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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25480091109058
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Development Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Development Education)
Ph.D. (Development Education)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยจะ
เริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้ง ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้
1. อาจารย์ นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผู้บริหารงานการพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา
2. นักวิจัยอิสระ นักวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. ผู้นาเชิงนโยบายด้านการพัฒนา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
เลขประจาตัว
ตรี
-โท-เอก(สาขาวิชา) สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
ประชาชน
ปีที่จบ
1. อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา ร.บ. (การระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ xxxxxxxxxxxxx
ประเทศ), 2526
M.Sc. (Development The University of Bath,
Studies), 2530
UK
ร.ม. (ความสัมพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างประเทศ), 2531
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(การแปล (ไทย-อังกฤษไทย)), 2539
กศ.ด. (พัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศาสตร์), 2550
ศรีนครินทรวิโรฒ
xxxxxxxxxxxxx
2. อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม
กศ.บ. (สังคมศึกษา),
มหาวิทยาลัย
2542
ศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),2544 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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3.

อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง

ปร.ด. (พัฒนศึกษา
ศาสตร์), 2557
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะ
แนว), 2549
วท.ม. (นันทนาการ),
2551
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน), 2558

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
เรียกว่า New Normal ซึ่งเป็นการยอมรับภาวเศรษฐกิจที่แต่เดิมถือได้ว่าไม่ปกติ ทั้งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ช้าลง การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับ ความท้าทาย
ของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และการมีชีวิตอยู่ในสังคมสูงวัย ทาให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเผชิญ
กับสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายตลอดเวลา การกาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 -2564) ภาครัฐได้ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
และการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) ในขณะเดียวกัน การพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการรองรับนโยบายที่ต้องการให้
เศรษฐกิจของประเทศปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศที่มี “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไก
สาคัญหนึ่งคือ กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) (สุวิทย์
เมษินทรีย์, 2559)
ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงต้องให้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายด้าน
การพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ทั้งนี้หากคนมีวิธีคิดในการพัฒนาที่รู้เท่า
ทันก็จะทาให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐ เพราะคนเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนา
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาคน เพื่อสร้างความสมดุลในสภาวการณ์ที่แปรผันตลอดเวลาของโลก
ที่มีผลกระทบกับประเทศไทยในทุกมิติและต่อการดาเนินชีวิตของคนไทย ทาให้ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ในประเทศไทยมุ่งเน้นการดาเนินงานเชิงรุก เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน หรือการลดขนาดองค์กรหรือการ
ปรับโครงสร้างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบที่สาคัญต่อ ประชาชนและย้อนแย้งกับ
ความมุ่งหวังของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ต้องผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้
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สังคมและตอบสนองความต้องการขององค์กรนั้น จาต้องมีแผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้
นิสิตมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กล้าคิดใหม่ ทาใหม่ที่
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม โดยอาศัยความรู้ด้านการพัฒนาและความรู้สหวิทยาการอย่างมีหลักการ เพื่อให้
ผลลัพธ์ที่ได้มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงจะนามาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิต
บุคลากรให้แก่หน่วยงานและองค์กรในประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ได้
สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้าง “คน” และ “ความรู้”
อันเป็นผลผลิตที่ก่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งความจริงคือ คนและความรู้ แยกจากกันไม่ได้ ความรู้ที่
เพิ่มพูนขึ้นในตัวคนคือ “ทุนมนุษย์ (Human capital)” ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาคนและระบบ
ความรู้ที่สังคมต้องการ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ปรับกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สร้างคนให้สามารถชี้นาการพัฒนาประเทศตามแนวคิดประเทศไทย 4.0. อย่างสร้างสรรค์ ทั่วถึง และเป็น
ธรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคดิจิตอล องค์ความรู้ใหม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับองค์
ความรู้ที่มวลมนุษยชาติได้สั่งสมมานานนับศตวรรษ และนามาสู่การเกิดสังคมฐานความรู้ ( Knowledge-based
Society) ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ น าความรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อเสาะหาความเจริ ญ มั่ ง คั่ ง แต่ จ ะต้ องพั ฒ นาต่ อ ยอดสู่
เป้ า หมายที่ จ ะสื บ สานความยั่ ง ยื น ในอนาคตอี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ค วามท้ า ทายที่ ส าคั ญ ภายใต้ ภ าวะการณ์ ที่
สลับซับซ้อนซึ่งจาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเกิดจากการคิดเชิงยุทธศาสตร์และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนทั้งองค์กรและชุมชนในสัง คมให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ คิดเชิง
วิพากษ์ และเท่าทันความรู้สามารถปรับตัวและสร้างคุณค่าได้ สามารถก้าวข้ามจากฐานความรู้ สร้างความรู้
ใหม่ บุ กเบิ กค้น หาไปสู่ พรมแดนใหม่ที่เป็นฐานความคิดและจินตนาการที่ส ร้างสรรค์ (Creativity) ที่มุ่ ง
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีปัจจัยอื่นยึดโยงเชื่อมต่อถึงกัน มีสมรรถนะสูง (High performance organization)
มีจริยธรรมสูง (High ethical) พร้อมที่จะเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เข้าสู่สังคมอุดมปัญญา
(Wisdom-based Society) มีการจัดระเบียบวิธีคิดเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม เพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์
สถานการณ์ทั้งในอดีต เข้าใจปัจจุบัน และสามารถนาเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่คานึงถึงความยั่งยืน
จริยธรรมในการดารงชีวิตของมนุษยชาติในอนาคตได้
แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ.2560-2574 ได้กาหนดแนวทางการวางแผนการศึกษา
และการผลิตและพัฒนากาลังคนของอาเซียนไว้ในทุกมิติ ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์,
2558) ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต้ อ งค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงกระแสหลั ก ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมาก ต้องสามารถสร้างองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนามาประยุกต์ในการป้องกัน
เตรียมพร้อมและแก้ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคคล
และสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มี
การพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องนับแต่การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2517 ซึ่งเป็น
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ช่วงเวลาของการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศในช่วงเวลานั้นสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในระดับสากลที่มุ่งพัฒนาสังคมไปสู่ความทันสมัย และมีจุ ดเน้นในการนาการพัฒนาอยู่ที่การ
จัดการเรี ย นการสอนในระบบโรงเรี ย น ซึ่งในระยะเวลาต่อมามีการเคลื่ อนตัว ขององค์ความรู้ทางพัฒ น
ศึกษาศาสตร์ (Development Education) ต่ อประเด็น ปัญหาการพัฒ นาประเทศในด้า นต่า ง ๆ ซึ่งไม่
เป็นไปตามจุ ดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ของการพัฒนา กล่าวคือ ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียมนานัปการ เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย การกระจายรายได้ที่ไม่
เป็นธรรม การกดขี่ทางเพศ การอพยพโยกย้ายและทิ้งถิ่นฐาน ตลอดจนการทาลายทรัพยากร ภูมิปัญญาและ
ความรู้ที่หลากหลายด้วยความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยเป็นหลัก
ในช่วงเวลาดังกล่าวองค์การสหประชาชาติจึงได้ให้นิยามความหมายของ พัฒนศึกษาศาสตร์
(Development Education) ว่าเป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจในประเด็นของสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ การพึ่งตนเอง และความยุติธรรมในสังคมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา
(องค์การสหประชาชาติ, 1975) ซึ่งวงวิชาการพัฒนศึกษาศาสตร์ในระดับสากลจึงเคลื่อนตัวสู่การศึกษาการ
พัฒนาในเชิงวิพากษ์ในด้านต่าง ๆ และให้ความสนใจในการศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และ
สิ่งแวดล้อม มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศยุโรป (Revollo, 2016) ในช่วงเวลาดังกล่าวหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับแนวทางของพัฒนศึกษาศาสตร์ในระดับสากลโดยเน้นการวิพากษ์มากยิ่งขึ้น โดยมีมุมมองต่อ
ความหมาย เป้าหมาย และวิธีการของคาว่า “การศึกษา”(Education) ในความหมายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือการศึกษาคือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่สามารถกระทาผ่านได้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน การขัดเกลาถ่ายทอดผ่านชุมชน/ครอบครัว/สื่อสารมวลชน และการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
อัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อองค์ความรู้ที่นาไปสู่การพัฒ นาในหลากหลายแง่มุมเพื่อกระตุ้น
เตือนและชี้นาสังคมให้เห็นถึงความหลากหลายขององค์ความรู้และเป้าหมายของการพัฒนาอันสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
อย่างไรก็ตามยากที่จะปฏิเสธได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาของโลกในปัจจุบันเป็นไปในแนวทางของ
การเป็นชุมชนระดับภูมิภาคและชุมชนโลกมากยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึง
มีแนวโน้มที่ผู้คนจะต้องปะทะกับความแตกต่างหลากหลายทั้งจากการเคลื่อนย้ายของประชากรในรู ปแบบ
ต่างๆ ประเทศไทยเองก็นับว่าต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาดังกล่าวอย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น
เรื่อย ๆ การเตรียมความพร้อมให้กับคนและสังคมด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อแนวโน้มของการ
พัฒนาดังกล่าว การเรียนรู้และถ่ายทอดการพัฒนาอย่างวิพากษ์เพื่อการรู้ เท่าทันที่จะทาให้ได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็น
สิ่งสาคัญที่นักพัฒนศึกษาศาสตร์จะต้องตระหนักและให้ความสนใจ
จากผลกระทบของสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น
นั้ น จึ งมี ผ ลกระทบหรื อ อิท ธิพ ลต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ง จาเป็ นต้ อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถบูรณาการทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยยึดประเด็นปัญหาสังคมเป็ นฐานในการบูรณาการ ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยอย่าง
เหมาะสมกับลักษณะปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเด็นของการ
พัฒนาสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเช่นในปัจจุบัน จะพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีมุมมองแบบองค์รวม
โดยการประยุ ก ต์ จ ากสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ทางสั ง คมศาสตร์ เช่ น สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ให้เข้ากับลักษณะปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกให้เป็นนักวิชาการในหน่วยงานวิชาการ
ภาครัฐและเอกชน นักวิจัยอิสระ นักวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ผู้บริหาร
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งานด้านการพัฒนาและผู้บริหารการศึกษา และผู้นาเชิงนโยบายด้านการพัฒนา ที่เข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม สัมพันธ์กับคนในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสาคัญสาหรับการพัฒนา
ที่คานึงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมีรายวิชาที่เป็นทฤษฎี แนวคิด เพื่อนามาสู่
รายวิชาที่การประยุกต์ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เ กี่ยวกับการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ
ทาให้บัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่ดาเนินการปรับปรุง
หลั ก สู ต รครั้ ง นี้ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารตอบสนองต่ อ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ซึ่ ง เป็ น
สถาบั นอุดมศึกษาที่ผลิตบั ณฑิตมีคุณภาพออกสู่ สังคมเป็นเวลาช้ านาน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่
สามารถเป็น นักวิชาการที่มีคุณภาพ ศึกษาวิธีประยุกต์ใช้วิชาการอย่างซื่อสัตย์ต่อปริญญาหรือวิชาการ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสานึกว่าการพัฒนาเป็นการสร้างปัญญาให้คนในสังคมมีความรู้เท่าทัน และ
สร้างสรรค์สังคมให้มีประสิทธิภาพ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นผู้มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อสร้างความรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย เผยแพร่งานวิจัยไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ เป็นผู้สนใจปัญหาสังคม ตระหนักต่อปัญหาสังคม สามารถที่จะวิพากษ์สังคม เสนอความเห็น
ทางวิชาการในฐานะเป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นปัญหาทางสังคมที่สลับซับซ้อน
ได้อย่างลึกซึ้ง เสนอแนวทางแก้ปัญหา และชี้นาสังคมได้
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณาจารย์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ การพึ่งพาตนเองและความเป็นธรรมในสังคม
1.2 ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดการสอนในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้างดุษฎี
บัณฑิตที่มีความเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุคสมัยของการขับเคลื่อนการ
พัฒนา ที่มุ่งสู่ความทันสมัย ความเป็นอุตสาหกรรม ตามแบบอย่างประเทศตะวันตก แม้ว่าหลักสูตรดังกล่าว
จะได้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่ก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา ปรัชญาและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผลของการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางในยุคแรกได้รับการตั้งคาถาม และวิพากษ์อย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ
หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้มีการเคลื่อนตัวไปสู่การวิพากษ์การพัฒนา
และสร้างความรู้ด้านการพัฒนาของสังคมไทย ในหลากหลายประเด็น เพื่อนาสู่การคลี่คลายปัญหาและให้
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับสากล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการผลิต ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ของเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เข้าใจประเด็นปัญหา
โดยอาศัยการสร้างความรู้แบบสหวิชาการ และใช้วิธีวิทยา อันหลากหลายที่ขึ้นอยู่กับประเด็นที่มุ่ งศึกษาวิจัย
มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการประยุกต์ในการ
พัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางสังคมเพื่อ
สร้างความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
2) สามารถวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาทั้งระดับในประเทศและสากล
3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและนาความรู้สู่สังคม โดยใช้
เทคโนโลยี วิธีการ รวมทั้งทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เป็นนักวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาและ
พัฒนาสังคม โดยคานึงถึงความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ปี โดยมีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน /ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
แผนพัฒนา/
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
แผนการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
1. ประเมินและติดตามการใช้
1. วิ เ คร า ะ ห์ ผล ก า ร ปร ะ เ มิ น 1. รายงานผลการประเมิ นการสอน
หลักสูตร
หลั ก สู ต รโดยศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก ตาม มคอ. 3
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ นิสิต 2. ผลการสารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต
บั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มาเป็ น อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ชุ ม ช น ภ า ย น อ ก ที่
ข้อมูลในการประเมินและปรับปรุง เกี่ยวข้อง
หลักสูตร
3. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การ
2. ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ด าเนิ น การทุ ก หลั ก สู ต รประจ าปี
บั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ การศึกษา (มคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ.
หลักสูตร
7)
การพัฒนาการเรียนการสอน
2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์
1. จั ด ทาแผนการพั ฒ นาบุ คลากร 1. อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการ อย่างต่อเนื่อง โดยมองภาพรวมของ พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
สอนให้ มี ค วามรู้ ทั น ต่ อ การ หลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาเป็ น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เปลี่ ยน แปล งท างวิ ช า กา ร รายบุคคล
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
เ พิ่ ม พู น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ 2. สนั บ สนุ น งบประมาณในการ งานวิจัย
หลากหลายและลุ่มลึก
พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ที่ 3. การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในสาขา
ปรึกษา และบุคลากรสนับสนุนการ อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสัมมนาทาง
เรียนการสอน
วิช าการประจ าปี การใช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

1. จัดสรรงบประมาณทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
2. จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง

1.รายงานการจั ด สรรงบประมาณ
สนั บ สนุ น สื่ อ การเรี ย นรู้ อุ ป กรณ์
การศึ ก ษา และสภาพแวดล้ อ มการ
เรียนรู้
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่ งสนั บสนุ นการ เรี ย นรู้ ทุ ก
รายวิ ช า ทุ ก ภาคการศึ ก ษา โดยผล
การประเมิ น ความพึ ง พอใจแต่ ล ะ
รายวิ ช าต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 รายงานการนาผลการ
ประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ
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แผนพัฒนา/
แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ (เป็นไป
ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาเป็นไปตามการกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถนุ ายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา และมีคุณสมบัติทั่วไป
อื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และมี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
การเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จะเปิดรับ นิสิตจากระดับ
ปริญญาโททุกสาขาก็ตาม แต่นิสิตมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย ทาให้นิสิตอาจมีพื้นฐานใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน อาทิ ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ การศึกษา การวิจัย ตลอดจนความสามารถ
ทางภาษาในการอ่านตาราภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต
2. จั ดทารายชื่อหนั งสื อที่เกี่ยวกั บ พื้นฐานทฤษฎีทางสั งคมศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตได้อ่านสาหรับการปูพื้นฐานความรู้/แนวคิดให้อยู่ในระดับเดียวกัน
3. จัดให้มีการเรียนบางรายวิชาที่จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ในระดับ
ปริญญาโท เช่น พื้นฐานปรัชญาทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ หรือการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10

2566
10

ชั้นปีที่ 2

-

10

10

10

10

ชั้นปีที่ 3

-

-

10

10

10

รวม
คาดว่ า จะส าเร็ จ
การศึกษา

10

20

30

30

30

-

-

10

10

10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ค่าธรรมเนียม
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
การศึกษาเหมาจ่าย 1
ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี
x จานวนรับ)
(200,000.00 x 10)
รวมรายรับ
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
(ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ) (นิสิต 10 คน)
ค่าใช้จ่าย
รายการ
ค่าใช้จ่ายรวม
ต่อหัวนิสิต
1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
532,600.00
53,260.00
1.1 หลักสูตรภาษาไทย
1.1.1 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,500 บาทต่อชั่วโมง 100,000.00
10,000.00
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
ค่าวัสดุการเรียนการสอน
(ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
50,000.00
5,000.00
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
30,000.00
3,000.00
กิจกรรมที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (จัดสัมมนา กิจกรรมนิสิตฯลฯ) 100,000.00
10,000.00
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
50,000.00
5,000.00
ค่าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ดูงาน เจรจาความร่วมมือ
122,600.00
12,260.00
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
80,000.00
8,000.00
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
40,000
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)
10,000
2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)
10,000
2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี
20,000
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
19,400.00
หลักสูตรภาษาไทย (ทาปริญญานิพนธ์ ไม่เกิน 48 หน่วยกิต)
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
2,500.00
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)
4,500.00
- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3,500.00
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ไม่เกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)
4,000.00
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)
4,500.00
3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน)
400.00
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
47,340.00
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)
13,080.00
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)
9,000.00
4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)
3,120.00
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)
22,140.00
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

40,000
200,000.00
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
9
3
36
48

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
(9 หน่วยกิต)
พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์

3 (1–4–4)

DEE 711 Seminar on Development Education Paradigm

พฒน 721 สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

3 (1–4–4)

DEE 721 Seminar on Integrated Philosophy and Social Theories for Development

พฒน 731 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ขั้นสูง

3 (1–4–4)

DEE 731 Advanced Research Methodologies Seminar in Development Education

2. หมวดวิชาเลือก
(3 หน่วยกิต)
พฒน 712 การศึกษาอิสระ

3 (1–4–4)

DEE 712 Independent Study

พฒน 713 การฝึกปฏิบัติงานโครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (1–6–2)

DEE 713 Field Study in Development Education Project

พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

3 (2–2-5)

DEE 722 Application of Social Theories in Education Research

พฒน 732 การวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (2–2-5)

DEE 732 Quantitative Research in Development Education

พฒน 733 การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (2–2-5)
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DEE 733 Qualitative Research in Development Education

พฒน 734 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 734 Participatory Action Research in Development

พฒน 735 วิจัยวัฒนธรรมศึกษาและความเป็นพลเมืองโลก

3 (2–2-5)

DEE 735 Cultural Study and Global Citizenship Research

พฒน 736 การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 736 Popular Culture Research in Development

พฒน 737 การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถีในการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 737 Gender and Sexuality Research in Development

พฒน 738 การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 738 Social Psychology Research in Development

พฒน 739 การประเมินโครงการวิจัยด้านการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 739 Evaluation of Research Project in Development
3. ปริญญานิพนธ์

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

36 หน่วยกิต

GRD 891 Dissertation

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
พฒน (DEE) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
รหัสตัวเลข
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
ระดับของรายวิชา
7
หมายถึง
สาหรับชั้นปีที่ 1
8-9
หมายถึง
สาหรับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง
หมวดวิชา
1
หมายถึง
หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์
2
หมายถึง
หมวดสังคมศาสตร์
3
หมายถึง
หมวดระเบียบวิธีวิจัย
9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง
ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
เลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชั่วโมงการบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์
3 (1-4-4)
พฒน 721 สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
พฒ ____ วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 หน่วยกิต
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ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 3 (1-4-4)
พฒน 731 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ขั้นสูง
3 (1-4-4)
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์

3 (1–4–4)

DEE 711 Seminar on Development Education Paradigm

สั ง เคราะห์ ความหมาย ลั ก ษณะ กระบวนทั ศ น์ การเคลื่ อ นของยุ ค สมั ย ของความรู้ ท างพั ฒ น
ศึ ก ษาศาสตร์ และการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ ห ลั ก การของศาสตร์ แ ละความรู้ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด ของพั ฒ น
ศึกษาศาสตร์ การเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนของการสร้างองค์ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
พฒน 721 สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

3 (1–4–4)

DEE 721 Seminar on Integrated Philosophy and Social Theories for Development

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ร่วมสมัย หลักการสาคัญของ
สังคมศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทางสังคมศาสตร์ ในประเด็น การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม การศึกษา และเทคโนโลยี ศึกษาแนวคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับมนุษย์ดิจิทัลและสังคมดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาวิธีคิดไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
พฒน 731 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (1–4–4)

DEE 731 Seminar on Advanced Research Methodologies in Development Education

สั ง เคราะห์ วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย ภายใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จั ย ต่ า ง ๆ ออกแบบการวิ จั ย ในมุ ม มอง
ของพัฒนศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสมกับปรากฏการณ์ทางสังคม และฝึกปฏิบัติการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์
2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต*
* นิสิตสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกในหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 หรือรายวิชาใน
หลั กสู ตรบั ณฑิตศึกษาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒเป็นวิช าเลื อกได้ ตามความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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พฒน 712 การศึกษาอิสระ

(1–4–4)

DEE 712 Independent Study

การศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์เฉพาะเรื่อง ตามความสนใจของผู้เรียนเป็น
รายบุ คคล และออกแบบการศึกษาด้ว ยตนเอง ภายใต้การแนะนา ให้ คาปรึกษาและความเห็ นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่
พฒน 713 การฝึกปฏิบัติงานโครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (1–6–2)

DEE 713 Field Study in Development Education Project

ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในกระบวนการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ หรือ ปฏิบัติงานโครงการ
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ และพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่
พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

3 (2–2-5)

DEE 722 Application of Social Theories in Education Research

ศึกษาการเคลื่อนตัวของแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา อภิปรายการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ในการวิจัยทางการศึกษาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบและจริยธรรมการวิจัยด้าน
การศึกษาร่วมสมัย การวิพากษ์กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 732 การวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (2–2-5)

DEE 732 Quantitative Research in Development Education

กระบวนทัศน์ แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม วิพากษ์งานวิจัยเชิงปริมาณจากกรณีศึกษาและวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒนศึกษาศาสตร์ การใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ การนาเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 733 การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์

3 (2–2-5)

DEE 733 Qualitative Research in Development Education

กระบวนทัศน์ แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม วิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษาและวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์ในยุคดิจิตอล
การใช้โปรแกรมช่วยจัดระบบข้อมูลเชิงคุณภาพ การตีความข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 734 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 734 Participatory Action Research in Development

ศึกษารากฐานทางความคิด กระบวนทัศน์และหลักปฏิบัติ กระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม กลวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชนเพื่อการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสังคม การนาเสนอข้อมูลการวิจัย การวิพากษ์กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 735 การวิจัยวัฒนธรรมศึกษาและความเป็นพลเมืองโลก

3 (2–2-5)

DEE 735 Cultural Study and Global Citizenship Research

อภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นพลเมืองโลก
แนวคิด ทฤษฎีการวิจัยทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองในยุคหลังสมัยใหม่และการฝึกปฏิบัติ

21

พฒน 736 การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 736 Popular Culture Research in Development

อภิปรายแนวคิด ทฤษฎี วิธีวทิ ยาในการศึกษาวัฒนธรรมกระแสนิยม การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็น
วิจัย วัฒนธรรมสมัยนิยมในยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันวัฒนธรรมกระแสนิยมที่ก่อผลต่อการพัฒนา การเลือกใช้วิธี
วิทยา เลือกเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 737 การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถีในการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 737 Gender and Sexuality Research in Development

อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของเพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็น
วิจัย การสร้างความรู้เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ ยุคดิจิทัลกับการวิจัยเพศภาวะและเพศวิถี การเลือกใช้วิธี
วิทยา เลือกเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 738 การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 738 Social Psychology Research in Development

อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ใช้
การเลือกใช้วิธีวิทยาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มทางสังคม ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทาง
จิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนาที่สัมพันธ์กับสถานการณ์โลกและสังคมไทย
พฒน 739 การประเมินโครงการวิจัยด้านการพัฒนา

3 (2–2-5)

DEE 739 Evaluation of Research Project in Development

หลักการ ทฤษฎี วิธีวิทยาการประเมินในยุคต่าง ๆ วิเคราะห์ วิพากษ์ ประยุกต์ใช้การประเมินที่
เหมาะสมกับโครงการที่เกี่ยวข้องพัฒนา
3. ปริญญานิพนธ์
ปอท 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation

36 หน่วยกิต
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3.2 ชื่ อ สกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลาดับ
เลขประจาตัว
รายชื่อคณาจารย์
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ที่
ประชาชน
ปีที่จบ
xxxxxxxxxxxxx
1. อ.ดร.กิตติกร
ร.บ. (การระหว่างประเทศ), 2526 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สันคติประภา
M.Sc. (Development Studies), The University of Bath, UK
2530
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประเทศ), 2531
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ไทย-อังกฤษ-ไทย)), 2539
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม กศ.บ. (สังคมศึกษา), 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ xxxxxxxxxxxxx
จิตวิทยาและการแนะแนว), 2549
วท.ม. (นันทนาการ), 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และชุมชน), 2558
3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
1.
อ.ดร.กิตติกร
ร.บ. (การระหว่างประเทศ), 2526
สันคติประภา
M.Sc. (Development Studies),
2530
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ),
2531
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล
(ไทย-อังกฤษ-ไทย)), 2539
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2550
2.
อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม กศ.บ. (สังคมศึกษา), 2542
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 2544
ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2557
3.
อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการแนะแนว), 2549
วท.ม. (นันทนาการ), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The University of Bath, UK

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

4.

รศ.ดร.ชมพูนุท
โกสลากร
เพิ่มพูนวิวัฒน์

5.

ผศ.ดร.ยุทธนา
ไชยจูกูล

6.

อ.ดร.นาชัย
ศุภฤกษ์ชัยสกุล

7.

ผศ.ดร.ศรัณย์
พิมพ์ทอง

8.

อ.ดร.ขนิษฐา
สาลีหมัด

คุณวุฒิการศึกษา
เลขประจาตัว
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
ประชาชน
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชุมชน), 2558
xxxxxxxxxxxxx
วท.บ. (เทคโนโลยีการ เกษตร),2536 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
M.S.(Economics), 2539
University of Utah, USA
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัย ปริญญานิพนธ์ และโครงงานด้านการวิจัยทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยเน้นการวิพากษ์
ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ในหัวข้อตามความสนใจของนิสิต ทั้งนี้โดยมี
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ในระหว่างการทาวิจัยต้องมีการ
ตีพมิ พ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้เป็นแบบองค์รวม
2) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและรู้เท่าทันปัญหาสังคม
อย่างลุ่มลึก
3) มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีคุณธรรม
4) สามารถนาเสนอ และเผยแพร่งานวิจัยได้ ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และ
แสดงความคิดเห็นในเชิงอภิปรายต่องานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมด คือ 6 ปีการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ผู้เรียนต้องทาปริญญานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานิสิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ
ที่นิสิตสนใจ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนิสิต
3) จัดเตรียมเอกสารและสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย เช่น เอกสารหรือบทความ
ทางด้านการวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้องค้นคว้าสาหรับการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย โดยให้นิสิตได้นาเสนอความก้ าวหน้า การสอบปาก
เปล่า และเอกสารรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของ
งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจั ย โดยผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร
ข้อที่ 1 สอนโดยประยุกต์ใช้แนวทางของ active learning โดยเน้นให้ผู้เรียน
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน นาเสนอผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริ ม าณ เชิ ง คุ ณ ภาพ และเชิ ง ผสมผสาน เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างพั ฒ น
ศึกษาศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทางสั งคมและสื่ อสารกับ
สั ง คมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการประเมิ น ผลพิ จ ารณาจากผลงานที่
นาเสนอทั้งในระหว่างเรียนและผลงานวิชาการต่าง ๆ
ข้อที่ 2 กระตุ้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนามาใช้ในการศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ โดยเน้นความสามารถในการสืบค้นจากแหล่งที่หลากหลายและ
คัดสรรงานวิช าการที่เหมาะสมตรงประเด็นเพื่อนามาอภิปรายแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ได้โดยพิจารณาจากคุณภาพของงาน และการนาเสนอ
ข้อ ที่ 3 ส่ ง เสริ มการพั ฒ นางานวิ ช าการทางพัฒ นศึ ก ษาศาสตร์ และให้ มีก าร
เผยแพร่งานสู่สาธารณชนอย่างมีจริยธรรมโดยพิจารณาจากงานวิชาการที่มี
คุณภาพที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีวิชาการต่างๆ และ/หรือวารสารวิชาการต่าง
ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
2. มีสมรรถนะของหลักสูตร: ด้านความรู้
- มีความรู้ความสามารถ
ข้อที่ 1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางของ active learning เน้นการพัฒนา
ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ผู้เรี ยนให้เกิดศักยภาพทางวิช าการด้านพัฒ นศึกษาศาสตร์ เน้นการค้นคว้า
ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การ
เลือกใช้ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อมาบูรณาการใน
ปฏิบัติ
การสร้างองค์ความรู้ โดยพิจารณาจากคุณภาพของงานวิช าการที่สืบค้นมา
- มีความรู้ความสามารถใน
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ความสามารถใน
การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการนามาประยุกต์ใช้
งานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ข้อที่ 2 สร้างสรรค์บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นา
ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ การอภิปราย และมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนา
- ยึดมั่นในอุดมการณ์ทาง
ไปสู่ความคิดและมุมมองใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ทฤษฎีเพื่อนาไปศึกษา
วิชาการและมีจริยธรรมใน
ปรากฎการณ์ที่สนใจ โดยพิจารณาจากคุณภาพของการอภิปราย การมีส่วน
การดาเนินชีวิต
ร่วม และข้อเสนอและมุมมองต่อปรากฎการณ์ที่ลึกซึง้
- มีความตระหนักและเคารพ ด้านทักษะทางปัญญา
ในความหลากหลายของความ ข้อที่ 1 สร้างกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์
เป็นมนุษย์
วิพากษ์ ประเด็นปัญหาของสังคมที่มีความสลับซับซ้อน โดยใช้กรณีศึกษาที่
หลากหลายบนฐานคิดทฤษฎีต่างๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการทา
ความเข้าใจประเด็นที่สลับซับซ้อน และความสามารถในการแยกแยะความ
แตกต่างของวิธีคิดเชิงทฤษฎี และการเลือกใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้
ใหม่
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ข้อที่ 2 จัดโอกาสการแสดงออกเชิงวิพากษ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการวิพากษ์โดยใช้งานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ
เป็นฐานในการประเมินและสังเคราะห์ โดยประเมินผลจากคุณภาพของการ
วิพากษ์งานวิจัย
ข้อที่ 3 สอนให้เข้าใจถึงกระบวนทัศน์การวิจัยที่มีหลากหลาย แนวคิดเบื้องหลัง
ทฤษฎีของความรู้และวิธีวิทยาที่สอดคล้อง รวมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อส่งเสริม
การสร้างความเป็นธรรมในสังคมแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ การเคารพในความ
หลากหลายของความเป็นมนุษย์ โดยสามารถออกแบบการวิจัยและเลือกวิธี
วิทยาการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมและตั้งอยู่บนฐานของ
จริยธรรม การประเมินผลพิจารณาจากความเข้าใจต่อความแตกต่าง
หลากหลายในสังคม กระบวนทัศน์การวิจัยที่หลากหลายและความสามารถใน
การออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ในประเด็นที่สนใจ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียดผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตมี
- ผู้สอนนาเสนอแนวทางและนา
จริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณ ตัวอย่างงานวิชาการ ที่สะท้อนถึง
ต่อการทางานทางวิชาการ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ
งานวิจัย ไม่คิดแต่ประโยชน์ส่วน และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตน คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนรวม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกันการทางาน
วิชาการที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต
2. สามารถคิด วิเคราะห์
- ผู้สอนจัดให้มีการอภิปราย
สังเคราะห์ได้ถึงความแตกต่าง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
และความหลากหลายของมนุษย์ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การเคารพศักดิ์ศรีและการตกเป็น ปรากฏการณ์ของความแตกต่าง
ผู้เสียเปรียบของมนุษย์ในสังคม หลากหลายต่าง ๆ ในสังคมและ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคม
เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความสาคัญในการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

วิธีการวัด และประเมินผล
- พิ จ ารณาจากการประเมิ น
คุณธรรมและจริยธรรมด้วยตนเอง
ของนิสิต และคณาจารย์ผู้สอน
-พิ จ ารณาจากความสามารถใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ทางวิ ช าการของนิ สิ ต จากการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ ภิ ป ร า ย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
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2.2 ด้านความรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. เลื อ กใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ท าง
สั ง คมศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม
เพื่อมาบูรณาการในการสร้างองค์
ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์

กลยุทธ์การสอน
- ผู้ ส อนน าเสนอปรากฏการณ์
ทางสังคมและให้ผู้เรียนสามารถ
ร่ ว มอภิ ป ราย น าเสนอโดย ใช้
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม

วิธีการวัด และประเมินผล
- พิ จ ารณาจากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ชั้น เรีย น รวมถึ งรายงานที่ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ในประเด็นของความ
เข้ า ใจเนื้ อ หา ประเด็ น ในการ
วิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ของ
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ต า ม
รายวิชาที่กาหนด
- พิ จ ารณาจากความสามารถใน
การเลื อ กประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด
ท ฤ ษ ฎี ท า ง สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ กั บ
ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ ส นใจ
ศึกษา

2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การ - การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใหม่ ที่
แก้ไขเพื่อการพัฒนาประเทศ
ค้นคว้าโดยผู้ ส อนและผู้ เรียนหา
ตัวอย่างงานทางวิชาการ งานวิจัย
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ปั ญ หา
ทางการพั ฒ นาประเทศและ
ร่ ว มกั น อภิ ป รายเพื่ อ เสนอแนว
3. สามารถน าเสนอแนวคิ ด หรื อ ทางการแก้ไข
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย - กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ
นิสิ ต ด้วยบรรยากาศการสอนที่ - มี ก ารน าเสนองานวิ ช าการที่ มี
ของตนเองสู่สังคม
เป็นอิสระ และส่งเสริมการสร้าง คุณภาพ ตามเกณฑ์ของแต่ละวิชา
นวัตกรรม ด้วยการช่วยเหลือทาง ทั้งในและนอกชั้นเรียน
ความคิ ด และสิ่ ง อ านวยความ
สะดวก
- ใ ห้ นิ สิ ต มี ป ระ ส บ ก า ร ณ์ ใ น
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
และสามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมได้อย่างมีเหตุและผล
- กาหนดให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัย และบทความทางวิชา
การต่าง ๆ เพื่อนามาแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้น
เรียน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
รายละเอียดผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ - พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ
ประเด็นปัญหาของสังคม ที่มี
ส่งเสริมการอ่านเอกสารวิชาการ
ความสลับซับซ้อนโดยใช้องค์
เอกสารวิจัยอย่างหลากหลายจน
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็น
สามารถสะท้อนกระบวนการคิดเชิง
แนวทางในการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิพากษ์ของตน ต่อปรากฏ การณ์
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือประเด็นทางสังคมใหม่ๆ ที่ท้า

วิธีการวัด และประเมินผล
- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ความสามารถของการ
อภิปรายในชั้นเรียน การร่วม
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นการพัฒนา
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รายละเอียดผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัด และประเมินผล
ทาย สลับ ซับซ้อน และสามารถ
ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งมีการ
พัฒนากระบวนการคิดของตน อย่าง ประเมินตนเอง
มีหลักการ และสร้างสรรค์
- พิ จ ารณาจากรายงานการเข้ า
ร่วมเสวนาในงานวิชาการในเวที
2. แสดงออกเชิงวิพากษ์ในการ
ต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินและสังเคราะห์งานวิจัย - ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมเสวนาทาง
- เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัย
ที่เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์
วิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและนอก ทางพัฒนศึกษา ศาสตร์ที่
และศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยและให้นิสิตมีส่วนร่วม
สะท้อนวิธีคิด จุดยืนทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ในการแสดงออกเชิ งวิ พ ากษ์ โ ดยมี ได้อย่างเหมาะสมกับ
ห ลั ก คิ ด จ า ก ฐ า น ท ฤ ษ ฎี อ ย่ า ง ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา
เหมาะสม
- พิ จ ารณาจากรายงานการเข้ า
ร่ ว มเสวนาในเวที ท างวิ ช าการ
3. สามารถเลือกวิธีวิทยาการ
วิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ และ - พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นในการ ด้านต่าง ๆ
- เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยและ
ออกแบบการวิจัย เพื่อใช้
ท างานวิ จั ย โดยผู้ ส อนเสนอแนว
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน ท า ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ วิ ธี วิ ท ย า ที่ ออกแบบงานวิจัยทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
พัฒนศึกษาศาสตร์ได้อย่าง
หลากหลายรวมทั้ ง ฐานคิ ด ของวิ ธี
เหมาะสมและตั้งอยู่บนฐานของ วิทยาต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การเลือกวิธี
จริยธรรม
วิ ท ย า ใ น ก า ร วิ จั ย ท า ง พั ฒ น
ศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสม
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
รายละเอียดผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัด และประเมินผล
1. วิ เ คราะห์ ได้ ถึง ความแตกต่ า ง - เน้นการเรียนการสอนที่ให้ความ - สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม
สาคัญกับผู้เรียนและเน้นการ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ศึกษา
ทางานร่วมกัน
โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
2. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ - เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมกันคิด - จานวนผลงานที่ส่งตามเวลาที่
ได้รับมอบหมาย
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมเพื่ อ แสดง กาหนด
3. ทางานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสามารถเชิงวิชาการ
- พฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม และ
ได้
การอภิปรายในชั้นเรียน
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัด และประเมินผล
1. มีตรรกะในการเลือกใช้ข้อมูล - การจั ด การสอนที่ มี ก ารฝึ ก พิจารณาจากคุณภาพของนาเสนอ
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ปฏิบัติในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานในการประชุ ม โดยการ
สามารถประเมิ น และวิ เ คราะห์ เชิงปริมาณและคุณภาพ
ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง ข้ อ มู ล
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เชิ ง คุ ณ ภาพ - ให้นิสิตมีโอกาสนาเสนอผลงาน ป้ อ นกลั บ จากผู้ รั บ บริ ก ารและมี
และเชิงผสมผสาน อันมีผลทาให้ ในระดั บ ชาติ เพื่ อ การเผยแพร่ การประเมินตนเอง
เข้ า ใจองค์ ค วามรู้ ห รื อ ประเด็ น ผลงานวิชาการสู่สังคม
ปัญหาได้
2. เลือกใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
ใ น ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3. เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
พั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ ใ ห้ กั บ บุ ค คล
กลุ่มต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อการทางาน
ทางวิชาการงานวิจัย ไม่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม
1.2 สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายของมนุษย์ การเคารพศักดิ์ศรี และการ
ตกเป็นผู้เสียเปรียบของมนุษย์ในสังคม
2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

2.1 เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อมาบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
2.2 วิเคราะห์ปัญหาเพื่อนาไปสู่การแก้ไขเพื่อการพัฒนาประเทศ
2.3 สามารถนาเสนอแนวคิดหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ของตนเองสู่สังคม
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นปัญหาของสังคม ที่มี
ความสลับซับซ้อนโดยใช้องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
3.2 แสดงออกเชิงวิพากษ์ในการประเมินและสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อ
การพัฒนาประเทศ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

รายละเอียดผลการเรียนรู้
3.3 สามารถเลื อกวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย ทางพั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ และ
ออกแบบการวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒ นางานด้านพัฒ น
ศึกษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรม
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง 4.1 วิเคราะห์ได้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรม
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 ทางานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5.1 มีตรรกะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเหมาะสม
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ
สารสนเทศ
เชิงผสมผสาน อันมีผลทาให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
ได้
5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม
5.3 เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ให้กับบุคคลกลุ่ม
ต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

จริยธรรม

1

3. ทักษะทาง

2

1

ปัญญา

2

3

1

2

3

4. ทักษะ

5. ทักษะการ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

1. หมวดวิชาบังคับ

พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์
พฒน 721 สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พฒน 731 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ขั้นสูง

            
            
           

2. หมวดวิชาเลือก

พฒน 712 การศึกษาอิสระ
พฒน 713 การฝึกปฏิบัติงานโครงการทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์
พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพื่อการ
วิจัยทางการศึกษา
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1. คุณธรรม

รายวิชา

พฒน 732 การวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์
พฒน 733 การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์
พฒน 734 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
พฒน 735 การวิจัยวัฒนธรรมศึกษาและความเป็น
พลเมืองโลก

2. ความรู้

จริยธรรม

1

3. ทักษะทาง

2

1

ปัญญา

2

3

1

2

3

4. ทักษะ

5. ทักษะการ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

            
            
            
            

พฒน 736 การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา
พฒน 737 การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถีในการ
พัฒนา

            

พฒน 738 การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนา

            

พฒน 739 การประเมินโครงการวิจัยด้านการพัฒนา
ปริญญานิพนธ์

            

            

33

1. คุณธรรม

รายวิชา

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

2. ความรู้

จริยธรรม

1

3. ทักษะทาง

2

1

ปัญญา

2

3

1

2

3

4. ทักษะ

5. ทักษะการ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่กาหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ส่วน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ทาโดยการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันอุดม ศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
ขอทาปริญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลการปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใรวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ให้เข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา
ให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย คณะบัณฑิตวิทยาลัย
และหลักสูตร รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น และจัดพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1.2 ชี้แจงปรัช ญา วัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายของหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒ น
ศึกษาศาสตร์ รายละเอียดของหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
1.3 ให้อาจารย์ใหม่มีประสบการณ์ในการสังเกตการสอนของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู้ที่มีการสอนที่มีคุณภาพ
1.4 ให้อาจารย์ใหม่มีความคุ้นเคยกับงานวิจัยของคณาจารย์ โดยมอบหมายให้ศึกษาจากเอกสาร
และให้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ การสอบปกป้องปริญญานิพนธ์ และการประชุม
ทางวิชาการอื่น ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น
1.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่พัฒนาโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็น
พี่เลี้ยง
1.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้ าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนบทความทางวิชาการ
และเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบคาสอนอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์การต่างๆ
2) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
3) ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้และทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์สถาบันอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ
4) ให้ คณาจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มทางการบริ การวิ ช าการ และการนาเสนอผลงานในที่ ประชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5) ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทาวารสารทางวิชาการ และการเขียนบทความ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
มีการดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการบริหารหลักสูตร
จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รั บ ผิดชอบหลั กสู ตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสู ตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน 5 คน ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ มีคุณ วุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้
1.3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
2. บัณฑิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2.2 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่ อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และ
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ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถ
ในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้
2.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิช าการในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
การสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล
3. นิสิต
หลักสูตรให้ ความส าคัญกับ การรับหรือคัดเลื อกนิสิตเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้าน
วิชาการและกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตในรูปแบบต่าง ๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่
อัตราการคงอยู่ อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ทั้งเรื่ องทั่ ว ไปและเรื่ องการเรี ย นการสอนซึ่ งสามารถติดต่ อผ่ า นอาจารย์ ที่ปรึก ษา อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอื่น เช่น กล่องร้องเรียนที่ห น้าห้อง
ประชาสัมพันธ์ และร้องเรียนผ่านอีเมล์
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะ
แต่งตั้ง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
กระบวนการออกแบบหลักสูตรประกอบด้วย การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และการสารวจ
ความพึงพอใจของศิษย์ เก่าและศิษย์ ปั จจุบัน ต่อหลั กสู ตร เพื่อนาผลมาใช้ ในการออกแบบและปรับปรุ ง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดทารายวิชาให้ทันสมัย
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
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นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รพิ จ ารณา หลั ง จากรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายวิ ช าที่ จ ะเปิ ด สอนแล้ ว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่ อกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ใน
การสอน ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้าซ้อนกับวิชา
ในสาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับ
ผู้เรียนและผู้สอน
การประเมิ น ผู้ เ รี ย น มี ร ะบบ กลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรได้นาระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนิ นงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจาหลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน
ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ในส่ ว นของผู้ ส อนอาจารย์ ผู้ รั บผิ ด ชอบในแต่ ล ะรายวิ ช าที่ เ ปิ ดสอนในปี ก ารศึก ษานั้ น ๆ ของ
หลักสูตรฯ จะดาเนินการประเมิน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนหรือมคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม
และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกท่านกาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ
นาเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ √
√
√
√
√
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ √
√
√
√
√
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด √
√
√
√
√
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
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ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน √
√
√
√
√
30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 7 √
√
√
√
√
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ √
√
√
√
√
ที่กาหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
√
√
√
√
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก ผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ
√
√
√
√
√
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ √
√
√
√
√
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา √
√
√
√
√
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
√
√
√
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
√
√
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินรายวิชาโดยนิสิต (ใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์)
2. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคาถาม
ในชั้นเรียน
4. ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต
5. ดาเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา (ใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบ
ออนไลน์)
2. สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ทีมผู้สอน
3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รรวบรวมผลการประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ใ นการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยสอบถามนิสิตใน
ชั้นปีนั้น ๆ
2. บัณฑิตวิทยาลัยประเมินหลักสูตร โดยสอบถามนิสิตชั้นปีสุดท้าย
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินหลักสูตร โดยสอบถามดุษฎีบัณฑิตใหม่
4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินหลักสูตร โดยสอบถามผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตใหม่
5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกวิพากษ์หลักสูตร
6. ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดาเนินการประเมินผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผล
การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข
สาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรับปรุง 2561)
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
รายการพิจารณา
1.ปรัชญา
2.วัตถุประสงค์
3.โครงสร้างหลักสูตร
4.รายวิชา
4.1 สัมมนากระบวนทัศน์
พัฒนศึกษาศาสตร์
4.2 สัมมนาการบูรณาการ
ปรัชญาและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ
4.3สัมมนาวิธวี ิทยาวิจัย
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ขั้นสูง
4.4 การศึกษาอิสระ

4.5 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก
5.การวัดและประเมินผล

6.อาจารย์ผู้สอน
7.จานวนนิสิต

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

รายวิชาน้อย ควรเพิ่มรายวิชาให้เรียนตามมาตรฐานปริญญาเอกทั่วไป เทอม
ละ 3 รายวิชา

ในรายวิชาการศึกษาอิสระ ผู้เรียนจะ
ได้ใช้เวลาอย่างเต็มทีใ่ นการศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจ

เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
การเพิ่มรายวิชาจะกระทบต่อ โครงสร้าง
การศึกษาที่กาหนดให้มีหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 48 หน่วย
ไม่มีการแก้ไข

ควรตัดคาว่าประเทศออก

เพิ่มคาอธิบายรายวิชา เกี่ยวกับหลักการ วิธีการของการวิจยั ก่อนการ
ประยุกต์ใช้
-การศึกษาอิสระจะได้แต่ความลึกขาดความกว้าง ควรมีวิชาเลือกให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนบ้าง
-ควรมีหัวข้อหรือประเด็นการศึกษาเพือ่ ให้ผู้เรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น
“สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและ
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา”
เพิ่มคาอธิบายรายวิชาตามที่กรรมการ
เสนอแนะ
เพิ่มรายวิชาเลือกตามที่กรรมการ
เสนอแนะ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ของการเรียนรู้
ไม่มีการแก้ไข

-ควรระบุให้มีการตีพิมพ์บางส่วนของปริญญานิพนธ์เผยแพร่ในวารสารอย่าง
น้อยในฐาน TCI กลุ่ม 2 ก่อนสาเร็จการศึกษา
-กาหนดให้ก่อนการลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ ผู้เรียนต้องผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติก่อน
-ควรสร้างเครือข่าย เปิดกว้าง เพราะต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ในการ
สร้างความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ

ปรับตามข้อเสนอแนะ

-การกาหนดผู้สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ไม่มีการแก้ไข
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8.งบประมาณ

9.การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน
10.แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
11.ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรใช้งบประมาณน้อยเกินไปอาจเป็นเหตุให้ไม่มีคุณภาพเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ

หลักสูตรได้พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอย่าง
ครบถ้วน มุ่งเน้นการเป็นหลักสูรเพื่อสังคม
งบประมาณที่กาหนดสามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนานิสิตได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ลดต้นทุนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนอาจารย์
ประจาลงทัง้ หมด ทาให้งบประมาณที่ใช้ไม่
สูงจนเกินไป
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

-ควรเพิ่มรายวิชาที่เกีย่ วกับความรอบรู้เกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่
กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโลกอดีตถึงปัจจุบัน
-ควรมีวิชาทีก่ ล่าวถึงวิวัฒนาการหรือองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
-มีมาตรการที่นาไปสูก่ ารพัฒนาหัวข้อวิจัย ที่ริเริ่มสร้างสรรค์และน่าสนใจ ไม่มีการ
พูดถึงการสอบวัดคุณสมบัติ หรือกระบวนการใด

-เพิ่มรายวิชาความเป็นพลเมืองโลกใน
การศึกษาระหว่างวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
- เนื้อหาดังกล่าวจะปรากฏในรายวิชา
สัมมนายุคสมัยของความรู้และการ
แสดงออกเชิงวิพากษ์ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์
-การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร
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หมวดที่ 1
การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนศึกษาศาสตร์
ชื่อย่อ ปร.ด (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Development Education
Ph.D. (Development Education)
ภาควิชา พัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักสูตร
25480091109058
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศ
2.มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ
3.มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมได้
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3)
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สาขาวิชา
1
*ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
พณ.บ (การตลาด),2528
บธ.บ (บัญชี),2547
บธ.ม. (การเงิน),2532
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),2545
2
*อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา
รบ. (การระหว่างประเทศ),2526
M.Sc. (Development Studies),2530
ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ),
2531
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์),2550
3
*อ.ดร.จิตติมา เจือไทย
พย.ม. (พยาบาล),2536
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม),2542
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2551
4
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
บช.บ. (บัญชี),2544
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),2550
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ลาดับ

5

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) ,2554
กศ.บ. สังคมศึกษา,2542
ศศ.ม.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ),2544
ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),2557

อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

มี
มี
ประสบการณ์
ประสบการณ์ ด้านการวิจัย
ป.โท ป.เอก ด้านการสอน
()
()

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)




1.
อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา



2.
อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม



3.
อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5)
คุณวุฒิ ()
มีประสบการณ์
มี
ชื่อ-นามสกุล
ประสบการณ์ ด้านการวิจัย
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
ป.โท ป.เอก ด้านการสอน ()
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
1

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา



()


ปริญญานิพนธ์)



คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)
คุณวุฒิ ()
มี
ลา
ชื่อ-นามสกุล
ประสบการณ์
ดับบ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
ป.โท ป.เอก ด้านการสอน
1
2

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง
อ.ดร.จิตติมา เจือไทย




คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)

()



มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย
()
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)
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ลาดับ
1
7

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒเพ็ญ

คุณวุฒิ ()
ป.โท

ป.เอก



มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย()
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)




การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีผู้สาเร็จการศึกษา 1 คนได้
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ลาดับ ชื่อ – นามสกุล
ผู้สาเร็จการศึกษา
1

นายอุดม วงษ์สิงห์
(3/2559)

กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ : 11 ฉบับ
ที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9)
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีภาระงานใน
การควบคุมให้ คาปรึ กษาปริญญานิ พนธ์ตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลั ยคือนิสิ ตไม่เกิน 5 คนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่าน ทั้งนี้ในกรณีที่เกินกว่า 5 คน ต้องขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย แต่ต้องไม่เกิน 10 คน
โดยในปัจจุบันสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน โดยเป็นนิสิตที่อยู่ระหว่างยื่นขอ
สอบปากเปล่า 1 คน กาลังพัฒนาเค้าโครง 4 คน อยู่ระหว่างพัฒนาหัวข้อวิจัย 2 คน(ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา)
ทาให้ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
นิสิตในที่ปรึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา
1.นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงษ์
(สอบปากเปล่า 17 มิ.ย. 2561)
2.นางสาวมรกต ณ เชียงใหม่
3.นายพีรเดช ประคองพันธ์
4.พ.อ.หญิงมัณฑนา เกวียนสูงเนิน
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากงานวิจัยย้อนหลั งไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ต่อคน ในระยะเวลา 5 ปี และกรณีเป็น
อาจารย์ใหม่มีผลงานวิจัยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในระยะเวลา 2 ปี
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1.อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ จานวน 5 เรื่อง
2.ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ จานวน 6 เรื่อง
3.อ.ดร.จิตติมา เจือไทย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ จานวน 3 เรื่อง (อาจารย์ใหม่)
ลาดับ
1.

ชื่อ - นามสกุล
อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- กระบวนการสร้างตัวตนของนักเรียนอาชีวศึกษาโดย
ปฏิบัติการศึกษาผ่านประสบการณ์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ : 22 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า :
87-108 ปีพ.ศ. : 2559
-การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องอานาจตามทัศนะของ Michel
Foucault กับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการ
สร้างตัวตนของผู้เรียนอาชีวศึกษา
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2
(พิเศษ 2) เลขหน้า : 397-408 ปีพ.ศ. : 2559
-การสร้างตัวตนความเป็นแม่ในสังคมชายเป็นใหญ่
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ : 11 ฉบับที่ :
2 เลขหน้า : 316-326 ปีพ.ศ. : 2559
-การสร้างตัวตนของพ่อแม่ในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ :
11 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 223-234 ปีพ.ศ. : 2559
-การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ : 6 ฉบับที่
: 1 เลขหน้า : 79-93 ปีพ.ศ. : 2559

2.

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง

-กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ :
11 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมใน
เขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ : 2 ฉบับที่ :
1 เลขหน้า : 42-55 ปีพ.ศ. : 2557
-กฎหมาย : ปัจจัยที่เอื้อต่อการขยายตัวของโรงเรียนกวด
วิชารัฐสภาสาร ปีที่ : 62 ฉบับที่ : 3 เลขหน้า : 87-105 ปี
พ.ศ. : 2557
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
-นักสิ่งแวดล้อมที่รู้คิด : สิ่งประดิษฐ์สร้างทางการปกครอง
เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนวารสารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ปีที่ : 11 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 24-43 ปีพ.ศ.
: 2558
-การปฏิบัติการการสร้างตัวตนของนักมวยไทย
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ : 11 ฉบับที่ :
2 เลขหน้า : 316-326 ปีพ.ศ. : 2559

3.

อ.ดร.จิตติมา เจือไทย

-การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ : 6 ฉบับที่
: 1 เลขหน้า : 79-93 ปีพ.ศ. : 2559
-กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ :
11 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560
-การพัฒนาระบบอาสาสมัคร : ภาพสะท้อนจากการประเมิน
โครงการบ้านนนทภูมิบ้านแห่งความสุข วารสารสห
วิทยาการ ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 3-32 ปีพ.ศ. :
2556
-การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุ
วัฒนธรรม วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ : 6 ฉบับที่
: 1 เลขหน้า : 79-93 ปีพ.ศ. : 2559
-กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ :
11 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามเพื่อให้หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาทั้งใน
ประเทศและระดับสากล ปัจจุบันหลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ กาลังดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งกาลังอยู่
ในขั้นตอนการดาเนินงาน

79

ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_1.1_1
DE60_1.1_2
DE60_1.1_3
DE60_1.1_4
DE60_1.1_5
DE60_1.1_6
DE60_1.1_7
DE60_1.1_8
DE60_1.1_9

รายละเอียดของเอกสาร
มคอ.2
สมอ.08
ประวัติและผลงานคณาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2560
ประวัติและผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ประวัติและผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ประวัติและผลงานผู้สอบปริญญานิพนธ์
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาจากฐานข้อมูล TCI
คาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์
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หมวดที่ 2
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ สารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในปี
การศึกษา 2560 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(6)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย สารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้
มีจานวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่สาเร็จการศึกษารวม 1 คน
โดยได้รับแบบสารวจกลับมาจานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด โดย
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 (ระดับดีมาก)
ข้อมูลประกอบการคานวณคุณภาพของบัณฑิต
ลาดับ
ที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
2 จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาที่ไ ด้รั บการประเมิน คุณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
4 ผู้ ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต ที่มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา

หน่วยวัด

รวม

เฉลี่ย

4.49

คน
คน

1
1

คะแนน
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย

4.49
4.00
4.66
4.66
4.66
4.33

เฉลี่ย
ร้อยละ

4.60
100

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

การวิเคราะห์ผลที่ได้
ในปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน โดยได้รับแบบ
สารวจกลับมาจานวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
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ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่
2.2)
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รวม 1 คน และมีผลงานของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 1 ชิ้น โดยมี
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 80
คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน
ลาดับ ชื่อ – นามสกุล
นิสิตหรือผู้สาเร็จป.เอก
1 นายอุดม วงษ์สิงห์

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ค่าถ่วง
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)
น้าหนัก
กระบวนการสร้า งความเป็ น ผู้ ส อนงานของช่า งในโรงงาน 0.8
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ : 11
ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560

\\ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก

4.0
80.00
5

คิดเป็นร้อยละ
คะแนนที่ได้
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_2.2_1
DE60_2.2_2

รายละเอียดของเอกสาร
ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาจากฐานข้อมูล TCI
ผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) (ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการรับนิสิต)
- การรับนิสิต

การรับนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จะต้องดาเนินการ
ตามระบบและกลไกดังต่อไปนี้
ระบบและกลไกการรับนิสิต
ระบบและกลไก การรับนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ สามารถแสดงได้
ดังนี้
การวางแผนและเตรียมการรับนิสิต
1. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ก าหนดจ านวนการรั บ นิ สิ ต คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รและหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัคร
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งความประสงค์ในการรับสมัครนิสิตใหม่ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
กระบวนการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
1. บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่
2. บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการจัดสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการ
4. ตัดสินผลการสอบคัดเลือกและส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย
5. ประชุมตัดสินผลการสอบร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยผลการรับนิสิต
6. บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
การประเมินผลการรับนิสิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการประเมินผลการรับนิสิต และนาผลการประเมินไปปฏิบัติ
การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1.การวางแผนและเตรียมการรับนิสิต
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการกาหนดแผนการรับนิสิตไว้ในเอกสารหลักสูตร ปรด. พัฒน
ศึกษาศาสตร์ (มคอ.2) ในระยะยาวประมาณ 5 ปีการศึกษา โดยคานึงถึงจานวนนิสิตเข้าใหม่และจานวนนิสิตที่
ศึกษาอยู่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ภาระงานและภาระอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ก่อนการประกาศรับสมัครนิสิตตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้อง
ประชุมพิจารณาร่วมกันถึงแผนการรับนิสิต เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติที่
กาหนดไว้ใน มคอ.2 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน
ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ กรณีที่ผู้สมัครหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งพิจารณา
รายชื่อคณาจารย์เพื่อนาเสนอให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบ
1.4 นาเสนอคุณสมบัติของผู้ส มัคร รายละเอียดการรับสมัครต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติ
ประกาศรับสมัคร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสอบทั้งหมด
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2. การดาเนินการตามแผนการรับนิสิต
2.1 ประกาศรั บ สมั ครเมื่ อรายละเอีย ดและคุณ สมบั ติข องผู้ ส มัค รได้ รับ การอนุมั ติจากคณบดีบั ณฑิ ต
วิทยาลัยแล้ว จึงสามารถดาเนินการประกาศรับสมัคร ซึ่งมีฝ่ายรับนิสิตใหม่ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ดาเนินการ โดยใช้กลไกและระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่สังคมและเป้าหมาย ตามระยะเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
2.2 พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครนิสิตใหม่ตามประกาศ คณะกรรมบริหาร
หลักสูตรจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ว่าเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัคร ซึ่งเมื่อได้รายชื่อของผู้สมัครตามคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว หลักสูตรฯจัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดาเนินการประกาศรายชื่อต่อไป
2.3 การดาเนินการสอบหลักสูตรฯกาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
2.3.2 การสอบภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารแต่ละคณะเพื่อพิจารณาคะแนน
ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัครเป็นนิสิต เพื่อให้ได้จานวนผู้ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดโดย
บั ณฑิต วิทยาลั ย โดยกาหนดคะแนนอยู่ ที่ T Score 40 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรฯ ได้ มีการ
พิจารณาแล้ วสาหรับผู้ มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ต่ากว่า T Score 50 แต่ไม่น้อยกว่า T Score 40 ตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ และหากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเห็นว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมให้รับพิจารณาเข้าเรียน แต่เมื่อเข้าศึกษาจาเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้
ภาษาต่างประเทศและเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
2.3.3 การสอบสั ม ภาษณ์ ท างวิ ช าการ การสอบสั ม ภาษณ์ ท างวิ ช าการด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ในการสอบสัมภาษณ์ท าง
วิชาการใช้เวลาถามแต่ละคนประมาณ 40 นาที เพื่อให้ผู้สมัครสอบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นสะท้อน
ความรู้ ความคิด อภิปรายทางวิชาการด้วยบุคลิกที่เป็นนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจที่ศึกษาอย่างเต็มที่
จากการสัมภาษณ์นี้สามารถตัดสินผลการสอบได้อย่างชัดเจน เพราะคณะกรรมการเห็นฟ้องต้องกันในแง่
ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และความตั้งใจทุ่มเทที่จะเข้ามาเรียน (การสอบสัมภาษณ์มีความสาคัญ
เพราะนักวิชาการระดับปริญญาเอก ควรมีความสามารถในการพูด การแสดงออกทางวิชาการโดยการ
โต้ตอบกับ นั ก วิช าการคนอื่ น ๆ แบบพบกั นหรือ เผชิญหน้ากัน ด้ว ยความสามารถและไหวพริบ ดังนั้ น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้ความสาคัญกับการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ซึ่งมีการสอบถาม
ความรู้ สึ ก เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการสื่ อ สาร การแสดงความรู้ โ ดยการพู ด โต้ ต อบกั บ
คณะกรรมการผู้ทาการสัมภาษณ์) ส่วนแนวทางการรับนิสิตจากการสัมภาษณ์ได้นามาปฏิบัติ โดยหลักสูตร
ฯ คัดเลือกจากผู้สมัครไว้ 2 คน การสัมภาษณ์ทางวิชาการที่ใช้ระยะเวลา 40 นาที ทาให้มองเห็นลักษณะ
ของผู้สมัครได้หลายมิติและลึกซึ้งมากขึ้น สิ่งสาคัญที่พบจากการสัมภาษณ์ทางวิชาการคือ ประสบการณ์
และความสนใจพื้นฐานอันเป็นความถนัดหรือตัวตนของผู้สมัครสอบ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะมา
ศึกษาในหลักสูตรซึ่งสามารถทาปริญญานิพนธ์ในสาขานี้เพื่อจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง
ต่อไป
2.4 เมื่อการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบได้รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อ
นาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย และร่วมประชุมตัดสินผลการสอบกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตรเข้าร่วม
พิจารณา
ในปีการศึกษา2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ได้ร่วม
พิจารณาแผนการรับนิสิตร่ว มกันแล้วพบว่า แผนการรับนิสิตที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 จะต้องดาเนินการรับนิสิ ต
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จานวน 10 คน แต่ในภาคต้นปีการศึกษา25 60 เป็นช่วงที่สาขาวิชายังต้องรับผิดชอบนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรเก่าจานวนหนึ่ง และอยู่ระหว่างการเร่งปรับ ปรุงหลักสูตรเพื่อให้ใช้ได้ทันปีการศึกษา 2561จึงงดรับ
นิสิตตลอดปีการศึกษา2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการงดรับนิสิตดังกล่าว
3.ผลการรับนิสิต
งดรับนิสิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
4. การประเมินผลการรับนิสิต
ไม่มีการประเมินเนื่องจากงดรับนิสิต
5. การนาผลการประเมินไปปฏิบัติ
ไม่มีเนื่องจากงดรับนิสิต
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การวางแผนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1.การวางแผนตามแนวทางของมหาวิทยาลัย
2.การวางแผนของหลักสูตร
กระบวนการเตรียมความพร้อม
1.เผยแพร่หลักสูตรสู่สาธารณะ
2.การปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย
3.การปฐมนิเทศของหลักสูตร
4.การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
ผลของการเตรียมความพร้อม
1.ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร
2.ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์
3.ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
การประเมินผลการเตรียมความพร้อม
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประเมินผลการเตรียมความพร้อม
การนาผลการประเมินไปปฏิบัติ
- การประชุมพัฒนาแก้ไขอุปสรรคจากผลการประเมิน
การนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ
1. มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางอันเป็นแผนสาหรับกาหนดกรอบการดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของนิสิตพัฒนศึกษาศาสตร์ฯ ดังนี้
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1.1 หลักสูตรส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของหลักสูตรให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้เผยแพร่
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาของหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือกเตรียมตัวหรือตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง
1.2 มี ร ะบบการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ โดยก าหนดไว้ เ ป็ น แนวทางการด าเนิ น การทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน
ในภาพรวม และกาหนดให้มีการพบปะกับคณาจารย์ในระดับหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนตามปฏิทินการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาที่มีการรับนิสิตใหม่
1.3 มีการเตรียมความพร้อมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษค้ นคว้า อ่าน
เอกสารหนังสือ บทความ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา และที่สาคัญผู้จะสาเร็จการศึกษานอกจากจะทดสอบ
ก่อนเข้าศึกษาแล้ว ก่อนสาเร็จการศึกษาต้องสามารถสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้
“ผ่าน” จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้
2. หลักสูตรมีการดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่สาคัญ ดังนี้
2.1 หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ได้ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์
2.2 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เริ่มต้นจากการจัดในระดับมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้
นิสิตพบปะรู้จักผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อธิการบดี คณบดีต่างๆ รวมตลอดจนระบบอานวยความสะดวกที่
ส่งเสริมการศึกษาต่างๆ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย สานักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในส่วนของหลักสูตร นิสิตจะพบปะ
คณาจารย์ประจาหลักสูตร แนะนาให้รู้จักคณาจารย์ ระบบการศึกษาการเรียนการสอน การทางานร่วมกัน แนะนา
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องน้า ห้องศึกษาค้นคว้า และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.3 การเตรี ย มความพร้ อ มด้า นภาษาอั ง กฤษ หลั กสู ต รฯ ได้ รั บความช่ ว ยเหลื อ จากบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย โดยจัดให้มีการสอนเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยมีหลักสูตรเป็นการเฉพาะการดาเนินการ
เป็นโครงการฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ได้แจ้งให้นิสิตทราบถึงเงื่อนไขของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ มเติม
เพื่อให้นิสิตสามารถกรอบระยะเวลาในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้หลักสูตรฯงดรับนิสิต ทาให้ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
3.การประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้หลักสูตรฯงดรับนิสิต ทาให้ไม่มีการประเมินผลการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
4. การประชุ ม พั ฒ นาแก้ ไ ข้ อุ ป สรรคจากการประเมิ น ผลการของการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเรี ย น
ดาเนินการ ดังนี้
อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้หลักสูตรฯงดรับนิสิต ทาให้ไม่มีการดาเนินการใน
ส่วนนี้
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_3.1_1

รายละเอียดของเอกสาร
แผนการรับนิสิต ใน มคอ.2
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DE60_3.1_2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริม และพัฒนาบัณฑิต
ส่วนที่ 1การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
1.การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์จะดาเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตใหม่ และแผนการจัดการศึกษาที่ระบุ มคอ.2
2.ก่อนการประกาศรับนิสิตใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกาหนดกรอบ
ระยะเวลาการทาปริ ญญานิ พนธ์ของนิ สิ ตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษา โดยกาหนดระยะเวลาของการ
นาเสนอเค้าโครง การดาเนินงานปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการนาผลงานไปสู่การตีพิมพ์ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรได้มีการมอบหมายให้ คณาจารย์ ผู้ ส อนในหลั กสู ต รให้ แนวทางหรื อ
ข้อแนะนาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการทาปริญญานิพนธ์ในทุกรายวิชา
เพื่อให้เกิดความตระหนักและได้สารวจความถนัด ความสนใจของนิสิตที่มีต่อปรากฎการณ์ทางสังคม
4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา กาหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้นิสิต เพื่อให้
คาแนะนาในการเลือกหัวข้อวิจัย การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยและเตรียมการนาเสนอเค้าโครงการวิจัย
5.มีกระบวนการนัดพบนิสิตก่อนที่จะอนุญาตให้สอบเค้าโครงการวิจัย เพื่อให้คณาจารย์ได้มีส่วนช่วยใน
การวิพากษ์วิจารณ์ และให้คาแนะนา
6.คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต รเสนอแต่ งตั้ง คณะกรรมการสอบเค้า โครงปริ ญญานิพนธ์ต่อ บัณฑิ ต
วิทยาลัย โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ และคณะกรรมการสอบที่ชัดเจน
7.ดาเนินการสอบเค้าโครงกาหนดวัน เวลาจัดส่งเค้าโครงต่อบัณฑิตวิทยาลัย
8.กาหนดให้นิสิตจัดทารายงานความก้าวหน้าของการทาปริญญานิพนธ์ตามแบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย
และให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
9.อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะๆ
10.นาผลการติดตามและรายงานไปใช้ปรับปรุงการดาเนินงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตต่อไป
11.การจัดการเรียนการสอนและการควบคุมปริญญานิพนธ์ของหลักสูตร จะทาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิ ภาพ โดยหลักสูตรรายวิชา พฒ811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
เพื่อฝึกนิสิตให้สามารถทาวิจัยได้ โดยผู้สอนจะเป็นทีมหรือคณาจารย์ของหลักสูตร ในการเรียนการสอนนี้นิสิตต้อง
มีหัวข้อวิจัย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือการวิจัย เพื่อลงสนามเก็บข้ อมูลจริงโดยการ
ควบคุมของคณาจารย์ แล้วนาผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย ในกระบวนการนี้ต้องการให้
นิสิตพัฒนาหัวข้อการทาปริญญานิพนธ์จนสามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถนาไปเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่อไป
12.หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้คาปรึกษาและพัฒนา
ทักษะการวิจั ย เชิงคุณภาพแก่นิ สิ ต เพื่อประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้า นวิช าการ แหล่ งทุนการศึกษาที่เป็ น
ประโยชน์แก่นิสิต และเพื่อแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ซึ่งกระบวนการดาเนินโครงการดังกล่าว นิสิตจะพบอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรพร้ อมกั น เพื่อเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นิสิ ตได้รับค าแนะนาจากอาจารย์ อย่างเต็มที่ ส าหรับใน
กระบวนการนี้นิสิตจะต้องมีหนังสือ บทความ หรืองานวิจัยที่ตรงกับประเด็นหรือหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนเองสนใจ
เพื่ออ่านมาพูดคุยอภิปราย ทาความเข้าใจร่วมกัน การทางานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิตดังกล่าวจึงทาให้
คณาจารย์ทุกท่านสามารถให้คาปรึกษา ควบคุม และกากับดูแลการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้อย่างใกล้ชิด
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ในปีการศึกษา 2560 หลั กสู ตร ปรด. พัฒนศึกษาศาสตร์ ได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าการทา
ปริญญานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ทาให้มีนิสิตที่อยู่ระหว่างดาเนิน ปริญญานิพนธ์และได้ยื่นขอสอบปากเปล่าแล้ว 1 คน
(17 มิถุนายน 2561) กาหนดวันสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 3 คน อยู่ระหว่างการพัฒนาเค้าโครงจานวน 3 คน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ปริชัย ดาวอุดม เป็นที่
ปรึกษาหลักให้กับนิสิตที่กาลังพัฒนาเค้าโครง 3 คน โดยจะยื่นสอบเค้าโครงภายในภาคเรียนที่ 3/2560 1 คน และ
จะยื่นสอบเค้าโครงภายในภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 2 คน และอยู่ในความดูแลช่วยเหลือเพื่อพัฒนาหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ ของอาจารย์ประจาหลักสูตร 2 คน
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
นิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานิสิตให้เป็นนักวิชาการ มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษาเรียนรู้และกาหนดการ
พัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีเป้าหมายให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในแวดวงวิ ชาการ และปรากฏการณ์ในระดับพื้นที่จริงได้ กาหนดขั้นตอน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพไว้ดังนี้
1.การรวบรวมความต้องการ/ การเสนอโครงการ/ การอนุมัติโครงการ
1.1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการมอบหมายให้คณาจารย์ในสาขาวิชาดาเนินการรวบรวมความ
ต้องการของนิสิตที่กาลังศึกษาในรายวิชาต่างๆอยู่ และนิสิตที่กาลังดาเนินการทาปริญญานิพนธ์เพื่อให้ได้ความ
ต้องการกิจกรรมที่จะเสริมหรือเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
1.2) คณาจารย์/ อาจารย์ผู้สอน อาจเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชา อาทิ การบรรยาย
ทางวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการ หรือการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
1.3) นาข้อเสนอรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบจะได้มีการเขียนเป็นโครงการเพื่อขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย หรือมอบหมายให้อาจารย์จัดเป็น
กิจกรรมพัฒนาขึ้น ซึ่งในการนี้ทางหลักสูตรจะให้คณาจารย์และนิสิตร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบ
1.4) นาเสนอขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ หรือมีการนานิสิตออกนอก
สถานที่
2.การดาเนินโครงการ
2.1) เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเป็น
หัวหน้าโครงการ ดาเนินกิจกรรมไปตามโครงการ
2.2) อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการมอบหมายให้นิสิตที่ร่วมรับผิดชอบโครงการดาเนินการประสานงานและ
จัดกิจกรรม
3.การประเมินทางโครงการ/ กิจกรรม
3.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับนิสิตในโครงการดาเนินการประเมินโครงการ/ กิจกรรม
3.2) จัดทาสรุปเป็นรายงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.การปฏิบัติการภายหลังการประเมินโครงการ/ กิจกรรม
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4.1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตในปีต่อไป
4.2) คณะทางานประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและนิ สิตที่ร่วมโครงการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการทาโครงการกิจกรรมอื่นๆ
4.3) เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ อาทิ เอกสาร คาบรรยาย ข้อสรุป การถอดบทเรียน ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนต่อไป
อนึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ได้ดาเนินโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิ ต
จานวน 8 โครงการ/ กิจกรรมได้แก่
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยภาคสนามระดับนานาชาติ
2. โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
3. โครงการฝึกปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินดินเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ
4. โครงการฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม
5. โครงการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
6. โครงการบริการวิชาการสร้างแกนนาสยามหัวเราะ
7. โครงการ TEP Thailand 4.0
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_3.2_1
DE60_3.2_2
DE60_3.2_3
DE60_3.2_4

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาปีการศึกษา2560
เอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษา/ กรรมการสอบเค้าโครง
เอกสารแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่า/ เอกสารแสดงผลการสอบ
สรุปผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2557
2558
2559
2560

จานวน
รับเข้า
5
4
2
-

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา
2557

2558

2559

ร้อยละการคงอยู่

2560

5
5
4
4
80
4
2
2
50
2
2
100
อัตราการคงอยู่ = จานวนนิสิตชั้นปีที่ 3 *100 = (4/2)*100=200
จานวนนิสิตรับเข้าปีล่าสุด

*
1
0
0

89

รายการหลักฐานอ้างอิง DE 60_3.3_1
*การรายงานแนวโน้มผลการดาเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต
1. ในการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ พบว่านิสิตที่เข้าศึกษาบางคนไม่สามารถใช้เวลาในการศึกษาเต็ม
เวลาได้ เนื่องจากมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ ทาให้บางคนต้องยุติการศึกษา
2. ในการจัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-อาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตที่มีงานทาแล้ว ซึ่งบางคนระหว่างศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นและต้องย้ายสถานที่ทางานทาให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ปีการศึกษา 2560 มีการงดรับนิสิตอันเนื่องมาจากเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจะนามาใช้ก่อน
ระยะเวลา 5 ปีของหลักสูตรปัจจุบัน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

จานวนที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ)
จานวนที่
รับเข้า
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี2560
5
4
2
รายการหลักฐานอ้างอิง ED 60_3.3_1

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1.หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ เป็ น สาขาวิ ช าที่ ต้ อ งใช้ค วามลุ่ ม ลึ ก ใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อนาสู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อเสนอเป็นปริญญานิพนธ์ ถึงแม้การเรียนการสอนจะเป็นภาค
ภาษาไทยแต่ตาราและเอกสารประกอบส่วนใหญ่จะใช้ตาราภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้เรียนต้องมี ความเอาใจใส่ในการ
อ่านเป็นพิเศษ และนิสิตมักใช้เวลาในการทาปริญญานิพนธ์ค่อนข้างยาวนาน
2.ภาระหน้าที่การงานของนิสิ ตมีผลโดยอ้อมต่อระยะเวลาของการส าเร็จการศึกษา เนื่องจากเมื่อพ้น
กาหนดระยะเวลาการลาศึกษาต่อ มักจะส่งผลให้นิสิตต้องกลับไปทางานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ การงาน
ค่อนข้างมาก
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณฑิ ตพั ฒ นศึก ษาศาสตร์ไ ด้จั ดให้ มี การประเมิ นความพึ งพอใจของนิสิ ต และ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ตลอดจนการติดตามอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้มีอาจารย์รับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจและรับ
เรื่องราวร้องเรียนจากนิสิตจานวน 1 ท่าน โดยมอบหมายให้ อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม เป็นผู้รับผิดชอบ
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลัก สูตร และ
ทาการรวบรวมวิเคราะห์ผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.จัดให้ มีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของนิสิตเพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
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4.กรณีข้อร้องเรียนเป็นประเด็นที่ดาเนินการแก้ไขได้โดยหลักสูตรเองคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
มอบหมายให้อาจารย์ช่วยดาเนินการแก้ไข
5.กรณีข้อร้องเรียนเป็นประเด็นที่นอกเหนืออานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยประธาน
หลักสูตรจะนาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประสาน การแก้ไขปัญหาต่อไป
ในปีการศึกษา 2560 มีผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรดังนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 4.31
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 4.75
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.33
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนิสิต
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนิสิต
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_3.3_1
DE60_3.3_2
DE60_3.3_3

รายละเอียดของเอกสาร
ข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2560
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต
เอกสารบันทึกการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าของสาขาวิชา
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หมวดที่ 3
อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
1.ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.1 กลไกของการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) การรับอาจารย์
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จะมีการทบทวนจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นประจา หากมีแนวโน้มที่อาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีไม่ครบตามจานวนในอนาคต
คณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรก็จะดาเนิน การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการและ
ขั้นตอนการสรรหา ของมหาวิทยาลัย
-เมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนและได้อัตรากาลังพร้อมสาหรับการประกาศสรรหาแล้ว คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯจะมีจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
-คณะกรรมการประชุมกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ขั้นตอน วิธีการ และ
กาหนดการคัดเลือกให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และคัดเลือกตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรงกับความต้องการจาเป็นของหลักสูตร
-จากนั้นหลักสูตรฯ ดาเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ ใหม่ผ่าน website ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
website มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและรับทราบประกาศนี้ได้อย่างชัดเจน เว้นแต่มีการสรรหาด้วย
วิธีการอื่น
-ผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาตามขั้นตอน และวิธีการของมหาวิทยาลัย
2) การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
-คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร จั ดประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้องมี
ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย 1 ผลงานใน
รอบ 2 ปี
-เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว นาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามแบบฟอร์ม สมอ.08 และเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อ
แจ้งการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป
1.2 การนาระบบและกลไกไปปฏิบัติ
1) การรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในปีการศึกษา 2561 จะมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่านได้รับมอบหมายอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น ทา
ให้จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา จึงได้มี
การเสนอขอให้มีการสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
การดาเนินการคัดเลือกเพื่อรับอาจารย์ใหม่นั้นคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ได้นาเนิน
การพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศหรือไม่เมื่อดาเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบ ในการนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์จานวน 1 คน ซึ่งจะแบ่งการสอบเป็น 2 ภาค โดยกาหนดให้มีการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้ดาเนินการออกข้อสอบภาควิชาการที่สามารถวัดความรู้
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ความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของผู้สมัครได้อย่างเหมาะสมกับสาขาวิชาและบทบาทหน้าที่ทางวิชาการ
จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกได้ดาเนินการตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบภาควิชาการดังกล่าว โดยมีผู้ผ่าน
การคัดเลือก 1 คน และกาหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ร่วมกันสัมภาษณ์ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกร่วมกัน เพื่อให้ได้อาจารย์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตรฯ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้กาหนดให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์นาคะแนนสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับสากลมาแสดง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจากนั้น นาผลการคัดเลือกรายงานให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศผลการคัดเลือก
ซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้ไม่มีผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือก จึงได้มีการสรรหาอีกครั้ง ตามขั้นตอนดังกล่าว
ข้างต้นโดยครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจานวน 5 คน ผ่านการสอบข้อเขียนภาควิชาการ 1 คน แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในขั้น
สุดท้าย ปัจจุบันกาลังดาเนินการสรรหารอบที่สาม โดยครั้งนี้ได้สรรหาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถเหมาะสม มีผลงานทางวิชาการ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และอยู่ในขั้นตอนของการดาเนินการทางธุรการเพื่อโอนย้ายมาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
2) การแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อประกาศผลการคัดเลือกและอาจารย์ใหม่
ได้รายงานตัวแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ จัดทารายงานคุณสมบัติของตนเองที่
สอดคล้องกับคุณสมบัติของการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนของ
บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา
2560 ยังไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรยังครบตามจานวน
1.3 การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการคัดเลือกร่วมประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและให้
ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าการที่
ผลการคัดเลื อกมีผู้ ไม่ผ่านการคัดเลื อกถึงสองรอบนั้น อาจเป็นเพราะคุณสมบัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของ สกอ. อันได้แก่คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมไปถึง การที่สาขาวิชา
พัฒ นศึก ษาศาสตร์ เ ป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ต้ องการผู้ ที่มีค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่
เหมาะสม ความลึกซึ้งของเนื้อหารายวิชาที่เน้นการศึกษาแนววิพากษ์ และมีความลุ่มลึกในเชิงทฤษฎี ทาให้การ
คัดเลือกด้วยข้อสอบเชิงวิชาการมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไม่มากเท่าที่ควร
1.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงพัฒนา
คณะกรรมการคัดเลือกร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์
ในครั้งที่ผ่านมา ผลพบว่า ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสรรหา อาจประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ที่เป็น
บุคลากรภายในที่อาจมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตาแหน่ง และมีความสนใจการศึกษาการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางของสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
2.ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วางแผนบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร โดยประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกาหนดและวางแผน
บริ หารและพัฒนาอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรในปีการศึกษา 2560 ให้ส อดคล้องกับแผนการพัฒ นาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี
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2. เพื่อให้การทางานของคณาจารย์มีประสิทธิผลทางวิชาการอันสามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตให้มี
คุณภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้คณาจารย์ประจาหลักสูตร มีกระบวนการบริหารอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่สาคัญ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรฯ มีการประชุม เพื่อมอบหมายงานการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรตามกรอบภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
ตามภาระงานที่กาหนดในข้อ 2.1 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิ น ผลตามหลั ก ยึ ด ผลงานเป็ น หลั ก (management by objective) และมี ม าตรวั ด ผลส าเร็ จ ของงาน
ปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาแต่ละคน ตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ 2.2 แจ้งให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนรับทราบในที่ประชุม เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรในฐานะผู้รับการประเมินทุกคนทราบว่า
จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติในด้านใด หรือเน้นการปฏิบัติในด้านใด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาเพื่อนาไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษาถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. บัณฑิตวิทยาลั ย สนั บสนุนงบประมาณในการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณฯ ให้กับหลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกันประชุม
เพื่ อ วางแผนการด าเนิ น งาน ตามแผนการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และเสนอแผนต่ อ
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตร ได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพและ
วิชาการตามความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน โดยไม่ถือเป็นวันลาราชการ รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยยังเป็นหน่วย
จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกด้วย ซึ่งภายหลังการอบรม
บัณฑิตวิทยาลัย มีกระบวนการประเมินผลการอบรมเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการในครั้งต่อไป
3. การส่งเสริมการทาวิจัยมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
3.1 มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการทาวิจัย ให้กับคณาจารย์
โดยแจ้งเวียนหนังสือประกาศการรับสมัครทุนวิจัยให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับทราบ
3.2 มหาวิ ท ยาลั ย และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มี ก ารจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การท าหน้ า ที่ อ าจารย์
บัณฑิตศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการอบรม และมีการจัดเพิ่มเติมอีกหลายรอบ
3.3 หลักสูตรกาหนดให้ อาจารย์ประจาหลั กสูตร รายงานผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่อคณะ
กรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อเสนอผลการการดาเนินการของหลักสูตรให้กับบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป สาหรับการ
รายงานผลการดาเนินการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แล้ว ได้เสนอผลการดาเนินงานดังกล่าวผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอ
ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยต่อไป
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1
2

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา
อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม

3

ผศ.ดร.พิศมัย รัตน์โรจนสกุล

4

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

5

อ.ดร.จิตติมาเจือไทย

ชื่อการประชุมวิชาการ/การศึกษาดูงาน /
การพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
-ร่วมสัมมนาในโครงการ TEP Thailand
-การอบรมเพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อสังคมรุ่นที่ 1
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์
มืออาชีพ” รุ่นที่ 27
-โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนครูเครือข่าย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถขยายผลเพื่อ
คุณูปการต่อวงการศึกษาไทย
-โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สาหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ( 5 ปี)
-โครงการพัฒนาระบบกลไกการทางาน การหนุนเสริม
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนจังหวัดนครราชสีมา
-การประชุมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี
2561
-โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู : ทัศนบูรณาการ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุและ
การเงิน เพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-เทคนิคการผลิตบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ
-เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
-โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อการประชุมวิชาการ/การศึกษาดูงาน /
การพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนครูเครือข่าย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถขยายผลเพื่อ
คุณูปการต่อวงการศึกษาไทย
-โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน สาหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ( 5 ปี)
-โครงการพัฒนาระบบกลไกการทางาน การหนุนเสริม
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนจังหวัดนครราชสีมา
-การประชุมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี
2561
-โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู : ทัศนบูรณาการ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุและ
การเงิน เพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ไม่มีอาจารย์ใหม่
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_4.1_1
DE60_4.1_2
DE60_4.1_3
DE60_4.1_4

รายละเอียดของเอกสาร
แบบบันทึกกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
สมอ08
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ตามภาระงาน

คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป

ผลการดาเนินการ
5 คน
5 คน
ร้อยละ 100
5 คะแนน
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
รายการข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2 คน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 40
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป
2 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินการ

ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน

4.8
5 คน
ร้อยละ 96

ลาดับ
1

2
3

4

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

5 คะแนน

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)
-กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ :
11 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560

-เงื่อนไขการฟื้นฟูตลาดน้าชุมชนผ่านการสร้างความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทัศน์,ปีที่: 6 ฉบับที่ : 2 (ฉบับพิเศษ) เลขหน้า : 553-569
ปีพ.ศ. : 2560
อ.ดร.จิตติมา เจือไทย
-กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ :
11 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 30-42 ปีพ.ศ. : 2560
ผศ.ดร.พิศมัย รัตน์โรจนสกุล -ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียน
สาหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปี
ที่ : 18 ฉบับที่ : 36 เลขหน้า : 57-62 ปีพ.ศ. : 2560
การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาค
กลางของไทย วารสารพยาบาลตารวจ ปีที่ : 9 ฉบับที่ :
1 เลขหน้า : 13-23 ปีพ.ศ. : 2560
ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
-สถานการณ์ทางสังคมและลักษณะทางจิต ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ตนเองของผู้ใช้บริการ

ค่าถ่วง
น้าหนัก
0.8

0.8

0.8
0.8

0.8
0.8
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ลาดับ

อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 215-231 ปีพ.ศ. :
2560

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
คิดเป็นร้อยละ

ค่าถ่วง
น้าหนัก

4.8
96.00

ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นฐานข้ อ มู ล TCI และ Scopus (ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.2012-2016)
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 7 บทความ
2. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 1.4
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00
แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างอิง

ปี พ.ศ.
2556
(2013)

จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
(2014) (2015) (2016)

1. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
2
1
1
3
ในฐาน TCI
2. จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐาน Scopus
3. ผลรวมจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
2
1
1
3
อ้างอิงในฐาน TCI และ Scopus
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 10/5 = 2
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00

3
3

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายละเอียดของเอกสาร
DE60_4.2.4_1
ข้อมูลบทความที่ได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล TCI
DE60_4.2.4_2
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานจากฐานข้อมูล TCI
DE60_4.2.4_3
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยดู
จากแนวโน้มจานวน 3 ปีติดต่อกัน
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ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2558และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังคงอยู่
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2559 และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังคงอยู่
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ในปีการศึกษา 2560 และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังคงอยู่
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ได้สารวจความคิดเห็น
ของอาจารย์ป ระจ าหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจในการบริห ารหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ในด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร และด้านคุณภาพการบริหารหลักสูตร ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ย ของความพึงพอใจใน
การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนรายละเอียด
การประเมินปรากฏผลตามตาราง
ประเด็นการสารวจความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
4.49
พึงพอใจมากที่สุด
คุณภาพการบริหารหลักสูตร
4.57
พึงพอใจมากที่สุด
ความคิดเห็นในภาพรวม
4.53
พึงพอใจมากที่สุด
ปีการศึกษา
2558 2559 2560
การคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คน 5 คน 5 คน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.48 4.5
4.53
*การรายงานแนวโน้มผลการดาเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล
ตัวบ่งชี้ย่อย

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_4.3_1
DE60_4.3_2

รายละเอียดของเอกสาร
สมอ.08
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการประเมิน
ตนเอง (คะแนน)
4
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2557
จึงเริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กล่าวคือ
1) มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสม
2) มีการประเมินความต้องการที่เหมาะสม-วิเคราะห์ความต้องการของสังคมและผู้เรียนวิเคราะห์ผลการ
ประเมินหลักสูตรฉบับเดิม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา
3) มีการกาหนดหลักคิดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และผู้เรียน ฯลฯ
4) มีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน TQF
5) มีการกาหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย
6) มีการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักคิดและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะได้มีการ การจัดทา มคอ.7และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ที่กาลังดาเนินการอยู่ต่อไป
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญา
ดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิช าพัฒ นศึกษาศาสตร์ โดยคณะทางานได้ดาเนินการประชุมเพื่อร่างหลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์(ปรับปรุง พ.ศ......) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้แต่ตั้งเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดย
ที่การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้จัดให้มีการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องอย่ างรอบด้าน ทั้งจากนั กวิช าการด้านพัฒ นศึกษาศาสตร์ นักวิช าการด้านทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์การศึกษา นอกจากนั้นยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งจาก
ศิษย์ เก่า ผู้ ใช้บั ณฑิต คณาจารย์ แ ละนิ สิ ตที่ก าลั งศึกษา โดยการยกร่างหลั ก สู ตรปรับปรุ งได้คานึง ถึงการปรั บ
โครงสร้างรายวิชา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนื้อหารายวิชามีความ
สอดคล้องทันสมัยอาทิ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับโลกที่ยึดหลัก เป้าหมายของการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน หรื อ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ และการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (ESD) ของ ยูเนสโก และ
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์ร่างหลักสูตรดังกล่าวต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_5.1_1
DE60_5.1_2
DE60_5.1_3

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอน
มคอ.2
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DE60_5.1_4
DE60_5.1_5
DE60_5.1_6
DE60_5.1_7
DE60_5.1_8
DE60_5.1_9

มคอ.3
มคอ.5
แบบสรุปผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรประจาปีการศึกษา2560
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์
รายงานผลการประเมินหลักสูตร ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์

การบริหารหลักสูตร
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มุ่งเพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศ มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์
ความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่ สั งคมได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจะจั ด
การศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของสาขาวิชาได้ มีความจาเป็นที่จะต้อง จัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่
ผู้เรียนผ่านการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ประเด็นทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบท อั นตั้งอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ เพื่อผู้สาเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความลุ่มลึกและรอบรู้
หากแต่เมื่อคานึงถึงความคุ้มค่าในเชิงต้นทุน/กาไรในการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
นักพัฒนศึกษาศาสตร์ตามเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะก่อประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าการคิดคานวณในเชิงต้นทุน/กาไร
2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ต้องเร่ งรัดกระบวนการจั ดการเรีย นการสอน ให้ เป็นไปตามข้อกาหนดและระยะเวลา รวมถึงการจัด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประสบการณ์ของผู้เรียนที่สาคัญ ต้อ งคานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น
ทาให้ผู้เรียนอาจขาดซึ่งประสบการณ์และภูมิรู้บางอย่างที่สาคัญไปได้
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรจึงได้มี
ความเห็นร่วมกันว่า เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางในอนาคตไว้ดังนี้
3.1 การจัดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จะประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอก
คณะ เพื่อใช้พื้นที่ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามเป็น
หลัก ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในรายวิชาและนอกรายวิชา
3.2 คณาจารย์ในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงายภายนอก
ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รไม่ แ สวงก าไร เพื่ อ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมโครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์ และปรัช ญาของหลั กสู ตร รวมทั้งการดาเนินงานวิจัยกับหน่ว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งสาหรับการฝึกประสบการณ์ของนิสิต
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
- การกาหนดผู้สอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนสอน โดยยึดตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีกระบวนการดาเนินการโดยยึดตามระบบ และกลไกของ
หลักสูตรเรื่องสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นสาคัญ ซึ่งมีระบบและกลไกในการดาเนินงาน ดังนี้
- การกาหนดผู้สอน
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือ และพูดคุยกันเพื่อสารวจความเชี่ยวชาญ ความพร้อม และความสนใจของอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งกาหนดไว้ใน มคอ.2 จานวน 4 รายวิชา ทั้งนี้
การหารือในที่ประชุม นอกจากจะกาหนดผู้สอนตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความพร้อม และความสนใจของ
อาจารย์ผู้สอนแล้ว เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ยังคานึงถึงเกณฑ์ภาระงาน ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ผู้สอน
มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ ย 15 ชั่ว โมง/สั ป ดาห์ และพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ส อนว่ามีความเหมาะสมกับ
รายวิชาที่จะทาการสอนหรือไม่อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อประชุมจนได้ข้อสรุปร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จึงนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนกาหนดผู้สอนใน
ตารางสอนแต่ละรายวิชา
2. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกาหนดผู้สอนตามข้อ 1 หลักสูตร
จะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ประกาศอาจารย์ผู้สอน และกาหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้ จากนั้นนิสิตภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอนรายวิชาเรียนตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2560 แต่ละรายวิชามีการสารวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ในด้านความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นิ สิตความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา พฒ 732 สถิติสาหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ การจัดรายวิชาดังกล่าว มีกิจกรรม
การเรี ย นการสอนและการประเมินผลสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิช าและปรัช ญาของหลั กสู ตร ซึ่งผลการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต เท่ากับ 4.20 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก รายวิชา พฒ 712 สัมมนา
การคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ นั้นผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ทุกด้าน เท่ากับ 4.17 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดี วิชาพฒ 731 วิธีวิทยาสาหรับการวิจัยทางด้านสังคมการจั ดรายวิชา
ดังกล่ าว มีกิจ กรรมการเรี ย นการสอนและการประเมินผลสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิช าและปรัช ญาของ
หลักสูตร ซึ่งผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต เท่ากับ 4.27 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก
4. ก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นที่ 2/2560 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อน มี ก ารประชุ ม เพื่ อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกาหนดผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จานวน 5 รายวิชา โดยประเด็นเนื้อหาที่
ปรึกษาหารือกัน สาหรับการกาหนดผู้สอนในภาคการศึกษา 2/2560 นอกจากจะพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ ความ
พร้อม ความสนใจของอาจารย์ เกณฑ์ภาระงาน และความสนใจของอาจารย์แล้ว ยังได้นาผลการประเมินความ
คิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มาเป็นข้อมูลในการกาหนดผู้สอนในภาคการศึกษาที่
2/2560 อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อประชุมจนได้ข้อสรุปร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จึงนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อขอรับความเห็นชอบก่อนกาหนดผู้สอนในตารางสอนแต่ละรายวิชา
5. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกาหนดผู้สอนตามข้อ 4 หลักสูตร
จะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาค

102

การศึกษาที่ 2/2560 ประกาศอาจารย์ผู้สอน และกาหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้ จากนั้นนิสิตภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอนรายวิชาเรียนตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2560 แต่ละรายวิชามีการสารวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ในด้านความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นิสิ ตความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์,พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ
4.23 ซึ่งมีคุณภาพในระดับ ดีมาก รายวิช า พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์พบว่า มี
ค่าเฉลี่ ยทุกด้าน เท่ากับ 4.25 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาระหว่าง
วัฒนธรรมพบว่า พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 4.40 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก พฒ 824 สัมมาวิจัยทางสังคม
กับการศึกษาเพศภาวะมีค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 4.00 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดี
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการกากับ
ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ (มคอ.3) เริ่ ม ต้ น หลั ง จากที่ ไ ด้ ก าหนดผู้ ส อนเป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 /2560 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ภายใต้การ
กากับดูแลของหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องจัดทาแผนการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3
โดยเน้นกิจกรรมการเรีย นการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้ นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลั กสู ตรที่กาหนด และได้รับ การพัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ทั ก ษะทางภาษา ทั ก ษะการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ และกาหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้อง
ดาเนินการจัดทา มคอ.3 ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เมื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท า มคอ. 3 เสร็ จ สิ้ น จึ ง น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อขอรับความเห็นชอบ และขอรับข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงแผนการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.3 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดไว้
ใน มคอ.2 เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบแล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
จึงส่ง มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ให้กับผ่ายวิชาการของบั ณฑิตวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบัณฑิต
วิทยาลัยต่อไป
3. หลังเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม แ บ บ ม ค อ . 3
เพื่อประเมินว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเงื่อนไขและระบบที่
กาหนดไว้หรือไม่ และให้ข้อแนะนาเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนาไปพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ยังมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศั กยภาพของอาจารย์ตาม
โครงการที่อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เสนอขออนุมัติไปร่วมอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน ว่ามี
ความเหมาะสมและช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นหรือไม่ หากเห็ นว่าเหมาะสม คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรฯ จะพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ จากนั้น
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อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จึงสามารถเสนอขออนุมัติไปร่วมอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน ภายใต้การกากับดูแลของหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ดาเนินการจัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ตามระบบและ
กลไกการบริหารจัดการของหลักสูตร ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. หลักสูตรฯ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการเรียนของนิสิต
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยรายงานผลการดาเนินงานตาม
แบบ มคอ.5 ,มคอ.7 และแบบรายงานการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ฯ ตามระบบและกลไกการบริห ารจัดการของ
หลักสูตร จากนั้นจึงนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อประเมินการดาเนินงานของหลักสู ตร
และขอรับข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารจัดการการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จึงไม่มีข้อมูลในหัวข้อนี้
- การควบคุ ม หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนและการควบคุม
หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยการดาเนินการดังกล่าว
จะทาควบคู่กัน ไปกับ การจั ดการเรี ย นการสอนในแต่ล ะรายวิช า โดยเฉพาะในรายวิช า พฒ 811 ปฏิบั ติการ
ภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนจะสอนเป็นทีม และการเรียนการสอนในรายวิชา
นี้ ได้กาหนดให้นิสิตต้องมีหัวข้อวิจัย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือการวิจัย เพื่อลงสนามเก็บ
ข้อมูลจริ ง โดยการควบคุมของคณาจารย์ แล้ว นาผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจั ย ใน
กระบวนการนี้ นิสิตจึงสามารถพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของตนเอง ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ภายใต้การกากับดูแลและให้คาแนะนาจากอาจารย์ผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด
2. เมื่อนิสิตได้หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ จากระบบและ
กลไกตามข้อ 1 แล้ว หลักสูตรฯ จะมอบหมายอย่างไม่เป็นทางการให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อกากับดูแลและให้คาปรึกษา โดยนิสิตสามารถเลือกพบอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ ผู้ ส อน ที่ มีความเชี่ย วชาญในประเด็นที่ตนเองสนใจได้ตามอิส ระ และสามารถเปลี่ ย นอาจารย์ ผู้
ควบคุมดูแลให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ตามความสมัครใจและตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เพื่อให้นิสิตได้มี
โอกาสพบปะ พูดคุย และขอคาปรึกษาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้อย่างทั่วถึง ลุ่มลึก
และรอบด้าน
3. เมื่อนิสิตสามารถตัดสินใจได้ว่า จะเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท่านใดเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก็จะไปขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้นั้นก่อน จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาว่าอาจารย์คนใดจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์คน
ใดจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ และเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จากนั้นจึงเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และหัวข้อปริญญานิพนธ์
ของนิ สิ ต เข้ าที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรฯ เพื่ อขอรั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห าร
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หลักสูตร ก่อนส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามในคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างเป็นทางการ
4. จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการนัดพบนิสิตอย่าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้คาปรึกษาและควบคุมดูแลนิสิตเพื่อพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ (concept paper)
จนกระทั่งได้เค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์ อันประกอบด้วย ความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และวิธีการศึกษา แล้วจึงเสนอเค้าโครงการปริญญานิพนธ์ของนิสิต เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
หรือไม่ หากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบ จึงจัดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตต่อไป
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
จากการดาเนินการของหลักสูตรฯ ตามระบบและกลไกการควบคุมหัว ข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น หลักสูตรฯ จึงมีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ ควบคู่กับระบบและ
กลไกดังกล่าวข้างต้น โดยดาเนินการดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต โดยคานึงถึงความสนใจ ความถนัด
ความเชี่ยวชาญ เกณฑ์ภาระงาน รวมถึงผลงานวิจัยของอาจารย์แต่ละคน เมื่อประชุมจนได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว จึง
นารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบ โดยอาจเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย เพื่อความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามความสนใจของนิสิต
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อพิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ของนิสิต ว่ามีความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความก้าวหน้าของศาสตร์ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์
หรือไม่ หากมีความเห็นว่า ไม่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะให้ข้อแนะนาเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
และนาเข้าที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป แต่หากเห็นว่า มีความเหมาะสม ก็จะให้ความ
เห็นชอบต่อรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต
3. เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ ให้ ค วามเห็ น ชอบ หลั ก สู ต รฯ จึ ง เสนอรายชื่ อ อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอให้คณบดีลงนามอนุมัติในคาสั่งแต่งตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างเป็นทางการต่อไป
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
เมื่อนิสิตได้หัวข้อปริญญานิพนธ์ และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามระบบและกลไก
ที่หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว สาหรับการช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาปริญญานิพนธ์ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ มีกระบวนการดาเนินการดังนี้
1. หลังจากที่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกากับติดตามในการทาปริญญานิพนธ์ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
เป็นไปตามระยะเวลาตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงจัดประชุมในช่วงก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพื่อกาหนดช่วงเวลาของการจัดทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา เพื่อวาง
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แผนการดาเนินงาน และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ทาหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ กากับ
ติดตามการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กาหนดแผนการทางาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา ของการจัดทาปริญญานิพนธ์ของนิสิต และกาหนดห้วงเวลาในการนัดพบนิสิต เพื่อช่วยเหลือ กากับติดตาม
และให้คาปรึกษา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อกาหนดแผนปฏิบัติการ (action plan) ในการทาปริญญานิพนธ์
รวมทั้งการวางแผนการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในวารสารให้ทันตามกาหนดเวลา
3. หลักสูตรฯ มีการจัดทาโครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
โครงการฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ได้ นาผลที่ได้จากการดาเนินโครงการไปปรับปรุงการช่วยเหลือ กากับ
ติดตามการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประเมินกระบวนการดาเนินงาน โดยดูว่านิสิตมีการดาเนินการจัดทา
และพัฒนาปริญญานิพนธ์ รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาบทความวิจัยที่จะนาไปตีพิมพ์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ (action plan) ที่กาหนดหรือไม่
5. นาผลที่ได้จากการประเมินมาเข้าที่ประชุม เพื่อปรับปรุงวิธีการช่วยเหลือ กากับ ติดตามการจัดทาปริญญา
นิพนธ์ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาเพื่อให้นิสิตสามารถดาเนินการ
จัดทาปริญญานิพนธ์ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ สาหรับการดาเนินการในเรื่องการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ
ได้ประเมินการดาเนินการโดยสอบถามความคิดเห็นของนิสิ ตเกี่ยวกับหลักสูตร ในด้านการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอน สิ่งอานวยความสะดวกและการให้บริการต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และสิ่งที่ได้
จากการศึกษาในหลักสูตร ซึ่งพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ประเด็นการสารวจความคิดเห็น
การเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
สิ่งอานวยความสะดวกและการให้บริการต่าง ๆ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
สิ่งที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร
ความคิดเห็นในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
4.25
4.48
3.89
4.50
4.22
4.34
4.26

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_5.2_1
DE60_5.2_2
DE60_5.2_3
DE60_5.2_4

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอน ประจาปี
การศึกษา 2560
รายงานสรุปแบบปค.003
รายงานสรุปแบบปค.004
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DE60_5.2_5
DE60_5.2_6
DE60_5.2_7
DE60_5.2_8
DE60_5.2_9
DE60_5.2_10

รายงานสรุปความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร
โครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์
รายงานสรุปผลโครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต
Action plan ของนิสิตที่อยู่ระหว่างดาเนินงานเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ภายใต้ระบบ
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือและกาหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยกาหนดสัดส่วนขององค์ประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (curriculum mapping) ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 เมื่อประชุมปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร จึงนาข้อสรุปดังกล่าวไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดทา รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 จากนั้นจึงเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบตามระบบและกลไกของหลักสูตรก่อนส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์
2. อาจารย์ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรับทราบ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการประเมินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นอาจารย์จึง
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 โดยประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริง และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากคุณภาพของรายงานและการนาเสนอผ ลงาน
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วม ความสามารถในการอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยน รวมทั้งให้นิสิตประเมิน ตนเองและประเมินการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายดังกล่าว อาจารย์ ผู้สอนจึงสามารถให้ข้อมูลการประเมิน
ป้อนกลับ (Feedback) แก่นิสิตในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนได้ จึงทาให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้
4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนรวบรวมคะแนนและตัดเกรด จากนั้นจึงจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และส่งเกรดให้กับมหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ตามระบบและกลไกของหลักสูตรก่อนส่งเกรด และแบบรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5
ให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศขึ้น เว็บไซด์ เพื่อแจ้งคะแนนและเกรดให้ผู้เรียนรับทราบ ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทักท้วงและสอบถามอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับคะแนนและเกรดที่ได้รับ โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. หลักสูตรมีการสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อระบบการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนาไปพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพของผู้เรียน โดยสอบถามเกี่ยวกับระบบการวัดผลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ สอน ซึ่งผลการประเมิน
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตามระบบและกลไกของหลักสูตร ภายใต้การกากับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2560 หลักสูตรฯ กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 โดยดาเนินการตามระบบและกลไกของหลักสูตรฯ ภายใต้การกากับของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 กาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ อย่างน้อยร้อยละ 25
ของทุกรายวิชาโดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่ อ สิ้ น สุ ด แต่ ล ะภาคการศึ ก ษา หลั ก สู ต รฯ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯจะมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ
2. หลักสูตรฯ ดาเนินการแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีการเปิดสอน จานวน 3 วิชา ส่วนในภาคการศึกษาที่
2/2560มีการเปิดสอน จานวน 4 รายวิชา
3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ สุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพื่อดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ ซึ่งในภาคการศึกษาที่
1/2560 คณะกรรมการฯ กาหนดให้ดาเนินการร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอน เช่นเดียวกับในภาคการศึกษาที่
2/2560
4. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์คณาจารย์
ผู้สอน เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่กาหนดขึ้นนั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพียงใด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
4.2 แบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการประมวลการสอนตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.5
4.3 แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบรายวิชาจากคณะกรรมการทวนสอบ
5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ แจ้งผลการทวนสอบให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ทราบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง จากนั้นหลักสูตรฯ จึงรายงานผลการทวนสอบให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับทราบ เพื่อขอรับความเห็นชอบ คาแนะนา ตลอดจนการดาเนินการกากับดูแล
ให้มีการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฯ ให้เป็นไปตามผลการประเมิน
6. หลักสูตรฯ รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ตามระบบและกลไกของหลักสูตร ภายใต้การกากับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. เมื่อสิ้น สุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2560 หลักสูตรฯ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และ
อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการดาเนินการดังกล่าว เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว

109

หลักสูตรฯ จึงจัดส่งรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ไปยังฝ่ายวิชาการบัณฑิ ตวิทยาลัยเพื่อ
ประกาศขึ้นเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ตามระบบและกลไกการกากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ตามข้อ 1 หากอาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนคนใด
ไม่จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ กาหนด คือ ภายใน 20
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้นั้น
3. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ กาหนดให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการดาเนินการ
ดังกล่ าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตรฯ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ และให้คาแนะนาเพื่อ
ปรั บ ปรุ งแก้ไข ก่อนจั ดส่ งรายงานผลการดาเนินการของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.7 ไปยังฝ่ายวิช าการบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อประกาศขึ้นเว็ บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการประเมินปริญญานิพนธ์ของนิสิตตามระบบ
และกลไกของหลักสูตร ภายใต้การกากับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. หลังจากมีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนิสิตมีหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ
ของตนเองแล้ว หลักสูตรฯ จะเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคุณภาพของหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดย
ประเมินจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ความก้าวหน้าของศาสตร์ และการสร้าง
ความรู้เพื่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมเป็นสาคัญ ซึ่งหากหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตยังไม่มีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึ กษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน จะร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อนาไปปรับปรุงการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
2. เมื่อ หั ว ข้อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ของนิ สิ ตได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรฯ แล้ ว
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะดาเนินการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาปริญญานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์ผลงานของนิสิตตามระบบและกลไกที่หลักสูตรฯ กาหนด ทั้งนี้ หลักสูตรได้กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ โดยกาหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องดังกล่าวทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เพื่อที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะได้ติดตามผลการให้คาปรึกษาแก่นิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และควบคุมคุณภาพในการจัดทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มกาหนดหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์จนเสร็จเป็นเล่มสมบูรณ์
3. ก่ อนสอบเค้ าโครงการปริ ญญานิ พนธ์ ของนิ สิ ต และสอบปากเปล่ า หลั กสู ตรฯ ต้ องเสนอชื่ อและ
คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ ส อบปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ ป ระอาจารย์ ป ระจ าหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น ต่ อ
คณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรฯ เพื่อขอรับ ความเห็ นชอบก่อนส่ งรายชื่อให้ ฝ่ ายวิชาการ เสนอคณบดีบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีคุณูปการต่อสังคม
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_5.3_1
DE60_5.3_2
DE60_5.3_3
DE60_5.3_4
DE60_5.3_5
DE60_5.3_6
DE60_5.3_7
DE60_5.3_8
DE60_5.3_9

รายละเอียดของเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานการควบคุมภายในในการจัดทา มคอ 3-7
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
มคอ.3 และ5 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา2560
แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบรายวิชา
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ของนิสิต
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์และปริญญานิพนธ์

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานจามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดาเนินงานได้
ในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
รายการหลักฐาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
Indicators)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วน อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ รายงานการ
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 80 มีส่วนร่วมในการประชุมจานวน 6 ครั้ง ประชุม
ติดตาม และทบทวนการ
ในปีการศึกษา 2560 เพื่อวางแผน ติดตาม
ดาเนินงานหลักสูตร
และทบทวนการดาเนินงาน โดยมีวาระหลัก
เพื่อพิจารณาดังนี้
- ครั้งที่ 1 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพื่อ
วางแผนการจั ด การเรี ย น การสอนใน
ภาพรวม จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนด
อาจารย์ ผู้ ส อน ประจ าภาคการศึ ก ษาที่
1/2560
- ครั้งที่ 2 /ปีการศึกษา 2560
ประชุ มเพื่ อ ก ากั บ ติ ดตามการด าเนิ น งาน
ตามแบบ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
- ครั้งที่ 3 /ปีการศึกษา 2560
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
Indicators)
ประชุ ม เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งาน
ประเมินผลการดาเนินงานการจัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิด
ส อ น ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า
ที่ 1/2560 จัดรายวิชาที่เปิดสอน ทบทวน
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และ
ก า ห น ด อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ป ร ะ จ า ภ า ค
การศึกษาที่ 2/2560
- ครั้งที่ 4 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพื่อ
กากับติดตามการดาเนินงานตามแบบ มคอ.
3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
2/2560
- ครั้งที่ 5 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพื่อ
รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ด าเนิ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
แบบ มคอ.5 ในรายวิช าที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2560 รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และ
ก า ห น ด อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ป ร ะ จ า ภ า ค
การศึกษาที่ 1/2561
- ครั้งที่ 6 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ.7
พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชาและ
หลั ก สู ต ร พร้ อ มทั้ ง ทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ น
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
ศึกษาศาสตร์ ได้รับการรับทราบจาก สกอ.
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เมื่ อ วั น ที่ 16 กุ ม ภ าพั น ธ์ 2558 โ ดย มี
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ น
รายละเอียดของประสบการณ์
ศึกษาศาสตร์ มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. แบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2560

รายการหลักฐาน

มคอ.2

มคอ.3 ทุก
รายวิชาที่เปิด
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
Indicators)
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน จานวน 3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2560
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
จานวน 4 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ น
ของรายวิชา และรายงานผลการ ศึ ก ษาศาสตร์ ได้ จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ใน
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
จานวน 3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2560
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
จานวน 4 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 2560
ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560
หลั ก สู ต รไม่ มี ร ายวิ ช าประสบการณ์
ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ.6
5

จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา

6

มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ น
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ ศึกษาศาสตร์ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ละปีการศึกษา
นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2560
จ า นว น 1 รา ยวิ ช า แ ละ เมื่ อสิ้ นภ า ค
การศึกษาที่ 2/2560
1 รายวิชา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7
ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ ปีการศึกษา2560 ไม่มีอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน

7

8

รายการหลักฐาน
สอนในปี
การศึกษา2560
มคอ.5 ทุก
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา2560

หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ น มคอ.7 ปี
ศึกษาศาสตร์ มีการจัดทารายงานผลการ การศึกษา2560
ดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2560
รายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์

มคอ.3 ทุก
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา2560
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
Indicators)
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจา
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ศึกษาศาสตร์ทุกคน ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อ
หนึ่งครั้ง
พัฒนาทักษะทางวิชาการ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ จัด
เอง
และในส่วนที่จัดโดยสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่น ๆ
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตามแนวทาง
วิชาการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากเป็นบุคลากร
และ/หรือวิชาชีพ
ส่วนกลาง
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับความพึงพอใจของนิสิ ตชั้นปีสุ ดท้า ย
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
และผู้สาเร็จการศึกษา เท่ากับ 4.26
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00

รายการหลักฐาน
แบบบันทึก
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

-

รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่
รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 ตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการ
ผ่าน 12 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาพัฒ นศึกษาศาสตร์โ ดยคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร ได้มีการประชุม
ทบทวนส ารวจสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ที่ยั งขาดแคลนและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะจากที่ได้มีการส ารวจไว้ในปี
การศึกษา 2559 ทาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ดาเนินการปรับปรุง
ห้องพักนิสิตปริญญาเอกเป็นการเร่งด่วน โดยมีการนาหนังสือ ตารา บทความ และวารสารที่จาเป็นต่อการเรียนรู้
จัดสรรเข้าในห้องพักนิสิต มีการปรับปรุงระบบการใช้ห้องให้มีบันทึกการใช้ นิสิตสามารถอ่านตาราในห้องพักที่จัด
ไว้หรือยืมกลับบ้านได้เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังจัดให้มีการปรับปรุงระบบแสงสว่าง และมี
บริการโสตทัศนูปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องระบบปรับอากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่อย่างสม่าเสมอ และมีการจัดระบบไวไฟเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทา
ให้การเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่ สานักหอสมุดจัดไว้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยนิสิตสามารถใช้ห้องที่
มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในการขอคาปรึกษาทั้งรายกลุ่มและเดี่ยว โดยไม่ต้องใช้
ห้องพักนิสิตอีกต่อไป ขณะที่การเรียนการสอนก็สามารถใช้ห้องเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ได้อย่างเหมาะสม และ
ในภาคเรียนที่ 2/2560 ได้มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินเท่ากับ
4.11 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินเท่ากับ 4.01
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ปี การศึก ษา 2560 บั ณ ฑิตวิ ทยาลั ย มีห้ องเรียนจานวน 7 ห้ อง มีห้ อ งประชุ มเพื่ อการประชุม และการ
อภิปรายหรือจัดสัมมนาทุกห้องมีเครื่องฉายภาพนิ่งและอุปกรณ์อานวยความสะดวก มีจุดเชื่อมต่อไวไฟ และมีห้อง
สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ทาให้นิสิตสามารถสืบค้นความรู้ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ได้อย่างสะดวก
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ได้จัดทาคลังข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ห้องดังกล่าวเป็นห้องเรียนและ
อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพรวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการภาคสนาม นอกจากนี้สาขาวิชายัง
สนับสนุนให้นิสิตด้วยการหาแหล่งค้นคว้านอกสถาบันเพิ่มเติม ทั้งออนไลน์และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการสมัครสมาชิก
เป็นรายบุคคล
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้(ปค.004)เพื่อนามาเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา
2. บั ณฑิตวิทยาลัย กาหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลั กสูตรเข้าร่ว มประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอ
แนวทางการพัฒนา ในการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา
2560 มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ คือนิสิตต้องการให้มีการขยายเวลาการเปิดปิด
อาคารและห้องพักเพื่อใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าได้มากยิ่งขึ้น
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
DE60_6.1_1
DE60_6.1_2

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที่ 5
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
แผนดาเนินการ กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
เร่ ง รั ด การสอบจบ ภาคเรียนที่ 2/2560
อ.ดร.กิตติกร
นิสิตยื่นสอบจบ 1คน
และเค้ า โครงของ
นิสิตยื่นสอบเค้าโครง 3 คน
นิสิต
แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษา ภายในภาคเรียนที่
อ.ดร.ปริชัย
เตรียมดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ใ ห้ 2/2560
ปรึกษา จานวน 3 คน ภายใน
นิสิ ตที่กาลั งพัฒ นา
s/2560
เค้าโครง
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ พฤษภาคม 2561
อาจารย์ประจา นิสิตยื่นสอบจบช้า ทาให้ไม่สามารถ
นิ สิ ต / บั ณ ฑิ ต
หลักสูตร
รอตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้
เผยแพร่ ผ ลงานใน
ระดับนานาชาติ
เพิ่มจานวนอาจารย์ ภายในปีการศึกษา
อ.ดร.กิตติกร
อ.ดร.กิตติกร อยู่ระหว่างการ
ที่ มี ต าแหน่ ง ทาง 2560
อ.ดร.ศรัณย์
ดาเนินการยื่นเพื่อขอตาแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร /ก า ร
วิชาการ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต
ผศ.ดร.ศรัณย์ ได้ตาแหน่งทางวิชาการ
เ อ ก ส า ร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประกอบการสอน
และตาราเพื่อเข้าสู่
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ
ทบทวนโครงสร้ า ง ภายในปีการศึกษา
คณะกรรมการ
มีการทบทวนและเสนอเพื่อขอ
เนื้อหาหลักสูตร
2560
บริหารหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรแล้วรอนาเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)
ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา คื อ มี
การศึกษารายวิชาไม่เกิน 12 หน่วยกิต และรายวิชาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แต่ควรมีวิชา
เลือกที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนได้ตามความสนใจและสอดคล้องกับปริญญานิพนธ์ ไม่ควรจัดให้มี
หลักสูตรโทควบเอก แต่ควรจัดหลักสูตรแยกออกเป็น ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
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สาหรับการปรั บ พื้นฐานของนิ สิตปริญญาเอกสามารถกาหนดให้ เรียนแบบไม่นับหน่ว ยกิ ตในรายวิช า
ปริญญาโทได้
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี) ไม่มี
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2561
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
-การส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน และตาราเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2562 รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
-การส่งเสริมให้นิสิต/บัณฑิต เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2562
รับผิดชอบโดย อาจารย์ประจาหลักสูตร
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หมวดที่ 6
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
จากการประเมินหลักสูตรในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มีการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆที่สัมพันธ์กับการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างมาก
-คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
-หลักสูตรสนับสนุนนิสิตให้ทาโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
-ควรให้นิสิตได้มีการทาโครงการที่มีการบูรณาการของเนื้อหาในหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น
-ควรมีประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น
-ควรมีการวางแผนให้บัณฑิตตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ให้ทันเวลาที่กาหนดการสาเร็จการศึ กษา
ในกรอบเวลาที่กาหนดของหลักสูตร
-ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น
-ควรเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ป ระจักษ์ให้มากขึ้นในสังคมเพื่อการพัฒนาทางสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา
-ควรกาหนดแผนการพัฒนาและการขอตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ชัดเจน
พร้อมการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต แต่ทั้งนี้ การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการ
กาหนดแผนติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์ เป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้นิสิตสาเร็จการศึกษาตามแผน
ประกอบกับการเร่งรัดให้คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
สอดแทรกเนื้อหาการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษวิชาการมากยิ่งขึ้น และทุกรายวิชาให้
มุ่งเน้ นการวางแผนด้านปริ ญญานิพนธ์ ตั้งแต่ภ าคเรียนแรก กากับติดตามนิสิตอย่างเข้มข้นสม่าเสมอ รวมถึง
ส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อชาวยให้การตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติเป็นไปตามระยะเวลาของแผนการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

118

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
4.75
3.00
3.50
3.50
3.00
3.56

ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

(2 ตัวบ่งชี้)
(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(12 ตัวบ่งชี้)
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
4.75
3.00
3.50
3.50
3.00
3.56

ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

(2 ตัวบ่งชี้)
(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(12 ตัวบ่งชี้)
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ผลการประเมิน (สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจา
(ผ่าน)
ระบุเหตุผล
ประจาหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจา
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ผ่าน”
ตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของ คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
(ผ่าน)
ระบุเหตุผล
อาจารย์ประจา
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
หลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
ผ่าน”
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
3. คุณสมบัติของ คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
(ผ่าน)
ระบุเหตุผล
อาจารย์
หรือดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ผ่าน”
หลักสูตร
จานวนอย่างน้อย 3 คน
4. คุณสมบัติของ 1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
(ผ่าน)
ระบุเหตุผล
อาจารย์ผู้สอน
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผ่าน”
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของ
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
(ผ่าน)
ระบุเหตุผล
อาจารย์ที่ปรึกษา เอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ปริญญานิพนธ์
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
ผ่าน”
หลัก (ก) และ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
อาจารย์ที่ปรึกษา ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
การค้นคว้าอิสระ หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(ข)
6. คุณสมบัติของ 1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผ่าน)
ระบุเหตุผล
อาจารย์ที่ปรึกษา ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ปริญญานิพนธ์
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ผ่าน”
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
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เกณฑ์การประเมิน
ร่วม
(ถ้ามี)

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

7. คุณสมบัติของ

1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
8. การตีพิมพ์
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
เผยแพร่ผลงาน ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review)
ของผู้สาเร็จ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
การศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์
9. ภาระงาน
ปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา
ปริญญานิพนธ์
5 คน
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุง ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
หลักสูตรตามรอบ และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
ระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
กาหนด
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”)

(ผ่าน)

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”

(ผ่าน)

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”

(ผ่าน)

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”

(ผ่าน)

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”

(ผ่าน)

ระบุเหตุผล
กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”

อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์

122

เกณฑ์การประเมิน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่
ผ่าน”)

ผลการ
ดาเนินงาน

5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ผ่าน
ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้ หลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4.49

1

4.49

4.49

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4.0

5

80

5

ไม่ขอรับ
การ
ประเมิน

ไม่
ขอรับ
การ
ประเมิน

3
3

3
3

3

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
2
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.8
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
10
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5

100

3
4.25
5

5

40

2

5

96
2.0

5

5

3

3

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน 13 ตัวบ่งชี้)

3
3

3
3

3

3

100

5

3
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

3
42.79
12
3.56
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอ
บ
ที่

คะแน
น
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2

5
6

รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

2

4

P

O

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

4.49,5

4.75

ระดับคุณภาพ ดีมาก

ผ่านการประเมิน

1

3

I

คะแน
น
เฉลี่ย

2

3
4
1

12
ผลการประเมิน

-

-

3,3

-

-

3

(4.1,4.2,4.3)

-

-

3.50

ระดับคุณภาพ

3

3,3,5

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

-

3.50

ระดับคุณภาพ ดี

-

3

ระดับคุณภาพ

3.56

ระดับคุณภาพ ดี

(3.2,3.3)

3,4.25,3

6

3.41

3
(6.1)

4
3.50

(2.1,2.2)

2
4.75

ระดับคุณภาพ ปานกลาง

ดี

ปานกลาง
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
-

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1.บัณฑิตมีคุณภาพ
2.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์
จุดที่ควรพัฒนา
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการเผยแพร่ผลงาน
ระดับนานาชาติต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
จุดที่ควรพัฒนา
1.จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับ

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.หารูปแบบแนวทางในการรับนิสิตใหม่ที่
สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน
2.ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ รูปแบบของการรับให้
หลากหลาย/มีช่องทางการรับหลากหลายมากขึ้น
3.ทาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
บริการทางวิชาการเพื่อให้มีการรับสมัครผู้เรียน
จากหน่วยงานเหล่านี้
4.การทาตามข้อเสนอแนะขั้นต้นเกี่ยวข้องกับการ
บริหารในระดับสูงควรเสนอคณบดี และ
อธิการบดีรับทราบ

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ............................................................................................................................. ........
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานการตีพิมพ์
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติมาก
ระดับชาติต่อเนื่อง
ยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
2.อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ 1.จัดโครงการส่งเสริมการจัดทาเอกสาร
ครบทุกคน
ประกอบการสอนและเขียนตารา
2.ควรจัดให้มีแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการที่เป็นรูปธรรม
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
1.เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
1.พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ มาร่วม
สอนให้มากยิ่งขึ้น
2.เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาจารย์มืออาชีพระดับ
คณะหรือมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
1.ปีที่ผ่านมาหลักสูตรสามารถบริหารจัดการได้ดีทา เพิ่มทรัพยากรและการเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์
ให้ไม่มีข้อร้องเรียน
มากยิง่ ขึ้น
2.มีการนาข้อร้องเรียนปีที่ผ่านมามาปรับปรุงอย่าง
เห็นได้ชัด
จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-ห้องพักนิสิตมีการจัดให้มีมุมศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นสัดส่วน
-บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงห้องทาให้ได้ห้องให้คาปรึกษาที่แยกต่างหากเพิ่มเติม
-บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงจุดเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ อย่างทั่วถึง
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (√)
ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่นๆ
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อีก
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (√)
ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่นๆ
อีก
ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
.......................................................................................
และหลักสูตร..........................................................................................ซึ่งเป็นหลักสูต รใน
สาขา เดียวกัน
หมายเหตุ:
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 2 : อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ดร.จิตติมา เจือไทย
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ 5 : อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
เห็นชอบโดย : .................................................................................(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
เห็นชอบโดย : .................................................................................(คณบดี)
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ...........................................
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน
การกระจายของระดับคะแนน
จานวน
ภาค/ปี
นิสิตที่
รายวิชา
การศึกษา A B+ B C+ C D+ D E I W S U ลงทะเบียน
เรียน
พฒ 712
1/2560
2
พฒ 731
1/2560
2
พฒ 732
1/2560
2
พฒ 811
2/2560
2
พฒ 812
2/2560
2
พฒ 823
2/2560
1
พฒ 824
2/2560
1
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ภาค
ความ
รหัส ชื่อวิชา
การตรวจสอบ
การศึกษา ผิดปกติ

พฒ 811

พฒ 812

2/2560

ติด I ทั้ง
สองราย

2/2560

ติด I ทั้ง
สองราย

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ
เป็นวิชาปฏิบัติการ
ภาคสนามที่ต้องนา
บทความวิจัยเสนอ
ต่ อ ส า ธ า ร ณ ช น
นิ สิ ต อยู่ ร ะห ว่ า ง
ปรับแก้บทความ
นิ สิ ต อยู่ ร ะห ว่ า ง
แก้ไขรายงาน

มาตรการแก้ไข
ในการจัดการเรียนการ
สอนครั้ ง ต่ อ ไป ต้ อ งมี
เ ว ล า ใ น ก า ร เ ขี ย น
บทความมากขึ้น
เร่งรัดระยะเวลาในการ
ท ารายงานของนิ สิ ต
มากกว่านี้

จานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน
2
2
2
2
2
1
1
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รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน

มาตรการที่ดาเนินการ

วิธีแก้ไข

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาค
ผลการประเมินโดยนิสิต
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิง
1/2560
/
วิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 731 วิธีวิทยาสาหรับการ
1/2560
/
วิจัยทางด้านสังคม
พฒ 732 สถิติสาหรับการวิจัย
/
1/2560
ทางด้านสังคมศาสตร์
พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนาม
/
2/2560
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพ
/
2/2560
ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพื่อ
/
2/2560
การพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
พฒ 824 สัมมาวิจัยทางสังคม
/
2/2560
กับการศึกกาเพศภาวะ
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ทุกวิชาในสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์จะมี
การสอดแทรกประเด็นทางจริยธรรม
อยู่เสมอ

ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม
ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและในการเข้ า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
นิสิตไม่มีพื้นความรู้ทางทฤษฎีและวิธี จัดโครงการอบรม สัมมนา หรือ
วิทยาเท่าที่ควร
ให้การสอนเสริมเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีและวิธีวิทยา
นิ สิ ต บางคนยั ง ไม่ ส ามารถคิ ด เชิ ง พัฒนาแนวทางการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์ได้อย่างลึกซึ้ง
วิพากษ์เพื่อเท่าทันความรู้

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง นิสิตทางานเป็นทีมได้ดี
บุคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

อาจส่งเสริมให้ทางานร่วมกับ
สาขาวิชาอื่นหรือ ต่าง
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทาง
วิชาการที่มีอยู่
นิสิ ตขาดความสามารถในเชิงตัว เลข ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
โดยเฉพาะสถิติชั้นสูง
พื้นฐานทางสถิติและสถิติขั้นสูง
ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก 2
Common Data Set
ผลการ
หมาย
หน่วย
ดาเนินงาน
เหตุ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
1
คน
2
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
1
คน
3
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
4.49
คะแนน
4
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
100
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
คน
7
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ร้อยละ
ปี
8
ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
คะแนน
1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
9
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ชิ้น
(0.10)
11
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบัน
ชิ้น
นาเสนอสภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14
จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
16
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
ลาดับ

รายการ
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ลาดับ
18

รายการ

ผลการ
หน่วย
ดาเนินงาน
ชิ้น

หมาย
เหตุ

จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19
จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
ชิ้น
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ชิ้น
ประเทศ (0.80)
25
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ชิ้น
(1.00)
26
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
1
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ชิ้น
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.40)
34
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
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ผลการ
หมาย
หน่วย
ดาเนินงาน
เหตุ
36
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ชิ้น
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
0.8
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
ชิ้น
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ชิ้น
ประเทศ (0.80)
43
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /
ชิ้น
นานาชาติ(1.00)
44
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
45
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
5
คน
47
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
คน
48
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
ร้อยละ
49
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5
คะแนน
เทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2
คน
51
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
40
ร้อยละ
52
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
2
คะแนน
วิชาการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ชิ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
54
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
ชิ้น
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
ลาดับ

รายการ
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ลาดับ
55
56
57
58
61
59
60
62
63

64
65
66
67
68
69

ผลการ
หน่วย
ดาเนินงาน
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
ชิ้น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
ชิ้น
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่
ชิ้น
อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ชิ้น
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ชิ้น
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
ชิ้น
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
6
ชิ้น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ชิ้น
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
ชิ้น
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
ชิ้น
แล้ว (1.00)
รายการ

หมาย
เหตุ
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ผลการ
หน่วย
ดาเนินงาน
ชิ้น

หมาย
เหตุ

ลาดับ

รายการ

70

จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
ชิ้น
การจดทะเบียน (1.00)
จานวนตาราที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิ้น
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิ้น
จานวนตาราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ชิ้น
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ชิ้น
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
ชิ้น
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ชิ้น
ประเทศ (0.80)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ชิ้น
(1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ 10
ชิ้น
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
คน
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
2.0
ชิ้น/คน

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางกิตติกร สันคติประภา
Mrs. Kittikorn Sankatiprapa.
อาจารย์
สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
085-0463553
kittikorn.k@gmail.com, kittikorns@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ร.บ.
การระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2526
M.Sc.
Development Studies
The University of Bath, UK
2530
ร.ม.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531
ประกาศนียบัตร การแปล (ไทย-อังกฤษ-ไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2539
บัณฑิต
กศ.ด.
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
ความเชี่ยวชาญ
- พัฒนศึกษาศาสตร์
- วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมินทางคุณภาพ
- เพศภาวะและเพศวิถีศึกษา การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถี/ความหลากหลายทางเพศ
- ทฤษฎีทางสังคมเพื่อการพัฒนา
- ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
- การวิจัยทางการใช้เวลาว่างและการท่องเที่ยวกลุ่มคนชายขอบ
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
กิตติกร สันคติประภา. (2560). เงื่อนไขการฟื้นฟูตลาดน้าชุมชนผ่านการสร้างความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 6(2), ฉบับพิเศษ, 553-569.
(เมษายน-มิถุนายน, 2560)
วรฉัตร วริว รรณ, สุร วุฒิ ปัดไธสง และ กิตติกร สันคติประภา. (2559). การสร้างตัวตนชาวนาอินทรีย์.
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์. 5, ฉบับพิเศษ, 367–382. (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2559)
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์,จิตติมา เจือไทย,สุรวุฒิ ปัดไธสง,กิตติกร สันคติประภา,นงลักษณ์ จันทาภากุล
(2559). การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารสังคมสงเคราะห์
ธรรมศาสตร์, 24(1), 72-104. (มกราคม - มิถุนายน, 2559)
กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย, สุรวุฒิ ปัดไธสง และ กิตติกร สันคติประภา (2559). การสร้างตัวตนของพ่อแม่ในการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 5(2), ฉบับพิเศษ, 397-408.
(พฤษภาคม-สิงหาคม, 2559)
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อภัสรินทร์ ขณะรัตน์, กิตติกร สันคติประภา และ สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2559). การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง
อ านาจของ Michel Foucault กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ใ นการสร้ า งตั ว ตนของ
นักเรียนอาชีวศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 27(2), 223-235.
(พฤษภาคม - สิงหาคม, 2559)
อภัสรินทร์ ขณะรัตน์, กิตติกร สันคติประภา และ สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2559). กระบวนการสร้างตัวตนของ
นักเรียนอาชีวศึกษาโดยปฏิบัติการศึกษาผ่านประสบการณ์. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร,
6(1),79-93. (มกราคม- มิถุนายน, 2559)
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
ED 433
SWU 201
SWU 202
SWU 301
SWU 302
LSS 312
TSS 301
DE 511
DE 512
DE 613
DE 623
DE 733
DE 712
DE 811
DE 812
DE 824

ชื่อรายวิชา
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
Integration I
Integration II
Integration III
Integration IV
Special Issues in Leisure, Recreation lifestyles
Research Methodology
ทฤษฎีทางสังคมกับความทันสมัย
วิธีวิทยาสาหรับการวิจัยทางด้านสังคม
ยุคหลังทันสมัยกับทฤษฎีสังคม
การสร้างความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
สัมมนาวิจัยทางสังคมกับการศึกษาด้านเพศภาวะ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายปริชัย ดาวอุดม
Mr. Pharichai Daoudom
อาจารย์
สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0817937298
chaiswubk@gmail.com, pharichaidaoudom@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1) สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2542
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
ปร.ด.
พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2557
ความเชี่ยวชาญ
- พัฒนศึกษาศาสตร์
- การวิจัยเชิงคุณภาพ
- การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
- ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
นนท์มนัส พิทยธีราพงศ์, กิตติกร สันคติประภา, สุรวุฒิ ปัดไธสง และปริชัย ดาวอุดม. (2562). การสร้าง
ตัวตนความเป็นพลเมืองผู้รักบ้านของนักเรียนในโรงเรียน.วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร.
14(1). 142-154. (มกราคม-มิถุนายน, 2562)
ปริชัย ดาวอุดม และวิมลพรรณ ดาวดาษ. (2562). การสืบทอดตารับยาสมุนไพรท่ามกลางพลังอานาจของ
การแพทย์สมัยใหม่ในลุ่มน้าป่าสักตอนล่าง. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง. 8(1). 123. (มกราคม-เมษายน, 2562)
Daoudom, P. (2560). Striving towards success of rural Thai female entrepreneur.
CRMA Journal of Humanities and Social Sciences,4(1), 169-186. (August September, 2560)
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปริชัย ดาวอุดม, และเชิดชาย ชูช่วยสุวรรณ. (2559). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟู
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร. ใน
การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 4 (น. 197-207). กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (พฤษภาคม, 2559)
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
-

3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
DE 731
DE 732
DE 811
DE 823

รายวิชา
วิธีวิทยาสาหรับการวิจัยทางด้านสังคม
สถิติสาหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายสุเมษย์ หนกหลัง
Mr. Sumate Noklang
อาจารย์
สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0853706463
sumate.swu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
ระดับการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปีทสี่ าเร็จ
ศศ.บ.
ศึกษาศาสตร์-จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549
วท.ม.
นันทนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
ปร.ด.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558
ความเชี่ยวชาญ
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม
- จิตวิทยากับการพัฒนา
- นันทนาการและการใช้เวลาว่าง
- การศึกษากับการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
สุ เมษย์ หนกหลั ง . (2561). การวิจั ย ปฏิบัติ การแบบมีส่ ว นร่ว มเพื่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เรื่ อง การใช้ป ระโยชน์ จ ากต้น จากในชุมชนเกาะหยงสตาร์ จังหวัดตรัง . วารสารบริห ารรัฐ กิจ และ
การเมือง, 7(1). 179-208. (มิถุนายน, 2561)
สุ เ มษย์ หนกหลั ง , ณั ช วดี จั น ทร์ ฟ อง, เมทิ นี ทนงกิ จ และ สุ ด ฤทั ย จั น ทร์ แ ช่ ม ช้ อ ย. (2561). การจั ด
เนื้ อ หารายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาสั ง คม ส าหรั บ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
ของนิ สิ ต มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ. วารสารการพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิจั ย , 5(1). 39-45.
(กรกฎาคม, 2561)
สุ เมษย์ หนกหลั ง. (2560). การพั ฒ นาการถ่ ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเรื่องป่ าชายเลนชุมชนผ่ านการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุมชนให้ แก่ เยาวชนในชุ มชนเกาะหยงสตาร์ จัง หวัดตรัง. วารสารสถาบันวัฒ นธรรม
และศิลปะ, 18(2), 115-123. (มกราคม – มิถุนายน, 2560)
สุเมษย์ หนกหลัง. (2560). ผลของโปรแกรมการศึกษานอกระบบด้วยกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการ
เผชิญความเครียดของวัยรุ่นตอนต้นในชนบท. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(3), 201-208.
(กันยายน – ธันวาคม, 2560)
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สุ เมษย์ หนกหลั ง . (2560). คุ ณลั กษณะของครู ต้น แบบในด้า นการทางานบริ การวิ ช าการแก่ ชุม ชนตาม
การรับรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(2), 146-161.
(พฤษภาคม – สิงหาคม, 2560)
สุ เ มษย์ หนกหลั ง , ถนอมศั กดิ์ ศรี จั น ทรา, พัช รี ปรีด าสุ ริย ะชั ย และธนกร ขั นทเขตต์ . (2558).ผลของ
โปรแกรมการศึ ก ษากลางแจ้ ง ในชุ ม ชนที่ มี ต่ อ อั ต ลั ก ษณ์ นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ ของ
นิสิตปริญญาตรี. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 5(1), 67-78. (มกราคม – มิถุนายน, 2558)
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Noklang, S. (2016). The Effect of Community-Based Leisure Education on Coping
With Youth Stress in Violence Areas in the Southern Border Provinces of Thailand.
Oral Presentation. Proceedings of Fourth International Conference on Asian
Studies. Toronto, Canada. 120-124. 11-12 June 2016
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
-

3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
สุเมษย์ หนกหลัง. (2558). กิจกรรมเสมือชุมชนเพื่อการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในชุมชน: การบูรณาการ
แนวคิ ด สู่ ก ารปฏิ บั ติ . วารสารวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร, 5(2), 1-13. (กรกฎาคม – ธั น วาคม,
2558)
สุเมษย์ หนกหลัง. (2558). จิตวิทยาเพื่อการทางานในชุมชน. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 8(2), 16-23.
(กรกฎาคม – ธันวาคม, 2558)
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
SWU366
SWU351
SWU354
SWU358
SWU374
SWU251
SWU161
SWU151
DE811
DE713

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาสังคม
การพัฒนาบุคลิกภาพ
มนุษย์กับสันติภาพ
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
สัมมาชีพชุมชน
มนุษย์กับสังคม
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
วิธีวิทยาสาหรับการวิจัยทางด้านสังคม
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail:

นางชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
Ms. Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat
รองศาสตราจารย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-649-5000 ต่อ 11550
02-262-0809
ckosalakorn@hotmail.com, ckosalakorn@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิ
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
วท.บ.
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 2536
ทหารลาดกระบัง
M.S.
Economics
University of Utah, U.S.A.
2539
Ph.D.
Economics
University of Utah, U.S.A.
2543
ความเชี่ยวชาญ
- เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
- เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบทบาทชายหญิง
- เศรษฐมิติ
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Rakkhwan S, Chompoonuh K. P., & Richard, F. (2016). Economic Policy Relating to
Motorcycle Accidents in Thailand: Prevention Budget for Motorcycle Safety. Journal
of Population and Social Studies, 23(1), 98-110. (January, 2015)
Minh-Tam, T. B., & Chompoonuh, K. P. (2015). Gender Wage Inequality in Thailand: A
Sectoral Perspective. International Journal of Behavioral Science, 10(2), 19-36.
(July, 2015).
ปวีณา ลี้ตระกูล, และชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. (2559). การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิงใน
ตลาดแรงงาน. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, 6(10),
43-56. (มกราคม – มิถุนายน, 2559).
Paweena, L., & Chompoonuh, K. P. (2559). An Analysis of Women’s Engagement in the Thai
Labor Market. Journal of Demography, 32(1), 43-56. (January – June, 2016).
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1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ปวีณา ลี้ตระกูล ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และวรเวศม์ สุวรรณระดา. การวิเคราะห์หาแนวทาง
สนับสนุนการทางานของผู้หญิงในสังคมสูงวัย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10, วันที่ 27 เมษายน 2559. หน้า 22-39
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
-

3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
EC771
EC446
EC481

ชื่อรายวิชา
Research Methodology in Economis and Workshop
Economic Policies
Evolution in Thai Economy
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน

นายยุทธนา ไชยจูกุล
Mr. Yutthana Chaijukul

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
081-802-5418

Email

yuttanac.swu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2528
M.P.A.
Public Administration
National University, USA
2531
M.CRP.
Community and Regional
University of Nebraska, USA
2540
Planning
D.P.A.
Public Administration
University of La Verne, USA
2538
ความเชี่ยวชาญ
- องค์การ
- ภาวะผู้นา
- วิเคราะห์นโยบาย
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
สาธิต เชื้ออยู่นาน, ยุทธนา ไชยจูกุล, สุนทร คล้ายอ่า และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2559). การศึกษาความหมาย
และลักษณะพฤติกรรมการทางาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิด
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. Veridian EJournal Silpakorn University, 9(1), 768-779. (มกราคม – เมษายน, 2559)
ยุทธนา ไชยจูกุล, ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และคานู ปริยา โมฮาน. (2558). ภาวะผู้นาเชิง
จริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,
21(1), 135-158. (มกราคม, 2558)
เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, รัตติกรณ์ จงวิศาล และยุทธนา ไชยจูกุล. (2557). ภาวะผู้นา
แบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน: การนิยามมโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 20(2), 1-18. (กรกฎาคม, 2557).
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
-
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
ยุทธนา ไชยจูกุล. (2559). พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง. กรุงเทพฯ: โรจนพริ้นท์ติ้ง.
น. 1-289
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
วป 501
วป 591
วป 731
วป 791

ชื่อรายวิชา
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
การคิดถูกวิธี
การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อประสิทิผลของงาน
การบริหารจัดการโครงการ
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
โทรศัพท์
E-mail:

นายนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
Mr. Numchai Supparerkchaisakul
อาจารย์ .
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2649-5000 ต่อ 17628
numchai1@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่
สาเร็จ
อ.บ.
ภาษาจีน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535
บธ.บ.
การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2542
ว.ม.
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550
ความเชี่ยวชาญ
- สถิติ
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
จุรีพร ภิบาลจันทร์, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และสุกิจ ชัยมุสิก. (2559). ธรรมาธิปไตยของคณะทางานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22(2),
85-102. (กรกฎาคม, 2559).
วิสุทธิ์ สีนวล และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านประสิทธิผลขององค์การของพนักงานองค์การใน
อุตสาหกรรมการผลิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22(2), 65-84. (กรกฎาคม, 2559).
สาลินี จงใจสุรธรรม, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และวินัย ดาสุวรรณ. (2559). กลวิธีการกากับตนเองในการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนและกลวิธีการกากับตนเองในการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ของ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1), 241-260.
(มกราคม, 2559).
ปองสุข ศรีชัย, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และรัตติกรณ์ จงวิศาล. (2559). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรในกระบวนการทากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1) 261-278. (มกราคม, 2559).
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ตวงทอง สังข์แก้ว, ดุษฎี โยเหลา และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานคุมประพฤติ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(1). 21-40. (มกราคม ,
2559).
นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์, ยุทธนา ไชยจูกุล และคานู ปริยา โมฮาน. (2558). ภาวะ
ผู้นาเชิง จริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 21(1), 135-158. (กรกฎาคม, 2558).
กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, และอังศินันท์ อินทรกาแหง. (2558). อิทธิพลของ
ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทาง
ทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 21(2), 39-56. (กรกฎาคม, 2558).
สมหญิง ลมูลพักตร์, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, และบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2558). ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 21(2), 78100. (กรกฎาคม, 2558)
สาลินี จงใจสุรธรรม, นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, และวินัย ดาสุวรรณ. (2558). กลวิธีการกากับตนเองในการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 15-26. (มกราคม,2558).
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
วป 511
วป 513
วป 711
วป 712
วป 881
วป 882

ชื่อรายวิชา
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV
สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์
หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail:

นายศรัณย์ พิมพ์ทอง
Mr. Saran Pimthong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-649-5000 ต่อ 17637
02-262-0809
saran@g.swu.ac.th, saranpimthong@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
บช.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
2550
ศาสตร์
ปร.ด.
พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
2554
ศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
- การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
- การพัฒนาองค์การ
- การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ
สกอ.)
Pimthong, S. (2015). Psychosocial factors correlated with sufficient consumption behavior
of students in Thailand and Malaysia. Asian Social Science, 11(4), 169-179.
(January, 2014)
Pimthong, S. (2016). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior
among NGO Staff from Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia. International
Journal of Behavioral Science, 11(1), 53-66. (January, 2016).
สุวิภา ชุมพงศ์ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2560). สถานการณ์ทางสังคมและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติก รรมการพิทั กษ์ สิ ทธิ์ ตนเองของผู้ ใ ช้ บริ การโทรศั พ ท์เ คลื่ อ นที่ . วารสารพฤติ กรรมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา, 9(1), 257-276. (มกราคม, 2560)

151

อังศินันนท์ อินทรกาแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล,
อรั ญ วานิ ช กร, ศรั ณย์ พิ มพ์ ทอง, ... พิช ชาดา สุ ท ธิแ ป้น . (2561). ปัจ จัย เชิง สาเหตุที่มี ต่อ การ
พัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ โดย
ส่ ง ผ่ า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องการเป็ น นั ก วิ จั ย พี่ เ ลี้ ย ง. วารสารพฤติ ก รรมศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา,
10(1), 42-62. (มกราคม, 2561)
ปณสาส์น ตั้งเจริญ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติ ก รรมการเป็ น พลเมือ งใส่ ใจสั ง คมของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น ครริ น ทรวิ
โรฒ.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 10(1), 146-163. (มกราคม, 2561).
ชาริน สุวรรณวงศ์ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ใน
กลุ่มวัยรุ่น: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(1), 63-81. (มกราคม, 2561).
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
รายวิชาที่สอน
วป 502
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 541
พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
วป 581
การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
วป 682
การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วป 722
ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
จป 631
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จป 831
จิตวิทยาเพื่อการบริหารทุนมนุษย์
จป 832
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ
จป 837
ภาวะผู้นาและประสิทธิผลของกลุ่ม
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นางขนิษฐา สาลีหมัด
Mrs. Khanittha Saleemad
อาจารย์
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5061 มือถือ 097-9355194
khanittha.swu@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
M.S.
Political science and
American University in Cairo, 2551
Professional
Arab Republic of Egypt
Development
ปร.ด.
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2555
ความเชี่ยวชาญ
- การศึกษาปฐมวัย
- พหุวัฒนธรรม
- ภาวะผู้นาทางการศึกษา
- วิจัยการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
Saleemad, K. (2015). Leadership Competency for Islamic School Leaders. International Journal
of Humanities and Management Sciences (IJHMS). Volume 3, Issue 2 ISSN 2320–4044
(Online). (March, 2015)
Saleemad, K. (2017). The Contribution of Education to Economic Development in East Asia.
International Journal of East Asia Studies, Vol. 21 No. 2: 1-17. (June-December 2017)
ขนิษฐา สาลีหมัด. (2557). Leadership Practice for Islamic Schools in Thailand. วารสารวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2: 18-31. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
ขนิษฐา สาลีหมัด. (2560). การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1: 8-15. (มกราคม
– เมษายน 2560)
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ขนิษฐา สาลีหมัด และ อังศิญา กระต่ายทอง. (2561).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาการสอน
ภาษาไทยโดยใช้วิธีการคิดเชิงประจักษ์สาหรับครูวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ. วารสารวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1: 128-136. (มกราคม – มิถุนายน 2561)
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Saleemad, K. (2015). Leadership Competency for Islamic School Leaders. Proceedings of
3rd International Conference on Banking, Law, Education and Humanities (ICBLEH'15).
Singapore: International Scientific Academy of Engineering & Technology.,: 88-86. 27-28
March 2015
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
-

3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
4. ภาระงานสอน

รหัสวิชา
พต 801
พต 803
ลศ 702

ชื่อรายวิชา
การวางแผนและการจัดการความรู้
ผู้นาทางการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
ด้วยหลั กสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ได้
ดาเนินการเปิดการเรียนการสอนครบดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วในปี พ.ศ. 2561 จึงดาเนินการทบทวน
เพื่อ ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรดัง กล่ า ว โดยได้รั บค าแนะนาจากผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่มี ความเชี่ย วชาญทางด้ านพัฒ น
ศึกษาศาสตร์ และจากการวิพากษ์หลักสูตรสาขาพัฒ นศึกษาศาสตร์ ได้ข้อสรุปว่า 1. ควรเพิ่มรายวิชาที่
เกี่ยวกับความรู้ ของโลกที่เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโลกอดีตถึง
ปัจจุบัน 2. ควรทีวิชาที่กล่าวถึงวิวัฒนาการหรือองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
จนถึงปัจจุบัน 3. ควรมีมาตรการที่นาไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัย ที่ริเริ่มสร้างสรรค์และน่าสนใจ ดังนั้นเพื่อให้
หลักสูตรมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากขึ้นในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้มีการบูรณาการรายวิชา และเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาวิชารวมถึงวิชาเลือก โดย
เน้ น ที่ ความลึ ก ซึ้ง ของเนื้ อหา ความทั นสมั ย ของรายวิ ช า สอดรับ กับ การเคลื่ อ นตั ว ของศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
หมวดวิชา
ปริญญานิพนธ์
1.หมวดวิชาบังคับ
2.หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2557.
แบบ 2.1
36
21
6
63

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
แบบ 2.1
36
9
3
48

156

รายการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชื่อปริญญาและ
ภาษาไทย
สาขาวิชา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ชื่อย่อ ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Development
Education)
ชื่อย่อ Ph.D. (Development Education)
จานวนหน่วยกิต
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ตแบบ 2.1 จ านวนไม่
น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
อาชี พ ที่ ป ระกอบไ ด้ 1. อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ในสถาบันการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษา แล ะ ห น่ ว ย ง า น วิ ช า ก าร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น
2. นั ก วิ จั ย ด้ า นพั ฒ นาการศึ ก ษาและสั ง คม ใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปรัชญา
วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ชื่อย่อ ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Development
Education)
ชื่อย่อ Ph.D. (Development Education)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. อาจารย์ นักวิช าการในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ผู้บริหารงานด้านการพัฒนาและผู้บริหารการศึกษา
2. นั กวิ จัย อิส ระ นั กวิ จัย เชิ งนโยบายและการพั ฒ นาใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. ผู้นาเชิงนโยบายด้านการพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรี สร้างความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษย์ ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การพึ่งพาตนเอง
และความเป็นธรรมในสังคม
และความเป็นธรรมในสังคม
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

หมายเหตุ
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1) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ บู รณาการศึ กษา และความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
2) มี ค วามสามารถในการใช้ ค วามรู้ ที่ อ ยู่ บ น
พื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการ
พัฒนาประเทศ
3) มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้
มีทั ก ษะการใช้เ ทคโนโลยี ถ่ า ยทอด และ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้

1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการ

ความรู้ในศาสตร์ทางสังคมเพื่อสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา
2) สามารถวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาทั้งระดับ
ในประเทศและสากล
3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและนา
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เทคโนโลยี วิธีการ รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เป็นนักวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ที่มีความรู้
คุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาและพัฒนาสังคม โดย
คานึงถึงความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557
1. วิชาบังคับ
พฒ 711 กระบวนทัศน์ของพัฒนศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6)
ความหมาย ลักษณะของกระบวนทัศน์ การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ เริ่มจากวิธีคิดภายใต้ความทันสมัยซึ่งสัมพันธ์กับการสร้าง
การศึกษาสมัยใหม่ โครงการพัฒนา การนา ประเทศไปสู่ภาวะ
ของ“การพัฒนา” ที่สร้างผลกระทบกับวิถีชีวิต การเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม การเคลื่อน ตัวขององค์ความรู้
ด้านพัฒ นศึกษาศาสตร์ การเรี ย นรู้ ปั ญหาจากการพัฒ นา การ
ปรับเปลี่ยนรื้อถอน อุดมการณ์ กฎเกณฑ์ ความรู้เดิม รวมถึงการ
สร้างข้นึ ใหม่บนฐานคิดของการพึ่งพาตนเอง การตระหนัก ถึง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และความยั่งยืน
พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(1-4-4)
อภิปรายฐานคิดในการวิพากษ์การพัฒนา โดยเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา การทา ความเข้าใจกระบวนทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังความรู้
มโนทั ศ น์ ทั ศ นะ และข้ อ ถกเถี ย งในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา การไม่ ย อม
จ านนต่ อ กฎระเบี ย บหรื อ ความรู้ วิ ช าการ โดยปราศจากการ
วิพากษ์ และความกล้าที่จะแสดงทัศนะบนจุดยืนของตนเองอย่าง
มีเหตุผลและด้วยสานึกทางจริยธรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์ 3(1–4–4)
สังเคราะห์ ความหมาย ลักษณะ กระบวนทัศน์ การเคลื่อนของยุค
สมั ย ของความรู้ ท างพั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ และการคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
หลั ก การของศาสตร์ แ ละความรู้ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ แนวคิ ด ของพั ฒ น
ศึกษาศาสตร์ การเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนของการสร้างองค์ความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

ปรับชื่อวิชาคาอธิบายรายวิชา
และหน่วยกิจให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนแบบสัมมนา
และให้ครอบคลุมยุคสมัยความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น

บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา
พฒน 711 สัมมนากระบวน
ทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์

159

พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 3(1-62)
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารภาคสนามในกระบวนการวิ จั ย ทางด้ า นพั ฒ น
ศึ ก ษาศาสตร์ การก า หนดประเด็ น งานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ประเด็นปัญหาและการพัฒนาสังคม การจัดทาเค้าโครงการวิจัย
การเลือกพื้นที่วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์/ตีความ
ข้อมูล การสร้างแก่นของเรื่อง และการนา เสนอผลการวิจัย
พฒ 721 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ 3(30-6)
ฐานคิด และเป้าหมายของความเป็นศาสตร์ หลักการสาคัญของ
ศาสตร์ สัจนิยม ประจักษ์นิยม การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ การ
ใช้วิธีการทดลอง การนิรนัย อุปนัย การลดทอน แยกส่วน และ
องค์รวม ตามแนวคิดศาสตร์ในสังคมศาสตร์ และการประยุกต์
หลักของปรัชญาสังคมศาสตร์ เพื่อนา ไปสู่การเสนอแนวทางการ
พัฒนาประเทศบนฐานคิดของการพึ่งพาตนเอง และความเป็น
ธรรมในสังคม
พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี ทางรั ฐ ศาสตร์ มานุ ษยวิท ยา สา นั กโครงสร้า ง
หน้าที่นิยม โครงสร้างนิยม และหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดการ
พัฒนาการเมือง ความทันสมัยทางการเมือง บทบาทของรัฐใน
การ พั ฒ นา แนวคิ ด การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การพึ่ ง พา
เศรษฐศาสตร์ ท างเลื อก เศรษฐกิจ พอเพียง แนวคิด จิตวิทยา

พฒน 713 การฝึกปฏิบัติงานโครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(1–6–2)
ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในกระบวนการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์
หรือ ปฏิบัติงานโครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์ และพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่

ปรับชื่อวิชาและให้อยู่ใน
รายวิชาเลือกรวมถึงปรับ
คาอธิบายรายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติงาน
โครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ร่วมสมัย

พฒน 721 สั ม มนาการบู ร ณาการปรั ช ญาและทฤษ ฎี ท าง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3 (1–4–4)
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรัชญาและทฤษฎีทางสั งคมศาสตร์
ร่วมสมัย หลักการสาคัญของสังคมศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทาง
สั งคมศาสตร์ ในประเด็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม การศึกษา

ปรั บ ชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ าย
รายวิ ช าให้ ค รอบคลุ ม หลั ก
ปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎี
สังคมศาสตร์เพื่อนามาใช้ในการ
ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ท า ง พั ฒ น
ศึกษาศาสตร์

บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา
พฒน 721 สัมมนาการบูรณา
การปรัชญาและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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สังคม และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เพื่อนา ไปสู่การ
ประยุกต์วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นที่สนใจ และเสนอ
แนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน
รวมถึง การเสริ ม สร้ างความเสมอภาค และความเป็ นธรรมใน
สังคมในมิติต่าง ๆ
พฒ 731 วิธีวิทยาสาหรับการวิจัยทางด้านสังคม 3(2-2-5)
วิธีวิทยาในการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธี การ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู้ การเชื่ อ มโยงความรู้ ใ นเชิ ง ทฤษฎี
มานุ ษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ สั งคมวิทยา
และศึกษาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิจัย
พฒ 732 สถิติสาหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
วิธีการรวบรวมข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติสา หรับงานวิจัย
ทางด้ า นสั ง คมศาสตร์ ทั้ ง ที่ มี ตั ว แปรเดี ย วและหลายตั ว แปร
ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การ
วิเคราะห์ ข้อมูล การให้เหตุผลทางสถิติ
2.วิชาเลือก

พฒน 731 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(2–2–5)
สั ง เคราะห์ วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย ภายใต้ ก ระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จั ย ต่ า งๆ
ออกแบบการวิ จั ย ในมุ ม มองของพั ฒ นศึ ก ษาศาสตร์ ที่ เ หมาะสม
ปรากฏการณ์ทางสังคม

ปรับชื่อวิชาและคาอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับวิธี
วิทยาการสร้างความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์

พฒน 712 การวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(2–2-5)
กระบวนทัศน์ แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม วิ พากษ์งานวิจัยเชิง
ปริมาณจากกรณีศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒ น
ศึก ษาศาสตร์ การใช้ส ถิติ ท างสั งคมศาสตร์ การใช้ โ ปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การนาเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัย
เชิงปริมาณและการฝึกปฏิบัติ
พฒน 712 การศึกษาอิสระ (1–4–4)
การศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์เฉพาะเรื่อง
ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และออกแบบการศึกษา
ด้วยตนเอง ภายใต้การแนะนา ให้คาปรึกษาและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการ
เผยแพร่

ปรับชื่อรายวิชา คาอธิบาย
รายวิชา และให้เป็นวิชาเลือก
เพื่อเสนอทางเลือกเฉพาะ
ทางการวิจัยในการสร้างความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
เพิ่มเติมรายวิชาเลือกเพื่อให้
นิสิตมีทางเลือกการศึกษา
ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อ
เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์ตาม
ความสนใจของนิสิตให้
เฉพาะเจาะจง

161

พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
3(2-2-5)
การเชื่อมโยงเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การเลือกใช้วิธี วิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก การ
ตีความ การวิเคราะห์วาทกรรม การศึกษาเรื่องเล่า การศึกษา
อัตชีวประวัติ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็น
ทางสังคมและปรากฏการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฏีทางสังคมเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษา 3(2–2-5)
ศึก ษาการเคลื่ อนตั ว ของแนวคิ ดทางสั ง คมศาสตร์ เ พื่อ การศึ ก ษา
อภิ ปรายการประยุ ก ต์ใ ช้ ทฤษฎีท างสั งคมศาสตร์ ใ นการวิ จั ยทาง
การศึกษาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบและจริยธรรมการ
วิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาร่ ว มสมั ย การวิ พ ากษ์ ก รณี ศึ ก ษาและการฝึ ก
ปฏิบัติ

เพิ่มเติมรายวิชาเลือกเพื่อให้
นิสิตมีทางเลือกศึกษาการ
ประยุกต์ทฤษฏีทางสังคมเพื่อ
การวิจัยด้านการศึกษาร่วมสมัย
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

พฒน 732 การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(2–2-5)
กระบวนทัศน์ แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม วิพากษ์งานวิจัยเชิง
คุณภาพจากกรณีศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การใช้โปรแกรมช่วยจัดระบบข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
ตีความข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการฝึกปฏิบัติ

ปรับคาอธิบายรายวิชาเลือก
เพื่อให้สอดคล้องกับวิธี
วิทยาการสร้างความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย

พฒน 735 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3(2–2-5)
ศึ ก ษารากฐานทางความคิ ด กระบวนทั ศ น์ แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ
กระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลวิธีการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชนเพื่อการ
พัฒ นาและเปลี่ ย นแปลงสั ง คม การน าเสนอข้ อ มู ล การวิ จั ย การ
วิพากษ์กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

เพิ่มเติมรายวิชาเลือกเพื่อให้
นิสิตมีทางเลือกในความ
เชี่ยวชาญวิธวี ิทยาการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
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พฒ 822 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6)
หลักการ แนวคิด บทบาทการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
การสร้างพลังความเป็นพลเมืองผู้รู้คิด คุณธรรมของความเป็น
พลเมือง หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมาย หลักการของความ
เป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาค
ประชาชน และการไร้ความรุนแรง

พฒน 735 การวิจัยวัฒนธรรมศึกษาและความเป็นพลเมืองโลก
3(2–2-5)
อภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและความเป็นพลเมืองโลก แนวคิด ทฤษฎีการวิจัยทาง
วัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองในยุคหลังสมัยใหม่และการฝึก
ปฏิบัติ

พฒน 736 การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา
3(2–2-5)
อภิปรายแนวคิด ทฤษฎี วิธีวทิ ยาในการศึกษาวัฒนธรรมกระแสนิยม
การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นวิจัย การรู้เท่าทันวัฒนธรรมกระแส
นิยมที่ก่อผลต่อการพัฒนา การเลือกใช้วิธีวิทยา เลือกเทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ
พฒ 824 สัมมนาวิจัยทางสังคมกับการศึกษาด้านเพศภาวะ พฒน 737 การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถีในการพัฒนา 3(2–23(1-4-4)
5)
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ เพศวิถี
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของเพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา
ประเด็นเรื่องเพศ และการพัฒนาสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นวิจัย การสร้างความรู้เพื่อความเป็น
เชิงทฤษฏี เน้นทฤษฎีแนวสตรีนิยม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ ธรรมทางเพศ การเลือกใช้วิธีวิทยา เลือกเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ภาวะการวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นปัญหา และทั้งการเลือกใช้วิธี ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ
วิทยาและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลกับโครงการวิจัยหรือ
ปริญญานิพนธ์อย่างเหมาะสม
พฒน 738 การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนา 3 (2–2-5)
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ใช้การเลือกใช้วิธีวิทยาเพื่อศึกษา

ปรับชื่อรายวิชาเลือกและ
คาอธิบายรายวิชา เพื่อให้เน้น
การวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมศึกษากับการความ
เป็นพลเมืองโลกในมุมมอง
ของพัฒนศึกษาศาสตร์
เพิ่มเติมรายวิชาเลือกเพื่อให้
นิสิตมีทางเลือกเพื่อสร้างความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม
กระแสนิยมในมุมมองของพัฒน
ศึกษาศาสตร์
ปรับชื่อรายวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้เน้น
กระบวนการสร้างความรู้
เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี
กับการพัฒนาในมุมมอง
ของพัฒนศึกษาศาสตร์
เพิ่มเติมรายวิชาเลือกเพื่อให้
นิสิตมีทางเลือกในการสร้าง
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พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มทางสังคม ประเด็นและแนวโน้มการ
วิจัยทางจิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนาที่สัมพันธ์กับสถานการณ์โลก
และสังคมไทย
พฒน 739 การประเมินโครงการวิจัยด้านการพัฒนา
3 (2–2-5)
หลักการ ทฤษฎี วิธีวิทยาการประเมินในยุคต่าง ๆ วิเคราะห์ วิพากษ์
ประยุกต์ใช้การประเมินที่ เหมาะสมกับโครงการที่เกี่ยวข้องพัฒนา
พฒ 813 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 3(1-44)
อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นทางวิธีวิทยาของงานวิจัยทางด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์ ประเด็นปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม และ
แนวโน้มของปัญหาทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0-6)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาค เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการวางแผนกาลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา การ
จัดการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสถาบันการศึกษากับ
ตลาดแรงงาน

ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ผ่านแนวคิดจิตวิทยาสังคม
เพิ่มเติมรายวิชาเลือกเพื่อให้
นิสิตมีทางเลือกเพื่อการสร้าง
ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ผ่านกระบวนการประเมิน
โครงการวิจัยด้านการพัฒนา
ยกเลิกรายวิชาเพื่อปรับปรุง
รายวิชาใหม่
โดยประเด็นในคาอธิบาย
รายวิชามาให้ศึกษา
เฉพาะเจาะจงในแต่ละศาสตร์
มาเป็นวิชาเลือก คือ พฒน
722, พฒน 735, พฒน 736,
พฒน 739, และพฒน 738
บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา
พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฏี
ทางสังคมเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษา
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พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
3(1-4-4)
อภิปรายกลวิธีในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การพัฒนา
การศึกษาระหว่างวัฒนธรรม การทาความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศภาวะ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว
และอื่น ๆอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ความร่วมมือ ความ
ขัดแย้ง และการต่อรองของอัตลักษณ์ที่แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อนา ไปสู่การ
ประยุกต์วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นที่สนใจ และเสนอ
แนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างวัฒนธรรม และการเปิดใจยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์
พฒ 991 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ปพท 991 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต

บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา
พฒน 715 การวิจัยวัฒนธรรม
ศึกษาและความเป็นพลเมือง
โลก

จานวนหน่วยกิตของปริญญา
นิพนธ์ในหลักสูตรปรับปรุง
2562 เป็น จานวน 36 หน่วย
กิตเท่าเดิม

