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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  บัณฑิตวิทยาลัย  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25480091109058 
 ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Doctor of  Philosophy Program in Development Education 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 
       ชื่อย่อ:   ปร.ด.  (พัฒนศึกษาศาสตร์) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  Doctor of Philosophy  (Development Education) 
       ชื่อย่อ:   Ph.D.  (Development Education) 
 
3.  วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ   
      หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2         
  5.2  ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  5.3  การรับเข้าศึกษา 

       รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี   
  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   ไม่มี   
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เพียงสาขาเดียว 
 
 



6 

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 ครั้งที่ 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. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพ่ือการประกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 
1. อาจารย์  นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผู้บริหารงานการพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา
2. นักวิจัยอิสระ นักวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. ผู้น าเชิงนโยบายด้านการพัฒนา

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับ
ที ่ รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. อ.ดร.กิตติกร  สันคติประภา ร.บ. (การระหว่าง
ประเทศ), 2526 
M.Sc. (Development 
Studies), 2530 
ร.ม. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ), 2531 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การแปล (ไทย-อังกฤษ-
ไทย)), 2539 
กศ.ด. (พัฒนศึกษา 
ศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

The University of Bath, 
UK  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2. อ.ดร.ปริชัย  ดาวอุดม กศ.บ. (สังคมศึกษา), 
2542 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์),2544 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 
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ปร.ด. (พัฒนศึกษา 
ศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ - 
จิตวิทยาและการแนะ
แนว), 2549 
วท.ม. (นันทนาการ), 
2551 
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน), 2558 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่

เรียกว่า New Normal ซึ่งเป็นการยอมรับภาวเศรษฐกิจที่แต่เดิมถือได้ว่าไม่ปกติ ทั้งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ช้าลง การเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อ และการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับ ความท้าทาย
ของเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และการมีชีวิตอยู่ในสังคมสูงวัย ท าให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเผชิญ
กับสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายตลอดเวลา การก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560 -2564) ภาครัฐได้ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญ  คือ 
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
และการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559) ในขณะเดียวกัน การพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการรองรับนโยบายที่ต้องการให้
เศรษฐกิจของประเทศปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศท่ีม ี“รายได้สูง” ปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไก
ส าคัญหนึ่งคือ กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) (สุวิทย์ 
เมษินทรีย์, 2559)  

ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงต้องให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายด้าน
การพัฒนา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม  ด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ทั้งนี้หากคนมีวิธีคิดในการพัฒนาที่รู้เท่า
ทันก็จะท าให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐ เพราะคนเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนา 

แนวทางหนึ่งในการพัฒนาคน เพ่ือสร้างความสมดุลในสภาวการณ์ที่แปรผันตลอดเวลาของโลก
ที่มีผลกระทบกับประเทศไทยในทุกมิติและต่อการด าเนินชีวิตของคนไทย ท าให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
ในประเทศไทยมุ่งเน้นการด าเนินงานเชิงรุก เพ่ิมโอกาสในการอยู่รอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน หรือการลดขนาดองค์กรหรือการ
ปรับโครงสร้างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาจสร้างผลกระทบที่ส าคัญต่อประชาชนและย้อนแย้งกับ
ความมุ่งหวังของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ต้องผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้
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สังคมและตอบสนองความต้องการขององค์กรนั้น จ าต้องมีแผนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้
นิสิตมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กล้าคิดใหม่ ท าใหม่ที่
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม โดยอาศัยความรู้ด้านการพัฒนาและความรู้สหวิทยาการอย่างมีหลักการ เพ่ือให้
ผลลัพธ์ที่ได้มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงจะน ามาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ เพ่ือผลิต
บุคลากรให้แก่หน่วยงานและองค์กรในประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ได้
สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้สร้าง “คน” และ “ความรู้” 
อันเป็นผลผลิตที่ก่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งความจริงคือ คนและความรู้ แยกจากกันไม่ได้ ความรู้ที่
เพ่ิมพูนขึ้นในตัวคนคือ “ทุนมนุษย์ (Human capital)” ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาคนและระบบ
ความรู้ที่สังคมต้องการ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ปรับกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
สร้างคนให้สามารถชี้น าการพัฒนาประเทศตามแนวคิดประเทศไทย 4.0. อย่างสร้างสรรค์ ทั่วถึง และเป็น
ธรรม 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคดิจิตอล องค์ความรู้ใหม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับองค์

ความรู้ที่มวลมนุษยชาติได้สั่งสมมานานนับศตวรรษ และน ามาสู่การเกิดสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based 
Society) ที่ไม่เพียงแต่น าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสาะหาความเจริญมั่งคั่ง แต่จะต้องพัฒนาต่อยอดสู่
เป้าหมายที่จะสืบสานความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้ความท้าทายที่ส าคัญภายใต้ภาวะการณ์ที่
สลับซับซ้อนซึ่งจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเกิดจากการคิดเชิงยุทธศาสตร์และบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือขับเคลื่อนทั้งองค์กรและชุมชนในสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้  คิดเชิง
วิพากษ์ และเท่าทันความรู้สามารถปรับตัวและสร้างคุณค่าได้ สามารถก้าวข้ามจากฐานความรู้ สร้างความรู้
ใหม่ บุกเบิกค้นหาไปสู่พรมแดนใหม่ที่เป็นฐานความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ (Creativity) ที่มุ่ง
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีปัจจัยอ่ืนยึดโยงเชื่อมต่อถึงกัน มีสมรรถนะสูง (High performance organization) 
มีจริยธรรมสูง (High ethical) พร้อมที่จะเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เข้าสู่สังคมอุดมปัญญา 
(Wisdom-based Society) มีการจัดระเบียบวิธีคิดเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือวิเคราะห์ วิพากษ์
สถานการณ์ทั้งในอดีต เข้าใจปัจจุบัน และสามารถน าเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่ค านึงถึงความยั่งยืน 
จริยธรรมในการด ารงชีวิตของมนุษยชาติในอนาคตได้  

แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ.2560-2574 ได้ก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษา
และการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียนไว้ในทุกมิติ ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 
2558) ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมาก ต้องสามารถสร้างองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาประยุกต์ในการป้องกัน 
เตรียมพร้อมและแก้ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคคล
และสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้ 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มี

การพัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องนับแต่การจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2517 ซึ่งเป็น
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ช่วงเวลาของการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศในช่วงเวลานั้นสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในระดับสากลที่มุ่งพัฒนาสังคมไปสู่ความทันสมัย และมีจุดเน้นในการน าการพัฒนาอยู่ที่การ
จัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ซึ่งในระยะเวลาต่อมามีการเคลื่ อนตัวขององค์ความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ (Development Education)  ต่อประเด็นปัญหาการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ของการพัฒนา กล่าวคือผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียมนานัปการ เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย การกระจายรายได้ที่ไม่
เป็นธรรม การกดขี่ทางเพศ การอพยพโยกย้ายและทิ้งถิ่นฐาน ตลอดจนการท าลายทรัพยากร ภูมิปัญญาและ
ความรู้ที่หลากหลายด้วยความรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยเป็นหลัก 

ในช่วงเวลาดังกล่าวองค์การสหประชาชาติจึงได้ให้นิยามความหมายของ พัฒนศึกษาศาสตร์
(Development Education) ว่าเป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจในประเด็นของสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ การพ่ึงตนเอง และความยุติธรรมในสังคมทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 
(องค์การสหประชาชาติ, 1975) ซึ่งวงวิชาการพัฒนศึกษาศาสตร์ในระดับสากลจึงเคลื่อนตัวสู่การศึกษาการ
พัฒนาในเชิงวิพากษ์ในด้านต่าง ๆ และให้ความสนใจในการศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และ
สิ่งแวดล้อม มากข้ึนโดยเฉพาะในประเทศยุโรป (Revollo, 2016)  ในช่วงเวลาดังกล่าวหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับแนวทางของพัฒนศึกษาศาสตร์ในระดับสากลโดยเน้นการวิพากษ์มากยิ่งขึ้น โดยมีมุมมองต่อ
ความหมาย เป้าหมาย และวิธีการของค าว่า “การศึกษา”(Education) ในความหมายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
กล่าวคือการศึกษาคือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่สามารถกระท าผ่านได้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน การขัดเกลาถ่ายทอดผ่านชุมชน/ครอบครัว/สื่อสารมวลชน และการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
อัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาในหลากหลายแง่มุมเพ่ือกระตุ้น
เตือนและชี้น าสังคมให้เห็นถึงความหลากหลายขององค์ความรู้และเป้าหมายของการพัฒนาอันสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อย่างไรก็ตามยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาของโลกในปัจจุบันเป็นไปในแนวทางของ
การเป็นชุมชนระดับภูมิภาคและชุมชนโลกมากยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวในทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึง
มีแนวโน้มที่ผู้คนจะต้องปะทะกับความแตกต่างหลากหลายทั้งจากการเคลื่อนย้ายของประชากรในรูปแบบ
ต่างๆ ประเทศไทยเองก็นับว่าต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและปัญหาดังกล่าวอย่างหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น
เรื่อย ๆ การเตรียมความพร้อมให้กับคนและสังคมด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อแนวโน้มของการ
พัฒนาดังกล่าว การเรียนรู้และถ่ายทอดการพัฒนาอย่างวิพากษ์เพ่ือการรู้ เท่าทันที่จะท าให้ได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีนักพัฒนศึกษาศาสตร์จะต้องตระหนักและให้ความสนใจ 

จากผลกระทบของสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น
นั้น จึงมีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถบูรณาการทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยยึดประเด็นปัญหาสังคมเป็นฐานในการบูรณาการ  ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยอย่าง
เหมาะสมกับลักษณะปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเด็นของการ
พัฒนาสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเช่นในปัจจุบัน จะพัฒนาหลักสูตรให้บัณฑิตมีมุมมองแบบองค์รวม 
โดยการประยุกต์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ให้เข้ากับลักษณะปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาหลักสูตรมุ่งการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกให้เป็นนักวิชาการในหน่วยงานวิชาการ
ภาครัฐและเอกชน นักวิจัยอิสระ นักวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ผู้บริหาร
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งานด้านการพัฒนาและผู้บริหารการศึกษา และผู้น าเชิงนโยบายด้านการพัฒนา ที่เข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม สัมพันธ์กับคนในฐานะท่ีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญส าหรับการพัฒนา
ที่ค านึงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมีรายวิชาที่เป็นทฤษฎี แนวคิด เพ่ือน ามาสู่
รายวิชาที่การประยุกต์ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ 
ท าให้บัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งนี้  เ พ่ือน าไปสู่การตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพออกสู่สังคมเป็นเวลาช้านาน  โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่
สามารถเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ  ศึกษาวิธีประยุกต์ใช้วิชาการอย่างซื่อสัตย์ต่อปริญญาหรือวิชาการ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตส านึกว่าการพัฒนาเป็นการสร้างปัญญาให้คนในสังคมมีความรู้เท่าทัน และ
สร้างสรรค์สังคมให้มีประสิทธิภาพ  

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นผู้มีความสามารถทางการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้
และประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย เผยแพร่งานวิจัยไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ เป็นผู้สนใจปัญหาสังคม ตระหนักต่อปัญหาสังคม สามารถที่จะวิพากษ์สังคม เสนอความเห็น
ทางวิชาการในฐานะเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นปัญหาทางสังคมที่สลับซับซ้อน
ได้อย่างลึกซึ้ง เสนอแนวทางแก้ปัญหา และชี้น าสังคมได้ 
 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให ้
            ไม่มี 

13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
            ไม่มี 

13.3  การบริหารจัดการ 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณาจารย์ของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

สร้างความรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรคีวามเป็น 
มนษุย์ การพ่ึงพาตนเองและความเป็นธรรมในสังคม  

1.2  ความส าคัญ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดการสอนในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

พัฒนศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างดุษฎี
บัณฑิตที่มีความเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุคสมัยของการขับเคลื่อนการ
พัฒนา ที่มุ่งสู่ความทันสมัย ความเป็นอุตสาหกรรม ตามแบบอย่างประเทศตะวันตก แม้ว่าหลักสูตรดังกล่าว
จะได้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่ก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา ปรัชญาและแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผลของการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางในยุคแรกได้รับการตั้งค าถาม และวิพากษ์อย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการ 
หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้มีการเคลื่อนตัวไปสู่การวิพากษ์การพัฒนา 
และสร้างความรู้ด้านการพัฒนาของสังคมไทย ในหลากหลายประเด็น เพ่ือน าสู่การคลี่คลายปัญหาและให้
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการท้ังระดับประเทศและระดับสากล 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ของเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เข้าใจประเด็นปัญหา 
โดยอาศัยการสร้างความรู้แบบสหวิชาการ และใช้วิธีวิทยา อันหลากหลายที่ขึ้นอยู่กับประเด็นที่มุ่ งศึกษาวิจัย 
มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการประยุกต์ในการ
พัฒนาประเทศ  
 1.3  วัตถุประสงค์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางสังคมเพ่ือ 
สร้างความรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนา 

2) สามารถวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาทั้งระดับในประเทศและสากล  
3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาและน าความรู้สู่สังคม โดยใช้ 

เทคโนโลยี วิธีการ รวมทั้งทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เป็นนักวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาและ 

พัฒนาสังคม โดยค านึงถึงความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงภายใน 4 ปี โดยมีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และหลักฐาน /ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาหลักสูตร 
1. ประเมินและติดตามการใช้
หลักสูตร 

1 .  วิ เ ค ร า ะห์ ผลก า รประ เ มิ น
หลั กสู ตร โดยศึกษาข้ อมู ลจาก
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ นิสิต 
บัณฑิตและผู้ ใช้บัณฑิต มาเป็น
ข้อมูลในการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร 
2. ประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
บัณฑิต  และผู้ ใช้บัณฑิตที่ มี ต่ อ
หลักสูตร  

1. รายงานผลการประเมินการสอน 
ตาม มคอ. 3 
2. ผลการส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต 
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ชุ ม ช น ภ า ย น อ ก ที่
เกี่ยวข้อง 
3 .  ผลการวิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ล  กา ร
ด า เนินการทุกหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา (มคอ. 3  มคอ. 5 และมคอ. 
7)    

การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์  
ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนให้ มีความรู้ ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปล งทา งวิ ช า กา ร 
เ พ่ิ ม พู น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้
หลากหลายและลุ่มลึก 

1. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยมองภาพรวมของ
หลั กสู ตร  และการ พัฒนา เป็ น
รายบุคคล 
2. สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา และบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
งานวิจัย 
3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขา
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสัมมนาทาง
วิชาการประจ าปี การใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1. จัดสรรงบประมาณทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 
2 . จั ดท า แผนและด า เ นิ น ก า ร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.รายงานการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนสื่ อการเรียนรู้  อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่ ง สนั บสนุ นการ เ รี ย นรู้ ทุ ก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้อง ไม่ต่ าก ว่ า  3 .5  จาก
คะแนนเต็ม 5 รายงานการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุ งคุณภาพการ
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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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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 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.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       นอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาเป็นไปตามการก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

         ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม  

ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม  
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา และมีคุณสมบัติทั่วไป
อ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
การเข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จะเปิดรับนิสิตจากระดับ

ปริญญาโททุกสาขาก็ตาม แต่นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย ท าให้นิสิตอาจมีพ้ืนฐานใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน อาทิ ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ การศึกษา การวิจัย ตลอดจนความสามารถ
ทางภาษาในการอ่านต าราภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1.  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต 
2.  จัดท ารายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นิสิตได้อ่านส าหรับการปูพ้ืนฐานความรู้/แนวคิดให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
3.  จัดให้มีการเรียนบางรายวิชาที่จะช่วยปูพ้ืนฐานความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ในระดับ

ปริญญาโท เช่น พ้ืนฐานปรัชญาทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ หรือการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่ าจะส า เร็ จ
การศึกษา 

- - 10 10 10 

 
                   2.6  งบประมาณตามแผน  

                                   2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                                           สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์  (ในและนอกเวลาราชการ) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย 1 
ปีการศึกษา  
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี 
x จ านวนรับ)  
(200,000.00 x 10)  

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

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) 

รายการ ค่าใช้จ่ายรวม 
ค่าใช้จ่าย 
ต่อหัวนิสิต 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 532,600.00    53,260.00  
   1.1 หลักสูตรภาษาไทย     
        1.1.1 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ     
                ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,500 บาทต่อชั่วโมง                                100,000.00    10,000.00  
   1.2 ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ      
         ค่าวัสดุการเรียนการสอน 
         (ท้ังหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)  

     
50,000.00  

     
 5,000.00  

         ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์   30,000.00      3,000.00  
         กิจกรรมที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (จัดสัมมนา กิจกรรมนิสิตฯลฯ) 100,000.00  10,000.00  
         ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต    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/ส านัก      40,000 
    2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ าร้อยละ 5)    10,000 
    2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5)        10,000 
    2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี        20,000 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์      19,400.00  

หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์ 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%)    40,000  

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร    200,000.00  
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2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

   

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
               การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
                  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

   
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
                 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
                           รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต        

     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
          หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ                             9 
หมวดวิชาเลือก                             3 
ปริญญานิพนธ์                            36 
รวมไม่น้อยกว่า                            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  สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  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  การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา   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  การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนา     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    ส าหรับชั้นปีที่ 1 
  8 - 9  หมายถึง  ส าหรับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป         
 เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง  หมวดวิชา 
    1  หมายถึง  หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์  
    2  หมายถึง  หมวดสังคมศาสตร์ 
    3  หมายถึง  หมวดระเบียบวิธีวิจัย 
    9  หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ 
         เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง  ล าดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง 
         เลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
             เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
             เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการบรรยาย 
             เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
             เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 

3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์       
                                                    3 (1-4-4)           
พฒน 721 สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎี 

พฒ  ____ วิชาเลือก   3 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   3 หน่วยกิต          
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ทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ     3 (1-4-4)   
พฒน 731 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ขั้นสูง                                             3 (1-4-4)   
                                   
รวมจ านวนหน่วยกิต            9      หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต            6    หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   9 หน่วยกิต    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  9 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต            9      หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต              9  หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  9   หน่วยกิต  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  6  หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต            9      หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต          6      หน่วยกิต 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

                    1.  หมวดวิชาบังคับ  9  หน่วยกิต     
พฒน 711  สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์             3 (1–4–4) 
DEE   711 Seminar on Development Education Paradigm 

สังเคราะห์ ความหมาย ลักษณะ กระบวนทัศน์ การเคลื่อนของยุคสมัยของความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และการคิดเชิงวิพากษ์หลักการของศาสตร์และความรู้ที่สัมพันธ์กับแนวคิดของพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนของการสร้างองค์ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 
พฒน 721  สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา      3 (1–4–4) 
DEE   721 Seminar on Integrated Philosophy and Social Theories for Development 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ร่วมสมัย หลักการส าคัญของ
สังคมศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทางสังคมศาสตร์  ในประเด็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา และเทคโนโลยี ศึกษาแนวคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับมนุษย์ดิจิทัลและสังคมดิจิทัลเพ่ือการ
พัฒนาวิธีคิดไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
พฒน 731  สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางพัฒนศึกษาศาสตร์     3 (1–4–4) 
DEE  731 Seminar on Advanced Research Methodologies in Development Education 
  สังเคราะห์วิธีวิทยาการวิจัยภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัยต่าง  ๆ ออกแบบการวิจัยในมุมมอง
ของพัฒนศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสมกับปรากฏการณ์ทางสังคม และฝึกปฏิบัติการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

      2.  หมวดวิชาเลือก  3  หน่วยกิต*   
* นิสิตสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกในหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 หรือรายวิชาใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิชาเลือกได้ ตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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พฒน 712  การศึกษาอิสระ                       (1–4–4) 
DEE   712   Independent Study 

การศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์เฉพาะเรื่อง ตามความสนใจของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และออกแบบการศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้การแนะน า ให้ค าปรึกษาและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเผยแพร่ 
 
พฒน 713 การฝึกปฏิบัติงานโครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร ์                          3 (1–6–2) 
DEE   713 Field Study in Development Education Project 

 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในกระบวนการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ หรือ ปฏิบัติงานโครงการ
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ และพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเผยแพร่ 
 

พฒน 722  การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา    3 (2–2-5) 
DEE   722   Application of Social Theories in Education Research   

ศึกษาการเคลื่อนตัวของแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพ่ือการศึกษา 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 การน าเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัยเชิงปริมาณและการฝึกปฏิบัติ 
 
พฒน 733  การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์     3 (2–2-5) 
DEE   733   Qualitative Research in Development Education   

กระบวนทัศน์ แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม วิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษาและวิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์ในยุคดิจิตอล 
การใช้โปรแกรมช่วยจัดระบบข้อมูลเชิงคุณภาพ การตีความข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพและการฝึกปฏิบัติ 
 
พฒน 734  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา    3 (2–2-5) 
DEE   734   Participatory Action Research in Development  

ศึกษารากฐานทางความคิด กระบวนทัศน์และหลักปฏิบัติ กระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม กลวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพ่ือการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสังคม การน าเสนอข้อมูลการวิจัย การวิพากษ์กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 

 
พฒน 735  การวิจัยวัฒนธรรมศึกษาและความเป็นพลเมืองโลก    3 (2–2-5) 
DEE   735   Cultural Study and Global Citizenship Research 

 อภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นพลเมืองโลก 
แนวคิด ทฤษฎีการวิจัยทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองในยุคหลังสมัยใหมแ่ละการฝึกปฏิบัติ 
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พฒน 736  การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา     3 (2–2-5) 
DEE   736   Popular Culture Research in Development  

อภิปรายแนวคิด ทฤษฎี วิธีวทิยาในการศึกษาวัฒนธรรมกระแสนิยม 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 การสร้างความรู้เพ่ือความเป็นธรรมทางเพศ ยุคดิจิทัลกับการวิจัยเพศภาวะและเพศวิถี การเลือกใช้วิธี
วิทยา เลือกเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ 
 
พฒน 738  การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนา      3 (2–2-5) 
DEE   738   Social Psychology Research in Development 

อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ใช้
การเลือกใช้วิธีวิทยาเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มทางสังคม ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยทาง
จิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนาที่สัมพันธ์กับสถานการณ์โลกและสังคมไทย 
 
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        36 หน่วยกิต 
GRD   891   Dissertation 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
                      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. อ.ดร.กิตติกร   
สันคติประภา 

ร.บ. (การระหว่างประเทศ), 2526 
M.Sc. (Development Studies), 
2530 
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ), 2531 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล 
(ไทย-อังกฤษ-ไทย)), 2539 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
The University of Bath, UK  
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2. อ.ดร.ปริชัย  ดาวอุดม กศ.บ. (สังคมศึกษา), 2542 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 2544 
ปร.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ - 
จิตวิทยาและการแนะแนว), 2549 
วท.ม. (นันทนาการ), 2551 
ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน), 2558 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

 
3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1. อ.ดร.กิตติกร    
สันคติประภา 

ร.บ. (การระหว่างประเทศ), 2526 
M.Sc. (Development Studies), 
2530 
ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ), 
2531 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การแปล 
(ไทย-อังกฤษ-ไทย)), 2539 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
The University of Bath, UK  
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2. อ.ดร.ปริชัย  ดาวอุดม กศ.บ. (สังคมศึกษา), 2542 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), 2544 
ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ - 
จิตวิทยาและการแนะแนว), 2549 
วท.ม. (นันทนาการ), 2551 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ
ที ่

รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ปร.ด. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน), 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. รศ.ดร.ชมพูนุท  
โกสลากร  
เพ่ิมพูนวิวัฒน์ 

วท.บ. (เทคโนโลยีการ เกษตร),2536 
 
M.S.(Economics), 2539 
Ph.D. (Economics), 2543  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
University of Utah, USA 
University of Utah, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5. ผศ.ดร.ยุทธนา  
ไชยจูกูล 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), 2528 
M.P.A. (Public Administration), 
2531 
M.CRP. (Community and 
Regional Planning), 2540 
D.P.A. (Public Administration), 
2538 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
National University, USA. 
 
University of Nebraska, 
Lincoln USA 
University of La Verne, 
USA. 

xxxxxxxxxxxxx 

6. อ.ดร.น าชัย  
ศุภฤกษ์ชัยสกุล  

อ.บ. (ภาษาจีน), 2535 
บธ.บ. (การจัดการ), 2542 
ว.ม. (สื่อสารมวลชน),2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxx  

7. ผศ.ดร.ศรัณย์  
พิมพ์ทอง 

บช.บ. (บัญชี), 2544  
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ).2550 
 
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม),2554  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxx  

8. อ.ดร.ขนิษฐา  
สาลีหมัด 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย),2545 
M.A. (Political science and 
Professional Development), 
2551 
ปร.ด. (ภาวะผู้น าทางการศึกษา), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
American University  
in Cairo, Arab Republic of 
Egypt   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

xxxxxxxxxxxx 

 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 
และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
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           5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัย ปริญญานิพนธ์ และโครงงานด้านการวิจัยทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยเน้นการวิพากษ์ 

ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ในหัวข้อตามความสนใจของนิสิต  ทั้งนี้โดยมี
กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ในระหว่างการท าวิจัยต้องมีการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    1)  มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้เป็นแบบองค์รวม 
    2)  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและรู้เท่าทันปัญหาสังคม 

อย่างลุ่มลึก  
    3)  มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีคุณธรรม 
    4)  สามารถน าเสนอ และเผยแพร่งานวิจัยได้  ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงอภิปรายต่องานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
5.3  ช่วงเวลา 

     ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมด คือ 6 ปีการศึกษา  
 
           5.4  จ านวนหน่วยกิต   

     ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
5.5  การเตรียมการ  
     1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านิสิต โดยให้นิสิตเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ 

ที่นิสิตสนใจ 
        2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนิสิต 
        3) จัดเตรียมเอกสารและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย เช่น เอกสารหรือบทความ 

ทางด้านการวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้องค้นคว้าส าหรับการศึกษาระเบียบวิธีการวิจัย 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

         มีการประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย โดยให้นิสิตได้น าเสนอความก้าวหน้า การสอบปาก
เปล่า และเอกสารรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของ
งานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  โดยผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/ 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. มีทักษะสื่อสาร  ข้อที่ 1  สอนโดยประยุกต์ใช้แนวทางของ active learning โดยเน้นให้ผู้เรียน 
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน น าเสนอผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทางสังคมและสื่อสารกับ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลพิจารณาจากผลงานที่
น าเสนอท้ังในระหว่างเรียนและผลงานวิชาการต่าง ๆ 
ข้อที่ 2  กระตุ้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและน ามาใช้ในการศึกษาอย่างมี
วิจารณญาณ โดยเน้นความสามารถในการสืบค้นจากแหล่งที่หลากหลายและ
คัดสรรงานวิชาการที่เหมาะสมตรงประเด็นเพ่ือน ามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้โดยพิจารณาจากคุณภาพของงาน และการน าเสนอ 
ข้อที่3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการทางพัฒนศึกษาศาสตร์และให้มีการ
เผยแพร่งานสู่สาธารณชนอย่างมีจริยธรรมโดยพิจารณาจากงานวิชาการที่มี
คุณภาพที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีวิชาการต่างๆ  และ/หรือวารสารวิชาการต่าง 
ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร:  
-  มีความรู้ความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การ
ปฏิบัติ 
- มีความรู้ความสามารถใน
การคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
งานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์  
- ยึดมั่นในอุดมการณ์ทาง
วิชาการและมีจริยธรรมใน 
การด าเนินชีวิต 
- มีความตระหนักและเคารพ
ในความหลากหลายของความ
เป็นมนุษย์ 
 
 
 

ด้านความรู้ 
ข้อที่ 1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางของ active learning เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดศักยภาพทางวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ เน้นการค้นคว้า 
เลือกใช้ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือมาบูรณาการใน
การสร้างองค์ความรู้ โดยพิจารณาจากคุณภาพของงานวิชาการที่สืบค้นมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ความสามารถใน
การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการน ามาประยุกต์ใช้ 
ข้อที่ 2  สร้างสรรค์บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้น า
การอภิปราย และมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการพัฒนา
ไปสู่ความคิดและมุมมองใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ทฤษฎีเพ่ือน าไปศึกษา
ปรากฎการณ์ที่สนใจ โดยพิจารณาจากคุณภาพของการอภิปราย การมีส่วน
ร่วม และข้อเสนอและมุมมองต่อปรากฎการณ์ที่ลึกซ้ึง 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อที่ 1 สร้างกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ 
วิพากษ์ ประเด็นปัญหาของสังคมที่มีความสลับซับซ้อน โดยใช้กรณีศึกษาที่
หลากหลายบนฐานคิดทฤษฎีต่างๆ โดยพิจารณาจากความสามารถในการท า
ความเข้าใจประเด็นที่สลับซับซ้อน และความสามารถในการแยกแยะความ
แตกต่างของวิธีคิดเชิงทฤษฎี และการเลือกใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้
ใหม ่



26 
 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/ 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

ข้อที่ 2  จัดโอกาสการแสดงออกเชิงวิพากษ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการวิพากษ์โดยใช้งานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
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 วิธีการวัด และประเมินผล 

1.  มีความซื่อสัตย์สุจริตมี
จริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ต่อการท างานทางวิชาการ
งานวิจัย ไม่คิดแต่ประโยชน์ส่วน
ตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ถึงความแตกต่าง
และความหลากหลายของมนุษย์ 
การเคารพศักดิ์ศรีและการตกเป็น 
ผู้เสียเปรียบของมนุษย์ในสังคม 
 

- ผู้สอนน าเสนอแนวทางและน า
ตัวอย่างงานวิชาการ ที่สะท้อนถึง
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกันการท างาน
วิชาการท่ีไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
- ผู้สอนจัดให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์ของความแตกต่าง
หลากหลายต่าง ๆ ในสังคมและ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสังคม
เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ความส าคัญในการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 

-  พิจ ารณาจากการประ เมิ น
คุณธรรมและจริยธรรมด้วยตนเอง
ของนิสิต และคณาจารย์ผู้สอน  
-พิจารณาจากความสามารถใน
การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการของนิสิตจากการมี
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 กลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และประเมินผล 

1. เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
เพ่ือมาบูรณาการในการสร้างองค์
ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
2. วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
3. สามารถน าเสนอแนวคิดหรือ
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ของตนเองสู่สังคม 
 

- ผู้สอนน าเสนอปรากฏการณ์
ทางสังคมและให้ผู้เรียนสามารถ
ร่วมอภิปราย น าเสนอโดย ใช้
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม  
 
 
-  ก าร เ ชื่ อม โย งข้ อมู ล ใหม่ ที่
ค้นคว้าโดยผู้สอนและผู้เรียนหา
ตัวอย่างงานทางวิชาการ งานวิจัย
ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
ทางการ พัฒนาประเทศและ
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือเสนอแนว
ทางการแก้ไข 
- กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ
นิสิต ด้วยบรรยากาศการสอนที่
เป็นอิสระ และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม ด้วยการช่วยเหลือทาง
ความคิดและสิ่ งอ านวยความ
สะดวก  
- ใ ห้ นิ สิ ต มี ป ระสบกา รณ์ ใ น
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 
และสามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมได้อย่างมีเหตุและผล 
- ก าหนดให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้า
งานวิจัย และบทความทางวิชา 
การต่าง ๆ เพื่อน ามาแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้น
เรียน 

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน รวมถึงรายงานที่ได้รับ
มอบหมาย ในประเด็นของความ
เข้าใจเนื้อหา ประเด็นในการ
วิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ของ
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ต า ม
รายวิชาที่ก าหนด  
- พิจารณาจากความสามารถใน
การ เลือกประยุกต์ ใช้แนวคิด
ท ฤ ษ ฎี ท า ง สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ กั บ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่สนใจ
ศึกษา 
 
 
 
- มีการน าเสนองานวิชาการที่มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ของแต่ละวิชา 
ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

 
2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และประเมินผล 
1. สามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเด็นปัญหาของสังคม ที่มี
ความสลับซับซ้อนโดยใช้องค์
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ วิพากษ์ 
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
 

- พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ
ส่งเสริมการอ่านเอกสารวิชาการ 
เอกสารวิจัยอย่างหลากหลายจน 
สามารถสะท้อนกระบวนการคิดเชิง
วิพากษ์ของตน ต่อปรากฏ การณ์
หรือประเด็นทางสังคมใหม่ๆ ที่ท้า

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ความสามารถของการ
อภิปรายในชั้นเรียน การร่วม
แสดงความคิดเห็นในประเด็น 
ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงผลงาน
ทางวิชาการท่ีเป็นการพัฒนา
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รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และประเมินผล 
 
 
 
 
2. แสดงออกเชิงวิพากษ์ในการ
ประเมินและสังเคราะห์งานวิจัย
ที่เก่ียวกับพัฒนศึกษาศาสตร์ 
และศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 
 
 
3.  สามารถเลือกวิธีวิทยาการ
วิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ และ
ออกแบบการวิจัย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสมและตั้งอยู่บนฐานของ
จริยธรรม 

ทาย สลับ ซับซ้อน และสามารถ
พัฒนากระบวนการคิดของตน อย่าง
มีหลักการ และสร้างสรรค์ 
 
 
- ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมเสวนาทาง
วิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัยและให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกเชิงวิพากษ์โดยมี
ห ลั ก คิ ด จ า ก ฐ า น ท ฤ ษ ฎี อ ย่ า ง
เหมาะสม 
 
 
- พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนในการ
ท างานวิจัยโดยผู้สอนเสนอแนว
ท า ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ วิ ธี วิ ท ย า ที่
หลากหลายรวมทั้งฐานคิดของวิธี
วิทยาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การเลือกวิธี
วิ ท ย า ใ น ก า ร วิ จั ย ท า ง พั ฒ น
ศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสม 

ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเอง  
- พิจารณาจากรายงานการเข้า
ร่วมเสวนาในงานวิชาการในเวที
ต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย 
- เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัย
ทางพัฒนศึกษา ศาสตร์ที่
สะท้อนวิธีคิด จุดยืนทางวิชาการ 
ได้อย่างเหมาะสมกับ
ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา 
- พิจารณาจากรายงานการเข้า
ร่วมเสวนาในเวทีทางวิชาการ
ด้านต่าง ๆ 
- เลือกใช้วิธีวิทยาการวิจัยและ
ออกแบบงานวิจัยทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม  

 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และประเมินผล 
1. วิเคราะห์ได้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม 
 
 
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
3. ท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได ้

- เน้นการเรียนการสอนที่ให้ความ 
ส าคัญกับผู้เรียนและเน้นการ
ท างานร่วมกัน 
 
- เปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมกันคิด
สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือแสดง
ความสามารถเชิงวิชาการ 

- สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ 
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ศึกษา
โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
- จ านวนผลงานที่ส่งตามเวลาที่
ก าหนด 
- พฤติกรรมการท างานกลุ่มและ
การอภิปรายในชั้นเรียน 
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2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และประเมินผล 
1. มีตรรกะในการเลือกใช้ข้อมูล
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ อย่ า ง เ ห ม า ะส ม
สามารถประเมินและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และเชิงผสมผสาน อันมีผลท าให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็น
ปัญหาได ้
2. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใ น ก า ร ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์ให้กับบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  การจัดการสอนที่ มีการฝึ ก
ปฏิบัติในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
- ให้นิสิตมีโอกาสน าเสนอผลงาน 
ในระดับชาติ เพ่ือการเผยแพร่
ผลงานวิชาการสู่สังคม 
 

พิจารณาจากคุณภาพของน าเสนอ
รายงานในการประชุม โดยการ
ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ  ร ว มทั้ ง ข้ อ มู ล
ป้อนกลับจากผู้รับบริการและมี
การประเมินตนเอง 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 

 

 

1.1 ซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อการท างาน
ทางวิชาการงานวิจัย ไม่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 
1.2 สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ถึงความแตกต่างและความ
หลากหลายของมนุษย์ การเคารพศักดิ์ศรี และการ 
ตกเป็นผู้เสียเปรียบของมนุษย์ในสังคม 

2. ด้านความรู้ 2.1 เลือกใช้แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือมาบูรณาการในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 
2.2 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
2.3 สามารถน าเสนอแนวคิดหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ของตนเองสู่สังคม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นปัญหาของสังคม ที่มี
ความสลับซับซ้อนโดยใช้องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
3.2 แสดงออกเชิงวิพากษ์ในการประเมินและสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
3.3 สามารถเลือกวิธีวิทยาการวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์  และ
ออกแบบการวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรม   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 วิเคราะห์ได้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วัฒนธรรม 
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 ท างานร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

5.1 มีตรรกะในการเลือกใช้ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเหมาะสม
สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ
เชิงผสมผสาน อันมีผลท าให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
ได้ 
5.2 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
5.3 เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ให้กับบุคคลกลุ่ม
ต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. หมวดวิชาบังคับ 

พฒน 711  สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์          

พฒน 721  สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  

      

พฒน 731  สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ขั้นสูง  

       

2. หมวดวิชาเลือก   

พฒน 712  การศึกษาอิสระ      

พฒน 713  การฝึกปฏิบัติงานโครงการทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์     

     

พฒน 722  การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพ่ือการ
วิจัยทางการศึกษา 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พฒน 732  การวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ 

     

พฒน 733  การวิจัยเชิงคุณภาพทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์  

     

พฒน 734 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา             

     

พฒน 735 การวิจัยวัฒนธรรมศึกษาและความเป็น
พลเมืองโลก 

     

พฒน 736 การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา      

พฒน 737 การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถีในการ
พัฒนา                                   

     

พฒน 738  การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนา      

พฒน 739 การประเมินโครงการวิจัยด้านการพัฒนา      

ปริญญานิพนธ์ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ปพอ 891    ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก       
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
การวัดและประเมินผลการศึกษา    
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ส่วน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ท าโดยการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันอุดม ศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์
ขอท าปริญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลการปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใรวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ให้เข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา
ให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย คณะบัณฑิตวิทยาลัย 
และหลักสูตร รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น และจัดพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

1.2  ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ รายละเอียดของหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 

1.3 ให้อาจารย์ใหม่มีประสบการณ์ในการสังเกตการสอนของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 
ผู้ที่มีการสอนที่มีคุณภาพ 

1.4 ให้อาจารย์ใหม่มีความคุ้นเคยกับงานวิจัยของคณาจารย์ โดยมอบหมายให้ศึกษาจากเอกสาร  
และให้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ การสอบปกป้องปริญญานิพนธ์ และการประชุม
ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น 

1.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่พัฒนาโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็น 
พ่ีเลี้ยง 

1.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนบทความทางวิชาการ 
และเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบค าสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
   1) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เก่ียวกับการ 

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 
      2) สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ 

และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

                  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์การต่างๆ 

  2) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  3) ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้และท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์สถาบันอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  4) ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมทางการบริการวิชาการ และการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5) ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าวารสารทางวิชาการ และการเขียนบทความ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

มีการด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยการบริหารหลักสูตร 
จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต้อง
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ 
     วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

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 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจาก
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด 
     ปีการศึกษา 

 
 

2.  บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

2.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และ
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ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถ
ในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ 

2.3 มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน 

2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน
การสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 
 
3.  นิสิต 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมทั้งด้าน
วิชาการและกิจการนิสิต เพ่ือพัฒนานิสิตในรูปแบบต่าง ๆ ในการด าเนินงานค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คณะมีระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืน เช่น กล่องร้องเรียนที่หน้าห้อง
ประชาสัมพันธ์ และร้องเรียนผ่านอีเมล์ 

 
4.  อาจารย ์

4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่จะ

แต่งตั้ง  
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

กระบวนการออกแบบหลักสูตรประกอบด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจ
ความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
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นักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้  สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล้ว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการจัด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ใน
การสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชา
ในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับ
ผู้เรียนและผู้สอน  

การประเมินผู้ เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสูตรได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน 
ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ในส่วนของผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของ
หลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนหรือมคอ. 5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสาขาวิชาฯ 
น าเสนอต่อคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก ผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

√ √ √ √ √ 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1. ประเมินรายวิชาโดยนิสิต (ใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์) 
2. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถาม และการตอบค าถาม 

ในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต 
5. ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1. นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา (ใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบ

ออนไลน์) 
2. สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยสอบถามนิสิตใน 
ชั้นปีนั้น ๆ 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยประเมินหลักสูตร โดยสอบถามนิสิตชั้นปีสุดท้าย 
 3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินหลักสูตร โดยสอบถามดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินหลักสูตร โดยสอบถามผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิตใหม่ 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
 6. ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผล

การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา 

          ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
 

ส าเนาแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรสหวิทยาการ (หลักสูตรปรับปรับปรุง 2561) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

 
รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไมป่รับปรุงแก้ไข 

1.ปรัชญา   ไม่มีการแก้ไข 
2.วัตถุประสงค ์   ไม่มีการแก้ไข 
3.โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาน้อย ควรเพิ่มรายวชิาใหเ้รียนตามมาตรฐานปริญญาเอกทั่วไป เทอม

ละ 3 รายวชิา 
ในรายวิชาการศึกษาอิสระ ผู้เรียนจะ
ได้ใช้เวลาอย่างเต็มทีใ่นการศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจ 

การเพิ่มรายวิชาจะกระทบต่อ โครงสรา้ง
การศึกษาที่ก าหนดใหม้ีหน่วยกติไม่น้อย
กว่า 48 หน่วย 

4.รายวิชา    
   4.1 สัมมนากระบวนทัศน์
พัฒนศึกษาศาสตร์ 

  ไม่มีการแก้ไข 

   4.2 สัมมนาการบรูณาการ
ปรัชญาและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ 

ควรตัดค าว่าประเทศออก เปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น 
“สัมมนาการบูรณาการปรชัญาและ
ทฤษฎีทางสงัคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนา” 

 

   4.3สมัมนาวิธวีิทยาวิจัย
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ขั้นสูง 

เพิ่มค าอธิบายรายวชิา เกี่ยวกบัหลักการ วิธีการของการวิจยั ก่อนการ
ประยุกต์ใช ้

เพิ่มค าอธิบายรายวชิาตามที่กรรมการ
เสนอแนะ 

 

   4.4 การศึกษาอิสระ -การศึกษาอิสระจะได้แต่ความลึกขาดความกว้าง ควรมีวิชาเลือกให้มากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนบ้าง 
-ควรมีหัวข้อหรือประเด็นการศึกษาเพือ่ให้ผู้เรียนได้ออกแบบการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง 

เพิ่มรายวชิาเลือกตามที่กรรมการ
เสนอแนะ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ของการเรียนรู ้
 

 

   4.5 ปริญญานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก 

  ไม่มีการแก้ไข 

5.การวัดและประเมินผล -ควรระบุให้มีการตีพิมพบ์างสว่นของปริญญานิพนธ์เผยแพร่ในวารสารอย่าง
น้อยในฐาน TCI กลุ่ม 2 ก่อนส าเร็จการศึกษา 
-ก าหนดให้ก่อนการลงทะเบยีนปริญญานิพนธ์ ผู้เรียนต้องผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติก่อน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ  

6.อาจารย์ผู้สอน -ควรสร้างเครือขา่ย เปดิกว้าง เพราะตอ้งอาศัยการบูรณาการความรู้ในการ
สร้างความรู้นวตักรรมใหม่ ๆ 

 -การก าหนดผู้สอนเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

7.จ านวนนิสิต   ไม่มีการแก้ไข 
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8.งบประมาณ หลักสูตรใชง้บประมาณน้อยเกินไปอาจเป็นเหตุให้ไม่มีคุณภาพเน่ืองจาก
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ 

 หลักสูตรได้พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอย่าง
ครบถ้วน มุ่งเน้นการเป็นหลักสูรเพื่อสังคม 
งบประมาณที่ก าหนดสามารถตอบสนองต่อ
การพัฒนานิสิตได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
ลดต้นทุนที่เกี่ยวกบัค่าตอบแทนอาจารย์
ประจ าลงทัง้หมด ท าให้งบประมาณที่ใช้ไม่
สูงจนเกินไป 

9.การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

  ไม่มีการแก้ไข 

10.แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

  ไม่มีการแก้ไข 

11.ภาพรวมของหลักสูตร -ควรเพิ่มรายวิชาที่เกีย่วกบัความรอบรู้เกี่ยวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่
กระทบกับชวีิตความเป็นอยู่ของคนในโลกอดีตถึงปัจจุบัน 
 
-ควรมีวิชาทีก่ล่าวถึงวิวัฒนาการหรือองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน 
 
-มีมาตรการที่น าไปสูก่ารพัฒนาหัวขอ้วจิัย ที่ริเริ่มสร้างสรรค์และน่าสนใจ ไม่มีการ
พูดถึงการสอบวัดคุณสมบัติ หรอืกระบวนการใด 

-เพิ่มรายวิชาความเป็นพลเมืองโลกใน
การศึกษาระหวา่งวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ 
- เนื้อหาดังกล่าวจะปรากฏในรายวิชา
สัมมนายุคสมัยของความรู้และการ
แสดงออกเชิงวิพากษ์ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ 
-การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นไปตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานการประเมินหลักสูตร 
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หมวดที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

 
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.มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ อันเป็นพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ   
 3.มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่
สังคมได้ 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 
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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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 
สาขาวิชา 
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) ,2554 

5 อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม กศ.บ. สังคมศึกษา,2542 
ศศ.ม.รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ),2544 
ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),2557 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจัย

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1. อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา     
2. อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม     
3. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง     

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 
() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 
() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา     
 
 
 
 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล า
ดับบ 

ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

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

 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ

ปริญญานิพนธ์) 
ป.โท ป.เอก 

1 รศ.ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์    
7 ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒเพ็ญ    

 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คนได้
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  

ล าดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

1 นายอุดม วงษ์สิงห์ 
(3/2559) 
 

กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์  วารสารบรรณศาสตร์ ปีที ่: 11  ฉบับ
ที ่: 1  เลขหน้า : 30-42  ปีพ.ศ. : 2560 
 

 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีภาระงานใน
การควบคุมให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัยคือนิสิตไม่เกิน 5 คนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่าน ทั้งนี้ในกรณีท่ีเกินกว่า 5 คน ต้องขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย แต่ต้องไม่เกิน 10 คน  
 โดยในปัจจุบันสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน โดยเป็นนิสิตที่อยู่ระหว่างยื่นขอ
สอบปากเปล่า 1 คน ก าลังพัฒนาเค้าโครง 4 คน อยู่ระหว่างพัฒนาหัวข้อวิจัย 2 คน(ยังไม่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) 
ท าให้ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

นิสิตในที่ปรึกษา 

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 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากงานวิจัยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ต่อคน ในระยะเวลา 5 ปี และกรณีเป็น
อาจารย์ใหม่มีผลงานวิจัยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในระยะเวลา 2 ปี  
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 1.อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา   มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 5 เรื่อง 
 2.ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง         มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 6 เรื่อง 
 3.อ.ดร.จิตติมา เจือไทย        มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ จ านวน 3 เรื่อง (อาจารย์ใหม่) 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1. อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา - กระบวนการสร้างตัวตนของนักเรียนอาชีวศึกษาโดย

ปฏิบัติการศึกษาผ่านประสบการณ์    
วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ : 22  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
87-108  ปีพ.ศ. : 2559 
 
-การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องอ านาจตามทัศนะของ 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 
 
-กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ : 
11  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 30-42  ปีพ.ศ. : 2560 

2. ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง -การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมใน
เขตพื้นที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ปีที่ : 2  ฉบับที่ : 
1  เลขหน้า : 42-55  ปีพ.ศ. : 2557 
 
-กฎหมาย : ปัจจัยที่เอื้อต่อการขยายตัวของโรงเรียนกวด
วิชารัฐสภาสาร  ปีที่ : 62  ฉบับที ่: 3  เลขหน้า : 87-105  ปี
พ.ศ. : 2557 
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ล าดับ 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 
 
-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 

3. อ.ดร.จิตติมา เจือไทย -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 

 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป 
  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้หลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาทั้งใน
ประเทศและระดับสากล ปัจจุบันหลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งก าลังอยู่
ในขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_1.1_1 มคอ.2  
DE60_1.1_2 สมอ.08 
DE60_1.1_3 ประวัติและผลงานคณาจารย์ผู้สอนปีการศึกษา 2560 
DE60_1.1_4 ประวัติและผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
DE60_1.1_5 ประวัติและผลงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
DE60_1.1_6 ประวัติและผลงานผู้สอบปริญญานิพนธ์ 
DE60_1.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
DE60_1.1_8 ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากฐานข้อมูล TCI 
DE60_1.1_9 ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด.พัฒนศึกษาศาสตร์ 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบง่ชี้ที่ 2.1)       
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี

การศึกษา 2560 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(6) 
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 
 มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  ที่ส าเร็จการศึกษารวม 1 คน 
โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 1  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดย
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 (ระดับดีมาก) 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.49 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.49 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 4.00 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 4.66 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 4.66 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 4.66 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เฉลี่ย 4.33 

 (6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4.60 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ในปีการศึกษา 2560 มีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน โดยได้รับแบบ

ส ารวจกลับมาจ านวน 1 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
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ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ที่ 
2.2)  

ในปีการศึกษา 2560  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รวม 1 คน และมีผลงานของนิสิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม  1 ชิ้น โดยมี
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 80 
คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
 

ล าดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล 
นิสิตหรือผู้ส าเร็จป.เอก 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 นายอุดม วงษ์สิงห์ กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์  วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ : 11  
ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 30-42  ปีพ.ศ. : 2560 
 

0.8 

\\ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.0 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 
คะแนนที่ได้ 5 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_2.2_1 ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากฐานข้อมูล TCI 
DE60_2.2_2 ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) (ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการรับนิสิต) 
- การรับนิสิต    

การรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  จะต้องด าเนินการ
ตามระบบและกลไกดังต่อไปนี้ 

 
ระบบและกลไกการรับนิสิต 
  ระบบและกลไก การรับนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ สามารถแสดงได้
ดังนี้ 
 
การวางแผนและเตรียมการรับนิสิต 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดจ านวนการรับนิสิต คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งความประสงค์ในการรับสมัครนิสิตใหม่ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
 
กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่  
 2. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการจัดสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
 3. คณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์วิชาการ 
 4. ตัดสินผลการสอบคัดเลือกและส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย  
 5. ประชุมตัดสินผลการสอบร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยผลการรับนิสิต 
 6. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ 
 
การประเมินผลการรับนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประเมินผลการรับนิสิต และน าผลการประเมินไปปฏิบัติ 
 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
 
1.การวางแผนและเตรียมการรับนิสิต 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก าหนดแผนการรับนิสิตไว้ในเอกสารหลักสูตร ปรด. พัฒน
ศึกษาศาสตร์ (มคอ.2) ในระยะยาวประมาณ 5 ปีการศึกษา โดยค านึงถึงจ านวนนิสิตเข้าใหม่และจ านวนนิสิตที่
ศึกษาอยู่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ภาระงานและภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.2 ก่อนการประกาศรับสมัครนิสิตตามแผนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้อง
ประชุมพิจารณาร่วมกันถึงแผนการรับนิสิต เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร  ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน
ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ กรณีที่ผู้สมัครหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม พร้อมทั้งพิจารณา
รายชื่อคณาจารย์เพ่ือน าเสนอให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบ 

1.4 น าเสนอคุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดการรับสมัครต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ
ประกาศรับสมัคร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับสอบทั้งหมด 
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2. การด าเนินการตามแผนการรับนิสิต 

2.1 ประกาศรับสมัครเมื่อรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว จึงสามารถด าเนินการประกาศรับสมัคร ซึ่งมีฝ่ายรับนิสิตใหม่ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ
ด าเนินการ โดยใช้กลไกและระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่สังคมและเป้าหมาย ตามระยะเวลาที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

2.2 พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครนิสิตใหม่ตามประกาศ คณะกรรมบริหาร
หลักสูตรจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ว่าเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศรับ
สมัคร ซึ่งเมื่อได้รายชื่อของผู้สมัครตามคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว หลักสูตรฯจัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ด าเนินการประกาศรายชื่อต่อไป 

2.3 การด าเนินการสอบหลักสูตรฯก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์  และการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
 2.3.2 การสอบภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดประชุมผู้บริหารแต่ละคณะเพ่ือพิจารณาคะแนน
ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัครเป็นนิสิต เพ่ือให้ได้จ านวนผู้ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
บัณฑิตวิทยาลัย โดยก าหนดคะแนนอยู่ที่ T Score 40 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการ
พิจารณาแล้วส าหรับผู้มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ต่ ากว่า T Score 50  แต่ไม่น้อยกว่า T Score 40 ตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ และหากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเห็นว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมให้รับพิจารณาเข้าเรียน แต่เมื่อเข้าศึกษาจ าเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้
ภาษาต่างประเทศและเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 2.3.3 การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด าเนินการโดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย ในการสอบสัมภาษณ์ทาง
วิชาการใช้เวลาถามแต่ละคนประมาณ 40 นาที  เพ่ือให้ผู้สมัครสอบได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นสะท้อน
ความรู้ ความคิด อภิปรายทางวิชาการด้วยบุคลิกที่เป็นนักศึกษาผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจที่ศึกษาอย่างเต็มที่ 
จากการสัมภาษณ์นี้สามารถตัดสินผลการสอบได้อย่างชัดเจน เพราะคณะกรรมการเห็นฟ้องต้องกันในแง่
ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ และความตั้งใจทุ่มเทที่จะเข้ามาเรียน (การสอบสัมภาษณ์มีความส าคัญ
เพราะนักวิชาการระดับปริญญาเอก ควรมีความสามารถในการพูด การแสดงออกทางวิชาการโดยการ
โต้ตอบกับนักวิชาการคนอ่ืนๆ แบบพบกันหรือเผชิญหน้ากันด้วยความสามารถและไหวพริบ ดังนั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้ความส าคัญกับการสัมภาษณ์ทางวิชาการ ซึ่งมีการสอบถาม
ความรู้สึกเชิงลึกเพ่ือประเมินความสามารถในการสื่อสาร การแสดงความรู้โดยการพูดโต้ตอบกับ
คณะกรรมการผู้ท าการสัมภาษณ์) ส่วนแนวทางการรับนิสิตจากการสัมภาษณ์ได้น ามาปฏิบัติ โดยหลักสูตร
ฯ คัดเลือกจากผู้สมัครไว้ 2 คน การสัมภาษณ์ทางวิชาการที่ใช้ระยะเวลา 40 นาที ท าให้มองเห็นลักษณะ
ของผู้สมัครได้หลายมิติและลึกซึ้งมากขึ้น สิ่งส าคัญที่พบจากการสัมภาษณ์ทางวิชาการคือ ประสบการณ์
และความสนใจพ้ืนฐานอันเป็นความถนัดหรือตัวตนของผู้สมัครสอบ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะมา
ศึกษาในหลักสูตรซึ่งสามารถท าปริญญานิพนธ์ในสาขานี้เพ่ือจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง
ต่อไป 
2.4 เมื่อการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบได้รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เพ่ือ
น าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย และร่วมประชุมตัดสินผลการสอบกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตรเข้าร่วม
พิจารณา 

ในปีการศึกษา2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์  ได้ร่วม
พิจารณาแผนการรับนิสิตร่วมกันแล้วพบว่า แผนการรับนิสิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 จะต้องด าเนินการรับนิสิต
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จ านวน 10 คน แต่ในภาคต้นปีการศึกษา2560 เป็นช่วงที่สาขาวิชายังต้องรับผิดชอบนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรเก่าจ านวนหนึ่ง และอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ใช้ได้ทันปีการศึกษา 2561จึงงดรับ
นิสิตตลอดปีการศึกษา2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการงดรับนิสิตดังกล่าว 
 
3.ผลการรับนิสิต 

งดรับนิสิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

4. การประเมินผลการรับนิสิต 
 ไม่มีการประเมินเนื่องจากงดรับนิสิต 
 
5. การน าผลการประเมินไปปฏิบัติ 

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 
 

 การน าผลการประเมินไปปฏิบัติ 
- การประชุมพัฒนาแก้ไขอุปสรรคจากผลการประเมิน 

 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 
  1. มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางอันเป็นแผนส าหรับก าหนดกรอบการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของนิสิตพัฒนศึกษาศาสตร์ฯ ดังนี้ 
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  1.1 หลักสูตรส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของหลักสูตรให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้เผยแพร่
ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาของหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้ผู้สมัครซึ่งได้รับการคัดเลือกเตรียมตัวหรือตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง 

1.2 มีระบบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยก าหนดไว้เป็นแนวทางการด าเนินการทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน
ในภาพรวม และก าหนดให้มีการพบปะกับคณาจารย์ในระดับหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนตามปฏิทินการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาหรือภาคการศึกษาท่ีมีการรับนิสิตใหม่ 

1.3 มีการเตรียมความพร้อมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า อ่าน
เอกสารหนังสือ บทความ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา และที่ส าคัญผู้จะส าเร็จการศึกษานอกจากจะทดสอบ
ก่อนเข้าศึกษาแล้ว ก่อนส าเร็จการศึกษาต้องสามารถสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้ 
“ผ่าน” จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 2. หลักสูตรมีการด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
    2.1 หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ได้ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน์ 
    2.2 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เริ่มต้นจากการจัดในระดับมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้
นิสิตพบปะรู้จักผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อธิการบดี คณบดีต่างๆ รวมตลอดจนระบบอ านวยความสะดวกที่
ส่งเสริมการศึกษาต่างๆ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในส่วนของหลักสูตร นิสิตจะพบปะ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร แนะน าให้รู้จักคณาจารย์ ระบบการศึกษาการเรียนการสอน การท างานร่วมกัน แนะน า
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องศึกษาค้นคว้า และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
    2.3 การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตรฯ ได้รับความช่วยเหลือจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยจัดให้มีการสอนเพ่ิมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยมีหลักสูตรเป็นการเฉพาะการด าเนินการ
เป็นโครงการฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ได้แจ้งให้นิสิตทราบถึงเงื่อนไขของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิ มเติม 
เพ่ือให้นิสิตสามารถกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการอย่างชัดเจน 
    อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้หลักสูตรฯงดรับนิสิต ท าให้ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
 3.การประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้หลักสูตรฯงดรับนิสิต ท าให้ไม่มีการประเมินผลการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา 
 4. การประชุมพัฒนาแก้ไข้อุปสรรคจากการประเมินผลการของการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
ด าเนินการ ดังนี้ 
 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้หลักสูตรฯงดรับนิสิต ท าให้ไม่มีการด าเนินการใน
ส่วนนี้ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_3.1_1 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 1การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

1.การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์จะด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
สอดคล้องกับแผนการรับนิสิตใหม่ และแผนการจัดการศึกษาที่ระบุ มคอ.2 

2.ก่อนการประกาศรับนิสิตใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษา โดยก าหนดระยะเวลาของการ
น าเสนอเค้าโครง การด าเนินงานปริญญานิพนธ์ การสอบปริญญานิพนธ์ และการน าผลงานไปสู่การตีพิมพ์ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรให้แนวทางหรือ
ข้อแนะน าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์ในทุกรายวิชา 
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและได้ส ารวจความถนัด ความสนใจของนิสิตที่มีต่อปรากฎการณ์ทางสังคม 

4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา ก าหนดแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้นิสิต เพ่ือให้
ค าแนะน าในการเลือกหัวข้อวิจัย การพัฒนาเค้าโครงการวิจัยและเตรียมการน าเสนอเค้าโครงการวิจัย 

5.มีกระบวนการนัดพบนิสิตก่อนที่จะอนุญาตให้สอบเค้าโครงการวิจัย เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีส่วนช่วยใน
การวิพากษ์วิจารณ์ และให้ค าแนะน า 

6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย โดยก าหนดวัน เวลา สถานที่ และคณะกรรมการสอบที่ชัดเจน 

7.ด าเนินการสอบเค้าโครงก าหนดวัน เวลาจัดส่งเค้าโครงต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
8.ก าหนดให้นิสิตจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการท าปริญญานิพนธ์ตามแบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย 

และให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
9.อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นระยะๆ 
10.น าผลการติดตามและรายงานไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตต่อไป 
11.การจัดการเรียนการสอนและการควบคุมปริญญานิพนธ์ของหลักสูตร จะท าควบคู่กันไปเพ่ือให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรรายวิชา พฒ811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
เพ่ือฝึกนิสิตให้สามารถท าวิจัยได้ โดยผู้สอนจะเป็นทีมหรือคณาจารย์ของหลักสูตร ในการเรียนการสอนนี้นิสิตต้อง
มีหัวข้อวิจัย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือการวิจัย เพ่ือลงสนามเก็บข้ อมูลจริงโดยการ
ควบคุมของคณาจารย์ แล้วน าผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย ในกระบวนการนี้ต้องการให้
นิสิตพัฒนาหัวข้อการท าปริญญานิพนธ์จนสามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถน าไปเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ต่อไป 

12.หลักสูตรมีการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษาและพัฒนา
ทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพแก่นิสิต เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ แหล่งทุนการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์แก่นิสิต และเพ่ือแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ซึ่งกระบวนการด าเนินโครงการดังกล่าว นิสิตจะพบอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพร้อมกัน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับค าแนะน าจากอาจารย์อย่างเต็มที่ ส าหรับใน
กระบวนการนี้นิสิตจะต้องมีหนังสือ บทความ หรืองานวิจัยที่ตรงกับประเด็นหรือหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนเองสนใจ
เพ่ืออ่านมาพูดคุยอภิปราย ท าความเข้าใจร่วมกัน การท างานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิตดังกล่าวจึงท าให้
คณาจารย์ทุกท่านสามารถให้ค าปรึกษา ควบคุม และก ากับดูแลการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้อย่างใกล้ชิด 
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ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ปรด. พัฒนศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการท า
ปริญญานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีนิสิตที่อยู่ระหว่างด าเนินปริญญานิพนธ์และได้ยื่นขอสอบปากเปล่าแล้ว 1 คน 
(17 มิถุนายน 2561) ก าหนดวันสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 3 คน อยู่ระหว่างการพัฒนาเค้าโครงจ านวน 3 คน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ปริชัย ดาวอุดม เป็นที่
ปรึกษาหลักให้กับนิสิตที่ก าลังพัฒนาเค้าโครง 3 คน โดยจะยื่นสอบเค้าโครงภายในภาคเรียนที่ 3/2560 1 คน และ
จะยื่นสอบเค้าโครงภายในภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 2 คน และอยู่ในความดูแลช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน  

 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ พัฒนาศักยภาพ
นิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานิสิตให้เป็นนักวิชาการ มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษาเรียนรู้และก าหนดการ
พัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนฐานของจริยธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีเป้าหมายให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในแวดวงวิชาการ และปรากฏการณ์ในระดับพ้ืนที่จริงได้ ก าหนดขั้นตอน 
กระบวนการของการจัดกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพไว้ดังนี้ 
1.การรวบรวมความต้องการ/ การเสนอโครงการ/ การอนุมัติโครงการ 
 1.1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการมอบหมายให้คณาจารย์ในสาขาวิชาด าเนินการรวบรวมความ
ต้องการของนิสิตที่ก าลังศึกษาในรายวิชาต่างๆอยู่ และนิสิตที่ก าลังด าเนินการท าปริญญานิพนธ์เพ่ือให้ได้ความ
ต้องการกิจกรรมที่จะเสริมหรือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาการ  
 1.2) คณาจารย์/ อาจารย์ผู้สอน อาจเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชา อาทิ การบรรยาย
ทางวิชาการ การร่วมประชุมทางวิชาการ หรือการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
 1.3) น าข้อเสนอรวบรวมเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบจะได้มีการเขียนเป็นโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย หรือมอบหมายให้อาจารย์จัดเป็น
กิจกรรมพัฒนาขึ้น ซึ่งในการนี้ทางหลักสูตรจะให้คณาจารย์และนิสิตร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบ  
 1.4) น าเสนอขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย กรณีที่เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ หรือมีการน านิสิตออกนอก
สถานที ่
 
2.การด าเนินโครงการ 

2.1) เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเป็น
หัวหน้าโครงการ ด าเนินกิจกรรมไปตามโครงการ 

2.2) อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการมอบหมายให้นิสิตที่ร่วมรับผิดชอบโครงการด าเนินการประสานงานและ
จัดกิจกรรม  
3.การประเมินทางโครงการ/ กิจกรรม 
 3.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับนิสิตในโครงการด าเนินการประเมินโครงการ/ กิจกรรม 
 3.2) จัดท าสรุปเป็นรายงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.การปฏิบัติการภายหลังการประเมินโครงการ/ กิจกรรม 
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 4.1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตในปีต่อไป 
 4.2) คณะท างานประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและนิสิตที่ร่วมโครงการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการท าโครงการกิจกรรมอ่ืนๆ 
 4.3) เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ อาทิ เอกสาร ค าบรรยาย ข้อสรุป การถอดบทเรียน ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนต่อไป 
 อนึ่งในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
จ านวน 8 โครงการ/ กิจกรรมได้แก่ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยภาคสนามระดับนานาชาติ 
2. โครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 
3. โครงการฝึกปฏิบัติการสร้างแผนที่เดินดินเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4. โครงการฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
5. โครงการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
6. โครงการบริการวิชาการสร้างแกนน าสยามหัวเราะ 
7. โครงการ TEP Thailand 4.0 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพ่ือความเป็นครูมืออาชีพ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_3.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าปีการศึกษา2560 
DE60_3.2_2 เอกสารแต่งตั้งที่ปรึกษา/ กรรมการสอบเค้าโครง 
DE60_3.2_3 เอกสารแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่า/ เอกสารแสดงผลการสอบ 
DE60_3.2_4 สรุปผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ   

 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

2557 2558 2559 2560  

2557 5 5 5 4 4 80 
2558 4 - 4 2 2 50 
2559 2 - - 2 2 100 
2560 - - - - - - 

 อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนสิิตชั้นปีที่ 3     *100 = (4/2)*100=200 
                   จ านวนนิสิตรบัเข้าปีล่าสุด  
 

*

 

1

0

0 
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 รายการหลักฐานอ้างอิง DE 60_3.3_1 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  

1. ในการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ พบว่านิสิตที่เข้าศึกษาบางคนไม่สามารถใช้เวลาในการศึกษาเต็ม
เวลาได้ เนื่องจากมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ ท าให้บางคนต้องยุติการศึกษา 

2. ในการจัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-อาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตที่มีงานท าแล้ว ซึ่งบางคนระหว่างศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นและต้องย้ายสถานที่ท างานท าให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

3. ปีการศึกษา 2560 มีการงดรับนิสิตอันเนื่องมาจากเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือจะน ามาใช้ก่อน
ระยะเวลา 5 ปีของหลักสูตรปัจจุบัน  

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

ปี 2557 5 - - -  
ปี 2558 4  - -  
ปี 2559 2   -  
ปี 2560 - - - - - 

 รายการหลักฐานอ้างอิง ED 60_3.3_1 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ต้องใช้ความลุ่มลึกใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าสู่การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเสนอเป็นปริญญานิพนธ์ ถึงแม้การเรียนการสอนจะเป็นภาค
ภาษาไทยแต่ต าราและเอกสารประกอบส่วนใหญ่จะใช้ต าราภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนต้องมีความเอาใจใส่ในการ
อ่านเป็นพิเศษ และนิสิตมักใช้เวลาในการท าปริญญานิพนธ์ค่อนข้างยาวนาน 

2.ภาระหน้าที่การงานของนิสิตมีผลโดยอ้อมต่อระยะเวลาของการส าเร็จการศึกษา  เนื่องจากเมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาการลาศึกษาต่อ มักจะส่งผลให้นิสิตต้องกลับไปท างานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ การงาน
ค่อนข้างมาก 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตพัฒนศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ตลอดจนการติดตามอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้  
 1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้มีอาจารย์รับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจและรับ
เรื่องราวร้องเรียนจากนิสิตจ านวน 1 ท่าน โดยมอบหมายให้ อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม เป็นผู้รับผิดชอบ 
 2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และ
ท าการรวบรวมวิเคราะห์ผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 3.จัดให้มีแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของนิสิตเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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 4.กรณีข้อร้องเรียนเป็นประเด็นที่ด าเนินการแก้ไขได้โดยหลักสูตรเองคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
มอบหมายให้อาจารย์ช่วยด าเนินการแก้ไข  
 5.กรณีข้อร้องเรียนเป็นประเด็นที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยประธาน
หลักสูตรจะน าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประสาน 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 รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_3.3_1 ข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2560 
DE60_3.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต  
DE60_3.3_3 เอกสารบันทึกการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าของสาขาวิชา 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
1.ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
1.1 กลไกของการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1) การรับอาจารย์  
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จะมีการทบทวนจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ า หากมีแนวโน้มที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีไม่ครบตามจ านวนในอนาคต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก็จะด าเนินการเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการและ
ขั้นตอนการสรรหา ของมหาวิทยาลัย 

-เมื่อมีการด าเนินการตามขั้นตอนและได้อัตราก าลังพร้อมส าหรับการประกาศสรรหาแล้ว คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯจะมีจัดประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

-คณะกรรมการประชุมก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ขั้นตอน วิธีการ และ
ก าหนดการคัดเลือกให้สอดคล้องกับให้สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และคัดเลือกตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรงกับความต้องการจ าเป็นของหลักสูตร  

-จากนั้นหลักสูตรฯ ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ผ่าน website ของบัณฑิตวิทยาลัย และ
website มหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและรับทราบประกาศนี้ได้อย่างชัดเจน  เว้นแต่มีการสรรหาด้วย
วิธีการอ่ืน 

-ผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาตามข้ันตอน และวิธีการของมหาวิทยาลัย 
2) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
-คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้องมี

ประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย 1 ผลงานใน
รอบ 2 ปี  

-เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตามแบบฟอร์ม สมอ.08 และเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือ
แจ้งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป 

 
1.2 การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ  

1) การรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในปีการศึกษา 2561 จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านได้รับมอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน ท า
ให้จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา จึงได้มี
การเสนอขอให้มีการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  

การด าเนินการคัดเลือกเพ่ือรับอาจารย์ใหม่นั้นคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ได้น าเนิน
การพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครว่าตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศหรือไม่เมื่อด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบ ในการนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์จ านวน 1 คน ซึ่งจะแบ่งการสอบเป็น 2 ภาค โดยก าหนดให้มีการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้ด าเนินการออกข้อสอบภาควิชาการที่สามารถวัดความรู้
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ความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของผู้สมัครได้อย่างเหมาะสมกับสาขาวิชาและบทบาทหน้าที่ทางวิชาการ 
จากนั้น คณะกรรมการคัดเลือกได้ด าเนินการตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบภาควิชาการดังกล่าว โดยมีผู้ผ่าน
การคัดเลือก 1 คน และก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ร่วมกันสัมภาษณ์ประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกร่วมกัน เพ่ือให้ได้อาจารย์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตรฯ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์น าคะแนนสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับสากลมาแสดง ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจากนั้นน าผลการคัดเลือกรายงานให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือประกาศผลการคัดเลือก   

ซึ่งในการคัดเลือกครั้งนี้ไม่มีผู้สมัครได้ผ่านการคัดเลือก จึงได้มีการสรรหาอีกครั้ง ตามขั้นตอนดังกล่าว
ข้างต้นโดยครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบจ านวน 5 คน ผ่านการสอบข้อเขียนภาควิชาการ 1 คน แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกในขั้น
สุดท้าย ปัจจุบันก าลังด าเนินการสรรหารอบที่สาม โดยครั้งนี้ได้สรรหาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถเหมาะสม มีผลงานทางวิชาการ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และอยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการทางธุรการเพ่ือโอนย้ายมาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 

2) การแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อประกาศผลการคัดเลือกและอาจารย์ใหม่
ได้รายงานตัวแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ จัดท ารายงานคุณสมบัติของตนเองที่
สอดคล้องกับคุณสมบัติของการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือน าเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนของ
บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 ยังไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังครบตามจ านวน 

 
1.3 การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการคัดเลือกร่วมประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการและให้
ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าการที่
ผลการคัดเลือกมีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกถึงสองรอบนั้น อาจเป็นเพราะคุณสมบัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของ สกอ. อันได้แก่คะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมไปถึง การที่สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เหมาะสม ความลึกซึ้งของเนื้อหารายวิชาที่เน้นการศึกษาแนววิพากษ์ และมีความลุ่มลึกในเชิงทฤษฎี ท าให้การ
คัดเลือกด้วยข้อสอบเชิงวิชาการมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไม่มากเท่าท่ีควร 
 
1.4 การปรับปรุงกระบวนการและผลจากการปรับปรุงพัฒนา  

คณะกรรมการคัดเลือกร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์
ในครั้งที่ผ่านมา ผลพบว่า ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสรรหา อาจประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ที่เป็น
บุคลากรภายในที่อาจมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต าแหน่ง และมีความสนใจการศึกษาการพัฒนาประเทศ 
ตามแนวทางของสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 
2.ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือวางแผนบริ หารและพัฒนาอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร โดยประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดและวางแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี  
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 2. เพ่ือให้การท างานของคณาจารย์มีประสิทธิผลทางวิชาการอันสามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตให้มี
คุณภาพและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตร มีกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ส าคัญ ดังนี้ 
      2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุม เพ่ือมอบหมายงานการสอน การวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามกรอบภาระงานของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัย  
      2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ตามภาระงานที่ก าหนดในข้อ 2.1 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินผลตามหลักยึดผลงานเป็นหลัก (management by objective) และมีมาตรวัดผลส าเร็จของงาน
ปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าแต่ละคน ตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด         

     2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ 2.2 แจ้งให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนรับทราบในที่ประชุม เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรในฐานะผู้รับการประเมินทุกคนทราบว่า 
จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติในด้านใด หรือเน้นการปฏิบัติในด้านใด เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษาถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 

3.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณฯ ให้กับหลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ร่วมกันประชุม
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตร ได้เข้าอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาชีพและ
วิชาการตามความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน โดยไม่ถือเป็นวันลาราชการ รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยยังเป็นหน่วย
จัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางวิชาชีพและวิชาการให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกด้วย ซึ่งภายหลังการอบรม
บัณฑิตวิทยาลัย มีกระบวนการประเมินผลการอบรมเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป  
 3. การส่งเสริมการท าวิจัยมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
     3.1 มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการท าวิจัย ให้กับคณาจารย์  
โดยแจ้งเวียนหนังสือประกาศการรับสมัครทุนวิจัยให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทราบ 
     3.2 มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการท าหน้าที่อาจารย์
บัณฑิตศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ทุกคนเข้าร่วมการอบรม และมีการจัดเพ่ิมเติมอีกหลายรอบ 
     3.3 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายงานผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่อคณะ
กรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือเสนอผลการการด าเนินการของหลักสูตรให้กับบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป ส าหรับการ
รายงานผลการด าเนินการวิจัยที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แล้ว   ได้เสนอผลการด าเนินงานดังกล่าวผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอ
ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยต่อไป 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อการประชุมวิชาการ/การศึกษาดูงาน /  

การพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
1 อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา -ร่วมสัมมนาในโครงการ TEP Thailand 
2 อ.ดร.ปริชัย ดาวอุดม -การอบรมเพ่ือเป็นนักวิจัยเพื่อสังคมรุ่นที่ 1  

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์
มืออาชีพ” รุ่นที่ 27 

3 ผศ.ดร.พิศมัย รัตน์โรจนสกุล -โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3 
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนครูเครือข่าย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถขยายผลเพ่ือ
คุณูปการต่อวงการศึกษาไทย  
-โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน ส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์  
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ( 5 ปี) 
-โครงการพัฒนาระบบกลไกการท างาน การหนุนเสริม
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนจังหวัดนครราชสีมา 
-การประชุมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 
2561 
-โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู : ทัศนบูรณาการ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตครู  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุและ
การเงิน เพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง -เทคนิคการผลิตบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ  
-เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน 

5 อ.ดร.จิตติมาเจือไทย -โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3 
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ชื่อการประชุมวิชาการ/การศึกษาดูงาน /  

การพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสนับสนุนครูเครือข่าย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้สามารถขยายผลเพ่ือ
คุณูปการต่อวงการศึกษาไทย  
-โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน ส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์  
-การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ( 5 ปี) 
-โครงการพัฒนาระบบกลไกการท างาน การหนุนเสริม
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนจังหวัดนครราชสีมา 
-การประชุมสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 
2561 
-โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู : ทัศนบูรณาการ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตครู  
-การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายพัสดุและ
การเงิน เพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_4.1_1 แบบบันทึกกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
DE60_4.1_2 สมอ08 
DE60_4.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
DE60_4.1_4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตามภาระงาน 

 

คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 2 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.8 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 96 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
 

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา -กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ : 
11  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 30-42  ปีพ.ศ. : 2560 
 
-เงื่อนไขการฟื้นฟูตลาดน้ าชุมชนผ่านการสร้างความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทัศน์,ปีที่: 6 ฉบับที่ : 2 (ฉบับพิเศษ)  เลขหน้า : 553-569 
ปีพ.ศ. : 2560 

0.8 
 
 
 
0.8 

2 อ.ดร.จิตติมา เจือไทย -กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ วารสารบรรณศาสตร์ ปีที่ : 
11  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 30-42  ปีพ.ศ. : 2560 

0.8 

3 
 

ผศ.ดร.พิศมัย รัตน์โรจนสกุล -ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียน
ส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาเชิง
ปรากฏการณ์วิทยา วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ปี
ที่ : 18  ฉบับที่ : 36  เลขหน้า : 57-62  ปีพ.ศ. : 2560
การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาค
กลางของไทย วารสารพยาบาลต ารวจ  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 
1  เลขหน้า : 13-23  ปีพ.ศ. : 2560 

0.8 
 
 
 
 
0.8 

4 ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง -สถานการณ์ทางสังคมและลักษณะทางจิต ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ตนเองของผู้ใช้บริการ

0.8 
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ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 215-231  ปีพ.ศ. : 
2560 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.8 
คิดเป็นร้อยละ 96.00 

 

ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน 
                    ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1. จ านวนบทความวิ จัยที่ ตี พิม พ์ในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus (ตั้ งแต่ปี  ค .ศ .2012-2016)  
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 7 บทความ 

2. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 1.4 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

 
แหล่งที่งานวิจัยได้รับการอ้างอิง 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
ปี พ.ศ.
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ.
2557 

(2014) 

ปี พ.ศ.
2558 

(2015) 

ปี พ.ศ.
2559 

(2016) 

ปี พ.ศ. 
2560 

1. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐาน TCI 

2 1 1 3 3 

2. จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐาน Scopus 

- - - - - 

3. ผลรวมจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐาน TCI และ Scopus 

2 1 1 3 3 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

10/5 = 2 

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตามกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_4.2.4_1 ข้อมูลบทความท่ีได้รับการอ้างอิงจากฐานข้อมูล TCI 
DE60_4.2.4_2 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานจากฐานข้อมูล TCI 
DE60_4.2.4_3 ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)   
 - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยดู
จากแนวโน้มจ านวน 3 ปีติดตอ่กัน   
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  ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ในปีการศึกษา 2558และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังคงอยู่  
 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ในปีการศึกษา 2559 และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังคงอยู่  
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ในปีการศึกษา 2560 และเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังคงอยู่  
  

 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ได้ส ารวจความคิดเห็น

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ในด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร และด้านคุณภาพการบริหารหลักสูตร ซึ่งพบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจใน
การบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ส่วนรายละเอียด
การประเมินปรากฏผลตามตาราง  

ประเด็นการส ารวจความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร 4.49 พึงพอใจมากที่สุด 
คุณภาพการบริหารหลักสูตร 4.57 พึงพอใจมากที่สุด 
ความคิดเห็นในภาพรวม 4.53 พึงพอใจมากที่สุด 

  

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2558 2559 2560 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.48 4.5 4.53 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_4.3_1 สมอ.08 
DE60_4.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

(การบริหารหลักสูตร) 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์   เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2557 
จึงเริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กล่าวคือ 
 1) มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสม  
 2) มีการประเมินความต้องการที่เหมาะสม-วิเคราะห์ความต้องการของสังคมและผู้เรียนวิเคราะห์ผลการ
ประเมินหลักสูตรฉบับเดิม วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา  
 3) มีการก าหนดหลักคิดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และผู้เรียน ฯลฯ  
 4) มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน TQF  
 5) มีการก าหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัย  
 6) มีการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักคิดและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะได้มีการ การจัดท า มคอ.7และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือน าผลไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ต่อไป 
  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยคณะท างานได้ด าเนินการประชุมเพ่ือร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์(ปรับปรุง พ.ศ......) เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้แต่ตั้งเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดย
ที่การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้จัดให้มีการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ทั้งจากนักวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ นักวิชาการด้านทฤษฎีและวิธีวิทยาทาง
สังคมศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์การศึกษา นอกจากนั้นยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งจาก
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์และนิสิตที่ก าลังศึกษา โดยการยกร่างหลักสูตรปรับปรุงได้ค านึงถึงการปรับ
โครงสร้างรายวิชา ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเนื้อหารายวิชามีความ
สอดคล้องทันสมัยอาทิ มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับโลกที่ยึดหลัก เป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืน หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ และการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน (ESD) ของ ยูเนสโก และ
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์ร่างหลักสูตรดังกล่าวต่อไป 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
DE60_5.1_2 รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอน 
DE60_5.1_3 มคอ.2 



100 
 

DE60_5.1_4 มคอ.3 
DE60_5.1_5 มคอ.5 
DE60_5.1_6 แบบสรุปผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา2560 
DE60_5.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE60_5.1_8 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE60_5.1_9 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 

 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มุ่งเพ่ือผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  บูรณาการการศึกษา  และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศ มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม  สิทธิมนุษยชน  และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ อันเป็นพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์
ความรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจะจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของสาขาวิชาได้ มีความจ าเป็นที่จะต้อง จัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่
ผู้เรียนผ่านการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ประเด็นทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบท อันตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ เพ่ือผู้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความลุ่มลึกและรอบรู้ 
หากแต่เมื่อค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงต้นทุน/ก าไรในการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
นักพัฒนศึกษาศาสตร์ตามเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะก่อประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าการคิดค านวณในเชิงต้นทุน/ก าไร 

2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ต้องเร่งรัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและระยะเวลา รวมถึงการจัด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ อันจะเป็นประสบการณ์ของผู้เรียนที่ส าคัญ ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น 
ท าให้ผู้เรียนอาจขาดซึ่งประสบการณ์และภูมิรู้บางอย่างที่ส าคัญไปได้ 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มี
ความเห็นร่วมกันว่า เพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางในอนาคตไว้ดังนี้  

3.1 การจัดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จะประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอก
คณะ เพ่ือใช้พ้ืนที่ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามเป็น
หลัก ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในรายวิชาและนอกรายวิชา 

3.2 คณาจารย์ในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงายภายนอก 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงก าไร เพ่ือจัดให้มีกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และปรัชญาของหลักสูตร รวมทั้งการด าเนินงานวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการฝึกประสบการณ์ของนิสิต 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) 

 - การก าหนดผู้สอน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนสอน โดยยึดตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีกระบวนการด าเนินการโดยยึดตามระบบ และกลไกของ
หลักสูตรเรื่องสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็นส าคัญ  ซึ่งมีระบบและกลไกในการด าเนินงาน ดังนี้    

- การก าหนดผู้สอน 
   1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1/2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุม  

เพ่ือปรึกษาหารือ และพูดคุยกันเพื่อส ารวจความเชี่ยวชาญ ความพร้อม และความสนใจของอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับ
รายวิชาที่จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งก าหนดไว้ใน มคอ.2 จ านวน 4 รายวิชา  ทั้งนี้ 
การหารือในที่ประชุม นอกจากจะก าหนดผู้สอนตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ ความพร้อม และความสนใจของ
อาจารย์ผู้สอนแล้ว เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ยังค านึงถึงเกณฑ์ภาระงาน ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนว่ามีความเหมาะสมกับ
รายวิชาที่จะท าการสอนหรือไม่อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อประชุมจนได้ข้อสรุปร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนก าหนดผู้สอนใน
ตารางสอนแต่ละรายวิชา 
    2. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดผู้สอนตามข้อ 1 หลักสูตร
จะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ประกาศอาจารย์ผู้สอน และก าหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้ จากนั้นนิสิตภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะลงทะเบียนเรียน เพ่ิม/ถอนรายวิชาเรียนตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2560 แต่ละรายวิชามีการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ในด้านความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นิสิตความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา พฒ 732 สถิติส าหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ การจัดรายวิชาดังกล่าว มีกิจกรรม
การเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชาและปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งผลการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต  เท่ากับ 4.20 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก รายวิชา พฒ 712 สัมมนา
การคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ นั้นผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ทุกด้าน เท่ากับ 4.17 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดี วิชาพฒ  731 วิธีวิทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคมการจัดรายวิชา
ดังกล่าว มีกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชาและปรัชญาของ
หลักสูตร ซึ่งผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตโดยนิสิต เท่ากับ 4.27 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก 
    4. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 5 รายวิชา  โดยประเด็นเนื้อหาที่
ปรึกษาหารือกัน ส าหรับการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษา 2/2560 นอกจากจะพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ ความ
พร้อม ความสนใจของอาจารย์ เกณฑ์ภาระงาน และความสนใจของอาจารย์แล้ว ยังได้น าผลการประเมินความ
คิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มาเป็นข้อมูลในการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 
2/2560 อีกด้วย  ทั้งนี้ เมื่อประชุมจนได้ข้อสรุปร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จึงน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนก าหนดผู้สอนในตารางสอนแต่ละรายวิชา 
    5. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดผู้สอนตามข้อ 4 หลักสูตร
จะส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
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การศึกษาที่ 2/2560 ประกาศอาจารย์ผู้สอน และก าหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้ จากนั้นนิสิตภายใต้การ
ก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะลงทะเบียนเรียน เพ่ิม/ถอนรายวิชาเรียนตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    6. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2560 แต่ละรายวิชามีการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ในด้านความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมิน พบว่า นิสิตความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์,พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 
4.23 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก รายวิชา พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 4.25 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
วัฒนธรรมพบว่า พบว่า มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 4.40 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีมาก พฒ 824 สัมมาวิจัยทางสังคม
กับการศึกษาเพศภาวะมีค่าเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 4.00 ซึ่งมีคุณภาพในระดับดี 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
    ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3)  เริ่ มต้นหลั งจากที่ ได้ก าหนดผู้ สอนเป็น  
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 /2560  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องจัดท าแผนการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 
โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษา ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ  และก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอีกด้วย ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้อง
ด าเนินการจัดท า มคอ.3 ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
    2. เมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 เสร็จสิ้น จึงน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือขอรับความเห็นชอบ และขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.3 ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.2  เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
จึงส่ง มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ให้กับผ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบัณฑิต
วิทยาลัยต่อไป  
    3. หลังเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
มี ก า ร ป ร ะชุ ม เ พ่ื อก า กั บ  ติ ด ต าม  แ ล ะต ร ว จส อบก า ร จั ด ท า แ ผน กา ร เ รี ย น รู้ ต า ม แ บบ  ม คอ . 3  
เพ่ือประเมินว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเงื่อนไขและระบบที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และให้ข้อแนะน าเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนน าไปพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ยังมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ตาม
โครงการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เสนอขออนุมัติไปร่วมอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน ว่ามี
ความเหมาะสมและช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้นหรือไม่ หากเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้น
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จึงสามารถเสนอขออนุมัติไปร่วมอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
    4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ภายใต้การก ากับดูแลของหลักสูตรฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ด าเนินการจัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ตามระบบและ
กลไกการบริหารจัดการของหลักสูตร ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    5. หลักสูตรฯ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการเรียนของนิสิต 
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบ มคอ.5 ,มคอ.7 และแบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ตามระบบและกลไกการบริหารจัดการของ
หลักสูตร จากนั้นจึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร 
และขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาถัดไปให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  หลักสูตรไม่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  จึงไม่มีข้อมูลในหัวข้อนี้ 

 
 - การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอนและการควบคุม
หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยการด าเนินการดังกล่าว 
จะท าควบคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยเฉพาะในรายวิชา พฒ 811 ปฏิบัติการ
ภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนจะสอนเป็นทีม และการเรียนการสอนในรายวิชา
นี้ ได้ก าหนดให้นิสิตต้องมีหัวข้อวิจัย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือการวิจัย เพ่ือลงสนามเก็บ
ข้อมูลจริง โดยการควบคุมของคณาจารย์ แล้วน าผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจั ย ใน
กระบวนการนี้ นิสิตจึงสามารถพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของตนเอง ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอนได้อย่างใกล้ชิด 

2. เมื่อนิสิตได้หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ จากระบบและ
กลไกตามข้อ 1 แล้ว หลักสูตรฯ จะมอบหมายอย่างไม่เป็นทางการให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก ากับดูแลและให้ค าปรึกษา โดยนิสิตสามารถเลือกพบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ตนเองสนใจได้ตามอิสระ และสามารถเปลี่ยนอาจารย์ผู้
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ตามความสมัครใจและตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เพ่ือให้นิสิตได้มี
โอกาสพบปะ พูดคุย และขอค าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้อย่างทั่วถึง ลุ่มลึก 
และรอบด้าน 

3. เมื่อนิสิตสามารถตัดสินใจได้ว่า จะเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท่านใดเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก็จะไปขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้นั้นก่อน  จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาว่าอาจารย์คนใดจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์คน
ใดจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยพิจารณาตามความเชี่ยวชาญ และเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จากนั้นจึงเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และหัวข้อปริญญานิพนธ์
ของนิสิต เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร ก่อนส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยลงนามในค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างเป็นทางการ  

4. จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการนัดพบนิสิตอย่าง
น้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ค าปรึกษาและควบคุมดูแลนิสิตเพ่ือพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ (concept paper) 
จนกระทั่งได้เค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์ อันประกอบด้วย ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
แนวคิดทฤษฎี และวิธีการศึกษา แล้วจึงเสนอเค้าโครงการปริญญานิพนธ์ของนิสิต เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
หรือไม่ หากคณะกรรมการหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบ จึงจัดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตต่อไป  

 
- การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
    จากการด าเนินการของหลักสูตรฯ ตามระบบและกลไกการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น  หลักสูตรฯ จึงมีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ ควบคู่กับระบบและ
กลไกดังกล่าวข้างต้น โดยด าเนินการดังนี้            
    1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต โดยค านึงถึงความสนใจ ความถนัด 
ความเชี่ยวชาญ เกณฑ์ภาระงาน รวมถึงผลงานวิจัยของอาจารย์แต่ละคน เมื่อประชุมจนได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว จึง
น ารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบ โดยอาจเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย เพ่ือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามความสนใจของนิสิต 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ของนิสิต ว่ามีความสอดคล้องกับสาขาวิชา ความก้าวหน้าของศาสตร์ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์
หรือไม่ หากมีความเห็นว่า ไม่เหมาะสม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะให้ข้อแนะน าเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
และน าเข้าที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  แต่หากเห็นว่า มีความเหมาะสม ก็จะให้ความ
เห็นชอบต่อรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

 3. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรฯ จึงเสนอรายชื่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอให้คณบดีลงนามอนุมัติในค าสั่งแต่งตั้ ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างเป็นทางการต่อไป 

 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
              เมื่อนิสิตได้หัวข้อปริญญานิพนธ์ และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามระบบและกลไก
ที่หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ส าหรับการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าปริญญานิพนธ์ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฯ มีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
    1. หลังจากที่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
เป็นไปตามระยะเวลาตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงจัดประชุมในช่วงก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพื่อก าหนดช่วงเวลาของการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา เพื่อวาง
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แผนการด าเนินงาน และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ท าหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตามการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดแผนการท างาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา ของการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต และก าหนดห้วงเวลาในการนัดพบนิสิต เพ่ือช่วยเหลือ ก ากับติดตาม
และให้ค าปรึกษา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการ (action plan) ในการท าปริญญานิพนธ์ 
รวมทั้งการวางแผนการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ในวารสารให้ทันตามก าหนดเวลา 
  3. หลักสูตรฯ มีการจัดท าโครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์  รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
โครงการฯ  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ได้น าผลที่ได้จากการด าเนินโครงการไปปรับปรุงการช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตามการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   4. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ประเมินกระบวนการด าเนินงาน โดยดูว่านิสิตมีการด าเนินการจัดท า
และพัฒนาปริญญานิพนธ์ รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาบทความวิจัยที่จะน าไปตีพิมพ์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การ (action plan) ที่ก าหนดหรือไม่  
   5. น าผลที่ได้จากการประเมินมาเข้าที่ประชุม เพ่ือปรับปรุงวิธีการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการจัดท าปริญญา
นิพนธ์ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาเพ่ือให้นิสิตสามารถด าเนินการ
จัดท าปริญญานิพนธ์ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

   ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการในเรื่องการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ 
ได้ประเมินการด าเนินการโดยสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร ในด้านการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอน สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และสิ่งที่ได้
จากการศึกษาในหลักสูตร ซึ่งพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

 
ประเด็นการส ารวจความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน 

การเรียนการสอน 4.25 ดีมาก 
อาจารย์ผู้สอน 4.48 ดีมาก 
สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการต่าง ๆ 3.89 ดี 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 4.50 ดีมาก 
ปริญญานิพนธ์ 4.22 ดีมาก 
สิ่งที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร 4.34 ดีมาก 
ความคิดเห็นในภาพรวม 4.26 ดีมาก 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
DE60_5.2_2 รายงานการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับอาจารย์ผู้สอน ประจ าปี

การศึกษา 2560 
DE60_5.2_3 รายงานสรุปแบบปค.003 
DE60_5.2_4 รายงานสรุปแบบปค.004 
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DE60_5.2_5 รายงานสรุปความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร 
DE60_5.2_6 โครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 
DE60_5.2_7 รายงานสรุปผลโครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 
DE60_5.2_8 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
DE60_5.2_9 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
DE60_5.2_10 Action plan ของนิสิตที่อยู่ระหว่างด าเนินงานเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ภายใต้ระบบ 
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
โดยก าหนดสัดส่วนขององค์ประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (curriculum mapping) ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2  เมื่อประชุมปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงน าข้อสรุปดังกล่าวไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท า รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3  จากนั้นจึงเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบตามระบบและกลไกของหลักสูตรก่อนส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด ์
   2. อาจารย์ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การประเมิน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรับทราบ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการประเมินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นอาจารย์จึง
ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3  
   3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 โดยประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริง และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากคุณภาพของรายงานและการน าเสนอผ ลงาน  
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วม ความสามารถในการอภิปรายและการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน  รวมทั้งให้นิสิตประเมินตนเองและประเมินการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  รวมถึงการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายดังกล่าว อาจารย์ ผู้สอนจึงสามารถให้ข้อมูลการประเมิน
ป้อนกลับ (Feedback) แก่นิสิตในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนได้ จึงท าให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้  
   4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนรวบรวมคะแนนและตัดเกรด จากนั้นจึงจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และส่งเกรดให้กับมหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ตามระบบและกลไกของหลักสูตรก่อนส่งเกรด และแบบรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 
ให้กับฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือประกาศขึ้นเว็บไซด์ เพ่ือแจ้งคะแนนและเกรดให้ผู้เรียนรับทราบ ทั้งนี้ 
หลักสูตรฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทักท้วงและสอบถามอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับคะแนนและเกรดที่ได้รับ โดย
ด าเนินการตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  5. หลักสูตรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อระบบการประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพของผู้เรียน โดยสอบถามเกี่ยวกับระบบการวัดผลและการประเมินผลของอาจารย์ผู้ สอน ซึ่งผลการประเมิน 
พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตามระบบและกลไกของหลักสูตร ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2560  หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3  โดยด าเนินการตามระบบและกลไกของหลักสูตรฯ ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของทุกรายวิชาโดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจะมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ 
   2. หลักสูตรฯ ด าเนินการแจ้งรายวิชาที่เปิดสอนไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มีการเปิดสอน จ านวน 3 วิชา ส่วนในภาคการศึกษาที่ 
2/2560มีการเปิดสอน จ านวน 4 รายวิชา  

      3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ สุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ  ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 
1/2560 คณะกรรมการฯ ก าหนดให้ด าเนินการร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอน เช่นเดียวกับในภาคการศึกษาที่ 
2/2560  

 4. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์คณาจารย์
ผู้สอน เพ่ือพิสูจน์ว่าสิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพียงใด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

    4.1 แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
    4.2 แบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการประมวลการสอนตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.5 

4.3 แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบรายวิชาจากคณะกรรมการทวนสอบ  
            5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตฯ แจ้งผลการทวนสอบให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ทราบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง จากนั้นหลักสูตรฯ จึงรายงานผลการทวนสอบให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รับทราบ เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ค าแนะน า ตลอดจนการด าเนินการก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฯ ให้เป็นไปตามผลการประเมิน 
  6. หลักสูตรฯ รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมไปยังบัณฑิตวิทยาลัย  
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์    มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ตามระบบและกลไกของหลักสูตร ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2560  หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว 
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หลักสูตรฯ จึงจัดส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5  ไปยังฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
ประกาศข้ึนเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    2. ตามระบบและกลไกการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ตามข้อ 1 หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอนคนใด 
ไม่จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ตามระยะเวลาที่หลักสูตรฯ ก าหนด คือ ภายใน 20 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ จะเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้นั้น 
 3. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา จากนั้นจึงเสนอรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ค าแนะน าเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนจัดส่งรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ไปยังฝ่ายวิชาการบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือประกาศขึ้นเว็บไซด์ของบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการประเมินปริญญานิพนธ์ของนิสิตตามระบบ
และกลไกของหลักสูตร ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. หลังจากมีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนิสิตมีหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามความสนใจ
ของตนเองแล้ว  หลักสูตรฯ จะเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคุณภาพของหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดย
ประเมินจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ความก้าวหน้าของศาสตร์ และการสร้าง
ความรู้เพ่ือให้เกิดคุณูปการต่อสังคมเป็นส าคัญ ซึ่งหากหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตยังไม่มีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน จะร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือน าไปปรับปรุงการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 2. เมื่อหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะด าเนินการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการท าปริญญานิพนธ์และการ
ตีพิมพ์ผลงานของนิสิตตามระบบและกลไกที่หลักสูตรฯ ก าหนด ทั้งนี้ หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ โดยก าหนดให้มีวาระการประชุมในเรื่องดังกล่าวทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  เพ่ือที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะได้ติดตามผลการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และควบคุมคุณภาพในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มก าหนดหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์จนเสร็จเป็นเล่มสมบูรณ์  

3. ก่อนสอบเค้าโครงการปริญญานิพนธ์ของนิสิต และสอบปากเปล่า หลักสูตรฯ ต้องเสนอชื่อและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ที่ประอาจารย์ประจ าหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนส่งรายชื่อให้ฝ่ายวิชาการ เสนอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือลงนามในค าสั่งแต่งตั้งฯ ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมคุณภาพปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีคุณูปการต่อสังคม 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_5.3_1 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานการควบคุมภายในในการจัดท า มคอ 3-7 
DE60_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
DE60_5.3_3 รายงานการประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
DE60_5.3_4 มคอ.3 และ5 ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา2560 
DE60_5.3_5 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
DE60_5.3_6 แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบรายวิชา 
DE60_5.3_7 แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
DE60_5.3_8 รายงานความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
DE60_5.3_9 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ 

 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานจามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้
ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 6 ครั้ง 
ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน โดยมีวาระหลัก
เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพ่ือ
วางแผนการจั ดการ เ รี ยนการสอนใน
ภาพรวม จัดรายวิชาที่เปิดสอน และก าหนด
อาจารย์ผู้สอน ประจ าภาคการศึกษาที่  
1/2560 
- ครั้งที่ 2 /ปีการศึกษา 2560 
 ประชุมเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแบบ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 
- ครั้งที่ 3 /ปีการศึกษา 2560 

รายงานการ
ประชุม 



111 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

ประชุมเ พ่ือรายงานผลการด าเนินงาน 
ประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิด
ส อ น ใ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า 
ที่ 1/2560  จัดรายวิชาที่เปิดสอน ทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ และ
ก า ห น ด อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน  ป ร ะ จ า ภ า ค
การศึกษาที่ 2/2560 
- ครั้งที่ 4 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพ่ือ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแบบ มคอ.
3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
2/2560 
- ครั้งที่ 5 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงาน ประเมินผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบ มคอ.5 ในรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2560  รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และ
ก า ห น ด อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน  ป ร ะ จ า ภ า ค
การศึกษาที่ 1/2561 
- ครั้งที่ 6 /ปีการศึกษา 2560 ประชุมเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ มคอ.7 
พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตร พร้อมทั้งทบทวนเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์  ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 
เ มื่ อ วั นที่  16 กุ มภ า พันธ์  2558 โ ดยมี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มคอ.2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2560 

มคอ.3 ทุก
รายวิชาที่เปิด
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

จ านวน 3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2560 
 จ านวน 4 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

สอนในปี
การศึกษา2560 
 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์   ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2560 
 จ านวน 3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2560 
 จ านวน 4 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ี 2560 
 ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 
 หลั กสู ต ร ไม่ มี ร ายวิ ช าประสบการณ์
ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ.6 

มคอ.5 ทุก
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา2560 
 
 
 
 
 
 
 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์  มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2560 
 

มคอ.7 ปี
การศึกษา2560 
 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  1/2560 
จ า นวน  1 ร ายวิ ช า  และ เมื่ อ สิ้ นภ าค
การศึกษาที่ 2/2560 
1 รายวิชา 

รายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมนิผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ปีที่แล้ว 

 มคอ.3 ทุก
รายวิชาที่เปิด
สอนในปี
การศึกษา2560 
 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา2560 ไม่มีอาจารย์ใหม่  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ทุกคน ได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาการ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ จัด
เอง  
และในส่วนที่จัดโดยสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอ่ืน ๆ 

แบบบันทึก
กิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตามแนวทาง
ของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากเป็นบุคลากร
ส่วนกลาง 

- 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย
และผู้ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ 4.26 

รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
นักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 

รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 ตัวบ่งชี้   
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการ
ผ่าน 12 ตัวบ่งชี้ 

  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
 ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุม
ทบทวนส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอ โดยเฉพาะจากที่ได้มีการส ารวจไว้ในปี
การศึกษา 2559 ท าให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุง
ห้องพักนิสิตปริญญาเอกเป็นการเร่งด่วน โดยมีการน าหนังสือ ต ารา บทความ และวารสารที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
จัดสรรเข้าในห้องพักนิสิต มีการปรับปรุงระบบการใช้ห้องให้มีบันทึกการใช้ นิสิตสามารถอ่านต าราในห้องพักที่จัด
ไว้หรือยืมกลับบ้านได้เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังจัดให้มีการปรับปรุงระบบแสงสว่าง และมี
บริการโสตทัศนูปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องระบบปรับอากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดระบบไวไฟเพ่ือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท า
ให้การเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่ ส านักหอสมุดจัดไว้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยนิสิตสามารถใช้ห้องที่
มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมที่ ชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ในการขอค าปรึกษาทั้งรายกลุ่มและเดี่ยว โดยไม่ต้องใช้
ห้องพักนิสิตอีกต่อไป ขณะที่การเรียนการสอนก็สามารถใช้ห้องเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ได้อย่างเหมาะสม และ
ในภาคเรียนที่ 2/2560 ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินเท่ากับ 
4.11 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการประเมินเท่ากับ 4.01 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มีห้องเรียนจ านวน 7 ห้อง มีห้องประชุมเพ่ือการประชุมและการ
อภิปรายหรือจัดสัมมนาทุกห้องมีเครื่องฉายภาพนิ่งและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีจุดเชื่อมต่อไวไฟ และมีห้อง
ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ท าให้นิสิตสามารถสืบค้นความรู้ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ได้อย่างสะดวก 
 สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ได้จัดท าคลังข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ห้องดังกล่าวเป็นห้องเรียนและ
อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพรวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการภาคสนาม นอกจากนี้สาขาวิชายัง
สนับสนุนให้นิสิตด้วยการหาแหล่งค้นคว้านอกสถาบันเพ่ิมเติม ทั้งออนไลน์และสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งการสมัครสมาชิก
เป็นรายบุคคล 
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้(ปค.004)เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอ
แนวทางการพัฒนา ในการการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา
2560 มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ คือนิสิตต้องการให้มีการขยายเวลาการเปิดปิด
อาคารและห้องพักเพ่ือใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าได้มากยิ่งข้ึน 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
DE60_6.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
DE60_6.1_2 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5 

แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
เร่งรัดการสอบจบ
และเค้าโครงของ
นิสิต 

ภาคเรียนที่ 2/2560 อ.ดร.กิตติกร นิสิตยื่นสอบจบ 1คน 
นิสิตยื่นสอบเค้าโครง 3 คน 

แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ กษา
ปริญญานิพนธ์ให้
นิสิตที่ก าลังพัฒนา
เค้าโครง 

ภายในภาคเรียนที่ 
2/2560 

อ.ดร.ปริชัย เตรียมด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา จ านวน 3 คน ภายใน 
s/2560 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นิ สิ ต / บั ณ ฑิ ต 
เผยแพร่ผลงานใน
ระดับนานาชาติ 

พฤษภาคม 2561  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

นิสิตยื่นสอบจบช้า ท าให้ไม่สามารถ
รอตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ 

เพ่ิมจ านวนอาจารย์
ที่ มี ต า แหน่ งทา ง
วิ ช า ก า ร /ก า ร
ส่ ง เสริมการผลิต
เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน 
และต าราเพ่ือเข้าสู่
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ 

ภายในปีการศึกษา 
2560 

อ.ดร.กิตติกร 
อ.ดร.ศรัณย์ 

อ.ดร.กิตติกร อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการยื่นเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
ผศ.ดร.ศรัณย์ ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทบทวนโครงสร้าง
เนื้อหาหลักสูตร 

ภายในปีการศึกษา 
2560 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

มีการทบทวนและเสนอเพ่ือขอ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วรอน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)       

ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือมี
การศึกษารายวิชาไม่เกิน 12 หน่วยกิต และรายวิชาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แต่ควรมีวิชา
เลือกที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตเลือกเรียนได้ตามความสนใจและสอดคล้องกับปริญญานิพนธ์ ไม่ควรจัดให้มี
หลักสูตรโทควบเอก แต่ควรจัดหลักสูตรแยกออกเป็น ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
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ส าหรับการปรับพ้ืนฐานของนิสิตปริญญาเอกสามารถก าหนดให้เรียนแบบไม่นับหน่วยกิตในรายวิชา
ปริญญาโทได้ 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)   ไม่มี 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2561 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
  -การส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอน และต าราเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2562  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  -การส่งเสริมให้นิสิต/บัณฑิต เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2562 
รับผิดชอบโดย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

จากการประเมินหลักสูตรในรอบปีที่ผ่านมา ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จากผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต แต่ทั้งนี้ การฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการ
ก าหนดแผนติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามแผน 
ประกอบกับการเร่งรัดให้คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน  

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 สอดแทรกเนื้อหาการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษวิชาการมากยิ่งขึ้น และทุกรายวิชาให้
มุ่งเน้นการวางแผนด้านปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่ภาคเรียนแรก ก ากับติดตามนิสิตอย่างเข้มข้นสม่ าเสมอ รวมถึง
ส่งเสริมให้นิสิตมีความสามารถในการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพ่ือชาวยให้การตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติเป็นไปตามระยะเวลาของแผนการศึกษาได้มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่มีการบูรณา
การศาสตร์ต่างๆที่สัมพันธ์กับการศึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างมาก  
-คณาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  
-หลักสูตรสนับสนุนนิสิตให้ท าโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
-ควรให้นิสิตได้มีการท าโครงการที่มีการบูรณาการของเนื้อหาในหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น 
-ควรมีประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น  
-ควรมีการวางแผนให้บัณฑิตตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ให้ทันเวลาที่ก าหนดการส าเร็จการศึกษา
ในกรอบเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร 
-ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น  
-ควรเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้มากขึ้นในสังคมเพ่ือการพัฒนาทางสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา 
-ควรก าหนดแผนการพัฒนาและการขอต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 
พร้อมการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.75 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.50 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.56 ด ี (12 ตัวบ่งชี้) 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.75 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.50 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.56 ด ี (12 ตัวบ่งชี้) 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์
หลัก (ก) และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 
(ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
ร่วม  
(ถ้ามี) 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา  
5 คน 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 

(ผ่าน) ระบุเหตุผล 

กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน” 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่

ผ่าน”) 
5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  ผ่าน 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี หลกัสูตร ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษาศาสตร์ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.49 1 4.49 4.49 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

4.0 5 80 5 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต    

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต       ไม่ขอรับ
การ

ประเมิน 

ไม่
ขอรับ
การ

ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร       4.25 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 5  5 100 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 2  5 40 2 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  4.8 5  96 5 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

10 5 2.0 5 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
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ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

    3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

      3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100 5 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3 3 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 42.79 

         ตัวบ่งช้ี 12 
    คะแนน    3.56 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอ

บ 
ที ่

คะแน
น 

ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแน

น 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.49,5 
(2.1,2.2) 4.75 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

3 2 3,3 
(3.2,3.3) 

- - 3 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

4 3 3,4.25,3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.50 ระดับคุณภาพ ดี 

5 4 3 
(5.1) 

3,3,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ระดับคุณภาพ ด ี

6 1 - 3 
(6.1) - 3 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

รวม 12 6 4 2  

ผลการประเมิน 3.41 3.50 4.75 3.56 ระดับคุณภาพ ด ี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

- 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1.บัณฑิตมีคุณภาพ 
 2.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ 

ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน
ระดับนานาชาติต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนการรับ 
 
 
 

1.หารูปแบบแนวทางในการรับนิสิตใหม่ที่
สอดคล้องกับกลุ่มผู้เรียน 
2.ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ รูปแบบของการรับให้
หลากหลาย/มีช่องทางการรับหลากหลายมากขึ้น 
3.ท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
บริการทางวิชาการเพ่ือให้มีการรับสมัครผู้เรียน
จากหน่วยงานเหล่านี้ 
4.การท าตามข้อเสนอแนะขั้นต้นเกี่ยวข้องกับการ
บริหารในระดับสูงควรเสนอคณบดี และ
อธิการบดีรับทราบ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ............................................................................................................................. ........ 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานการตีพิมพ์
ระดับชาติต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ครบทุกคน 
 

1.จัดโครงการส่งเสริมการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนและเขียนต ารา 

2.ควรจัดให้มีแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีเป็นรูปธรรม 

 
 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1.เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
 

1.ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ มาร่วม
สอนให้มากยิ่งข้ึน 

2.เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาจารย์มืออาชีพระดับ
คณะหรือมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป 
 

 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1.ปีที่ผ่านมาหลักสูตรสามารถบริหารจัดการได้ดีท า
ให้ไม่มีข้อร้องเรียน 
2.มีการน าข้อร้องเรียนปีที่ผ่านมามาปรับปรุงอย่าง
เห็นได้ชัด 
 
 

เพ่ิมทรัพยากรและการเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์
มากยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-ห้องพักนิสิตมีการจัดให้มีมุมศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นสัดส่วน 
-บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงห้องท าให้ได้ห้องให้ค าปรึกษาท่ีแยกต่างหากเพ่ิมเติม 
-บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงจุดเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ อย่างทั่วถึง 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป 

 
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี (√) 
        ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ  
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       อีก 
 

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (√) 
        ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ  

       อีก 
                 ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
....................................................................................... 

และหลักสูตร..........................................................................................ซึ่งเป็นหลักสูตรใน
สาขา     เดียวกัน 

หมายเหตุ: 
 ............................................................................................................................. ...................... 
 
 .......................................................................... ......................................................................... 
 
 ............................................................................................................................. ...................... 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่  : ........................................... 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา 
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ........................................... 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : อ.ดร.จิตติมา เจือไทย 
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่  : ........................................... 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง 
ลายเซ็น:...........................................................................................วันที่ : ........................................... 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 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 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา
และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่
ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

พฒ 712 1/2560  2            2 
พฒ 731 1/2560  2            2 
พฒ 732 1/2560  2            2 
พฒ 811 2/2560         2     2 
พฒ 812 2/2560         2     2 
พฒ 823 2/2560  1            1 
พฒ 824 2/2560         1     1 

 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

พฒ 811 2/2560 
ติด I ทั้ง
สองราย 

 เป็นวิชาปฏิบัติการ
ภาคสนามที่ต้องน า
บทความวิจัยเสนอ
ต่ อ ส า ธ า ร ณ ช น 
นิ สิ ต อยู่ ร ะห ว่ า ง
ปรับแก้บทความ 

ในการจัดการเรียนการ
สอนครั้งต่อไป ต้องมี
เ ว ล า ใ น ก า ร เ ขี ย น
บทความมากขึ้น 

พฒ 812 2/2560 
ติด I ทั้ง
สองราย 

 นิ สิ ต อยู่ ร ะห ว่ า ง
แก้ไขรายงาน 

เร่งรัดระยะเวลาในการ
ท ารายงานของนิสิต
มากกว่านี้ 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
    
    
    

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิง
วิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

1/2560 / 
  

พฒ 731 วิธีวิทยาส าหรับการ
วิจัยทางด้านสังคม 

1/2560 / 
  

พฒ 732 สถิติส าหรับการวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ 

1/2560 
/   

พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนาม
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

2/2560 
/   

พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 

2/2560 
/   

พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม 

2/2560 
/   

พฒ 824 สัมมาวิจัยทางสังคม
กับการศึกกาเพศภาวะ 

2/2560 
/   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
              อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       
             
             
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ทุกวิชาในสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์จะมี
การสอดแทรกประเด็นทางจริยธรรม
อยู่เสมอ 
 

ส่งเสริมให้นิสิตได้แลกเปลี่ยน
ประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม
ทั้งในห้องเรียนและในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ความรู้ นิสิตไม่มีพ้ืนความรู้ทางทฤษฎีและวิธี
วิทยาเท่าท่ีควร  
 
 

จัดโครงการอบรม สัมมนา หรือ
ให้การสอนเสริมเกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีและวิธีวิทยา 

ทักษะทางปัญญา นิสิตบางคนยั ง ไม่สามารถคิด เชิ ง
วิพากษ์ได้อย่างลึกซึ้ง 
 
 

พัฒนาแนวทางการเรียนรู้เชิง
วิพากษ์เพื่อเท่าทันความรู้ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตท างานเป็นทีมได้ดี 
 
 
 

อาจส่งเสริมให้ท างานร่วมกับ
สาขาวิชาอื่นหรือ ต่าง
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทาง
วิชาการที่มีอยู่ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตขาดความสามารถในเชิงตัวเลข
โดยเฉพาะสถิติชั้นสูง 
 
 

ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม
พื้นฐานทางสถิติและสถิติขั้นสูง
ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 2 

Common Data Set 

ล าดับ รายการ 
ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  1 คน   
2 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด  1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต  4.49 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน  100 ร้อยละ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด   คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป ี
  ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

(0.10) 
  ชิ้น   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบัน
น าเสนอสภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
หมาย
เหตุ 

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
 ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  1 คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.40) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

 1 ชิ้น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
หมาย
เหตุ 

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  0.8  น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน / 
นานาชาติ(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 2 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วย 
หมาย
เหตุ 

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสาร
เหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
วารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
(0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 6 ชิ้น   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
  ชิ้น   
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ด าเนินงาน 

หน่วย 
หมาย
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70 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

  ชิ้น   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ

การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 10 ชิ้น   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  2.0 ชิ้น/คน   
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ร.บ. การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526 
M.Sc. Development Studies The University of Bath, UK 2530 
ร.ม. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

การแปล (ไทย-อังกฤษ-ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 

กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ความเชี่ยวชาญ 

- พัฒนศึกษาศาสตร์ 
- วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมินทางคุณภาพ 
- เพศภาวะและเพศวิถีศึกษา การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถี/ความหลากหลายทางเพศ 
- ทฤษฎีทางสังคมเพ่ือการพัฒนา 
- ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการพัฒนา 
- การวิจัยทางการใช้เวลาว่างและการท่องเที่ยวกลุ่มคนชายขอบ 

ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
กิตติกร สันคติประภา. (2560). เงื่อนไขการฟ้ืนฟูตลาดน้ าชุมชนผ่านการสร้างความรู้ด้านการ 

ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 6(2), ฉบับพิเศษ, 553-569.  
(เมษายน-มิถุนายน, 2560) 

วรฉัตร วริวรรณ, สุรวุฒิ 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 กับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการสร้างตัวตนของ
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. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 -  
 
4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED 433  การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค 
SWU 201  Integration I 
SWU 202 Integration II 
SWU 301  Integration III 
SWU 302  Integration IV 
LSS 312  Special Issues in Leisure, Recreation lifestyles 
TSS 301  Research Methodology 
DE 511  ทฤษฎีทางสังคมกับความทันสมัย 
DE 512  วิธีวิทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม 
DE 613  ยุคหลังทันสมัยกับทฤษฎีสังคม 
DE 623  การสร้างความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE 733  ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE 712  สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์          
DE 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE 812  การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE  824  สัมมนาวิจัยทางสังคมกับการศึกษาด้านเพศภาวะ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)               นายปริชัย ดาวอุดม   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)      Mr. Pharichai Daoudom 
ต าแหน่งทางวิชาการ                     อาจารย์ 
ที่ท างาน                                    สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ  บัณฑิตวิทยาลัย   
                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์                            0817937298       
Email                                     chaiswubk@gmail.com, pharichaidaoudom@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2542 
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 - พัฒนศึกษาศาสตร์ 
 - การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 - การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
 - ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ(อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
นนท์มนัส พิทยธีราพงศ์, กิตติกร สันคติประภา, สุรวุฒิ ปัดไธสง และปริชัย ดาวอุดม. (2562). การสร้าง
 ตัวตนความเป็นพลเมืองผู้รักบ้านของนักเรียนในโรงเรียน.วารสารวิจัยราชภฏัพระนคร. 
 14(1). 142-154. (มกราคม-มิถุนายน, 2562) 
ปริชัย ดาวอุดม และวิมลพรรณ ดาวดาษ. (2562). การสืบทอดต ารับยาสมุนไพรท่ามกลางพลังอ านาจของ 

การแพทย์สมัยใหม่ในลุ่มน้ าป่าสักตอนล่าง. วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง. 8(1). 1-
 23. (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 ชูช่วยสวุรรณ. (2559). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือฟ้ืนฟู 
 วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร. ใน 

การประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาครั้งที่ 4 (น. 197-207). กรุงเทพมหานคร. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (พฤษภาคม, 2559) 

mailto:chaiswubk@gmail.com
mailto:pharichaidaoudom@swu.ac.th
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
  -  
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
          -  
 
4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
DE 731 วิธีวิทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม 
DE 732 สถิติส าหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
DE 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE 823 สัมมนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม                                    
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)              นายสุเมษย์  หนกหลัง   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)     Mr. Sumate Noklang 
ต าแหน่งทางวิชาการ                     อาจารย์ 
ที่ท างาน                                    สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ  บัณฑิตวิทยาลัย   
                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์                            0853706463       
Email                                    sumate.swu@gmail.com 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
ระดับการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส 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.) 
สุเมษย์ หนกหลัง. (2561). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากต้นจากในชุมชนเกาะหยงสตาร์ จังหวัดตรัง . วารสารบริหารรัฐกิจและ
 การเมือง, 7(1). 179-208. (มิถุนายน, 2561) 
สุเมษย์ หนกหลัง , ณัชวดี จันทร์ฟอง , เมทินี ทนงกิจ และ สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย. (2561). การจัด
 เนื้อหารายวิชาจิตวิทยาสังคม ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย , 5(1). 39-45. 
 (กรกฎาคม, 2561) 
สุเมษย์ หนกหลัง. (2560). การพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องป่าชายเลนชุมชนผ่านการมี
 ส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เยาวชนในชุมชนเกาะหยงสตาร์ จังหวัดตรัง. วารสารสถาบันวัฒนธรรม
 และศิลปะ, 18(2), 115-123. (มกราคม – มิถุนายน, 2560) 
สุเมษย์ หนกหลัง. (2560). ผลของโปรแกรมการศึกษานอกระบบด้วยกิจกรรมนันทนาการท่ีมีต่อการ 
 เผชิญความเครียดของวัยรุ่นตอนต้นในชนบท. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(3), 201-208. 
 (กันยายน – ธันวาคม, 2560) 
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สุเมษย์ หนกหลัง. (2560). คุณลักษณะของครูต้นแบบในด้านการท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนตาม
 การรับรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 16(2), 146-161. 
 (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2560) 
สุเมษย์ หนกหลัง, ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา, พัชรี ปรีดาสุริยะชัย และธนกร ขันทเขตต์ . (2558).ผลของ
 โปรแกรมการศึกษากลางแจ้งในชุมชนที่มีต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  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. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
สุเมษย์ หนกหลัง. (2558). กิจกรรมเสมือชุมชนเพ่ือการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ในชุมชน: การบูรณาการ 

แนวคิดสู่การปฏิบัติ.  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 5(2), 1-13. (กรกฎาคม – ธันวาคม, 
 2558) 
สุเมษย์ หนกหลัง. (2558). จิตวิทยาเพ่ือการท างานในชุมชน. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 8(2), 16-23.  
 (กรกฎาคม – ธันวาคม, 2558) 

 
4. ภาระงานสอน 

 

 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
SWU366 จิตวิทยาสังคม 
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ 
SWU358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 
SWU374 สัมมาชีพชุมชน 
SWU251 มนุษย์กับสังคม 
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
SWU151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 
DE811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
DE713  วิธีวิทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Ms. Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat 
ต าแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอรโ์ทรศัพท์        02-649-5000 ต่อ 11550  
โทรสาร         02-262-0809  
E-mail:  ckosalakorn@hotmail.com, ckosalakorn@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิ
การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง    

2536 

M.S. Economics University of Utah, U.S.A. 2539 
Ph.D. Economics University of Utah, U.S.A. 2543 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 -  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

-  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบทบาทชายหญิง 
-  เศรษฐมิต ิ

 
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). 
 

mailto:ckosalakorn@hotmail.com
mailto:ckosalakorn@yahoo.com
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 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ปวีณา ลี้ตระกูล ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ และวรเวศม์ สุวรรณระดา. การวิเคราะห์หาแนวทาง 

สนับสนุนการท างานของผู้หญิงในสังคมสูงวัย. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
ระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10, วันที่ 27 เมษายน 2559. หน้า 22-39 
 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 - 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 
4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
EC771   Research Methodology in Economis and Workshop 
EC446 Economic Policies 
EC481 Evolution in Thai Economy 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายยุทธนา ไชยจูกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Yutthana Chaijukul 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
เบอร์โทรศัพท์      081-802-5418 
Email      yuttanac.swu@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528 
M.P.A. Public Administration  National University, USA  2531 
M.CRP. Community and Regional 

Planning 
University of Nebraska, USA 2540 

D.P.A. Public Administration University of La Verne, USA 2538 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  - องค์การ  
  - ภาวะผู้น า  
  - วิเคราะห์นโยบาย 
   
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
สาธิต เชื้ออยู่นาน, ยุทธนา ไชยจูกุล, สุนทร คล้ายอ่า และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2559). การศึกษาความหมาย

และลักษณะพฤติกรรมการท างาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิด
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. Veridian E-
Journal Silpakorn University, 9(1), 768-779. (มกราคม –  เมษายน, 2559) 

ยุทธนา ไชยจูกุล, ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และคานู ปริยา โมฮาน. (2558). ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
21(1), 135-158. (มกราคม, 2558) 

เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, รัตติกรณ์ จงวิศาล และยุทธนา ไชยจูกุล. (2557). ภาวะผู้น า
แบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน: การนิยามมโนทัศน์และพัฒนาเครื่องมือวัด. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 20(2), 1-18. (กรกฎาคม, 2557). 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  -  
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  -  
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
ยุทธนา ไชยจูกุล. (2559). พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง. กรุงเทพฯ: โรจนพริ้นท์ติ้ง.  
 น. 1-289 
 
4. ภาระงานสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
วป 591 การคิดถูกวิธี 
วป 731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสิทิผลของงาน 
วป 791 การบริหารจัดการโครงการ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)    Mr. Numchai Supparerkchaisakul 
ต าแหน่งทางวิชาการ        อาจารย์ .      
ที่ท างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์      0-2649-5000 ต่อ 17628      
E-mail:     numchai1@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ี
ส าเร็จ 

อ.บ. ภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2542 
ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 
วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 
ความเชี่ยวชาญ  
 - สถิติ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
จุรีพร ภิบาลจันทร์, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และสุกิจ ชัยมุสิก. (2559). ธรรมาธิปไตยของคณะท างานศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22(2), 
85-102. (กรกฎาคม, 2559). 

วิสุทธิ์ สีนวล และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็น
เจ้าของทางด้านจิตใจที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านประสิทธิผลขององค์การของพนักงานองค์การใน
อุตสาหกรรมการผลิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 22(2), 65-84. (กรกฎาคม, 2559). 

สาลินี จงใจสุรธรรม, น าชัย ศภุฤกษ์ชัยสกุล และวินัย ด าสุวรรณ. (2559). กลวิธีการก ากับตนเองในการ 
 เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนและกลวิธีการก ากับตนเองในการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ของ 
 ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 8(1), 241-260.  
 (มกราคม, 2559). 
ปองสุข ศรีชัย, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และรัตติกรณ์ จงวิศาล. (2559). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัว
 แปรในกระบวนการท ากิจกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 
 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 8(1) 261-278. (มกราคม, 2559). 
 
 
 



149 
 

ตวงทอง สังข์แก้ว, ดุษฎี โยเหลา และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). การศึกษาอิทธิพลปัจจัยเชิงสาเหตุ 
 ของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน และคุณภาพ
 ชีวิตของพนักงานคุมประพฤติ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 8(1). 21-40. (มกราคม , 
 2559). 
น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์, ยุทธนา ไชยจูกุล และคานู ปริยา โมฮาน. (2558). ภาวะ
 ผู้น าเชิง จริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรม
 ศาสตร์, 21(1), 135-158. (กรกฎาคม, 2558). 
กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, และอังศินันท์ อินทรก าแหง. (2558). อิทธิพลของ
 ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทาง
 ทุนพลังใจทางบวกและการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล. วารสารพฤติกรรม
 ศาสตร์, 21(2), 39-56. (กรกฎาคม, 2558). 
สมหญิง ลมูลพักตร์, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, และบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2558). ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ 
 ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ
 ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 21(2), 78-
 100. (กรกฎาคม, 2558) 
สาลินี จงใจสุรธรรม, น าชัย ศภุฤกษ์ชัยสกุล, และวินัย ด าสุวรรณ. (2558). กลวิธีการก ากับตนเองในการ 
 เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 7(1), 15-26. (มกราคม,2558). 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 -  
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 - 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 -  
4. ภาระงานสอน  

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I 
วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
วป 711 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III 
วป 712 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 
วป 881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 
วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 
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ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นายศรัณย์ พิมพ์ทอง 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Mr. Saran Pimthong 
ต าแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน         สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์        02-649-5000 ต่อ 17637  
โทรสาร         02-262-0809  
E-mail:  saran@g.swu.ac.th, saranpimthong@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
บช.บ. บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
2550 

ปร.ด. พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

2554 

 

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 
 พฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ตนเองของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่. วารสารพฤติกรรมศาสตร์

 เพ่ือการพัฒนา, 9(1), 257-276. (มกราคม, 2560) 
 

mailto:saran@g.swu.ac.th
mailto:saranpimthong@gmail.com
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อังศินันนท์ อินทรก าแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล,  
อรัญ วานิชกร , ศรัณย์ พิมพ์ทอง, ... พิชชาดา สุทธิแป้น. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการ

 พัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ โดย
 ส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 
 10(1), 42-62. (มกราคม, 2561) 
ปณสาส์น ตั้งเจริญ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ 

      พฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิ
 โรฒ.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 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. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 - 
4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา   รายวิชาที่สอน  
วป 502  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
วป 541  พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
วป 581  การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ 
วป 682  การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
วป 722  ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 
จป 631  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
จป 831  จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 
จป 832  จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
จป 837  ภาวะผู้น าและประสิทธิผลของกลุ่ม 
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ความเชี่ยวชาญ 
 - การศึกษาปฐมวัย   
 - พหุวัฒนธรรม   
 - ภาวะผู้น าทางการศึกษา   
 - 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
ภาษาไทยโดยใช้วิธีการคิดเชิงประจักษ์ส าหรับครูวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ. 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. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 - 
4.  ภาระงานสอน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

พต 801  การวางแผนและการจัดการความรู้ 
พต 803 ผู้น าทางการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม 
ลศ 702 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
             เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2562 
 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
  ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ได้
ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนครบด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วในปี พ.ศ. 2561 จึงด าเนินการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว โดยได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และจากการวิพากษ์หลักสูตรสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ได้ข้อสรุปว่า  1. ควรเพ่ิมรายวิชาที่
เกี่ยวกับความรู้ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในโลกอดีตถึง
ปัจจุบัน  2. ควรทีวิชาที่กล่าวถึงวิวัฒนาการหรือองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
จนถึงปัจจุบัน 3. ควรมีมาตรการที่น าไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิจัย ที่ริเริ่มสร้างสรรค์และน่าสนใจ ดังนั้นเพ่ือให้
หลักสูตรมีความเป็นอิสระและคล่องตัวมากขึ้นในการเรียนการสอน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้มีการบูรณาการรายวิชา และเพ่ิมความหลากหลายของเนื้อหาวิชารวมถึงวิชาเลือก โดย
เน้นที่ความลึกซึ้งของเนื้อหา ความทันสมัยของรายวิชา สอดรับกับการเคลื่อนตัวของศาสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ  
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ 2557. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

แบบ 2.1 แบบ 2.1 
ปริญญานิพนธ์ 36 36 
1.หมวดวิชาบังคับ 21 9 
2.หมวดวิชาเลือก 6 3 
หน่วยกิตรวม 63 48 
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รายการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ 

ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
ชื่อย่อ     ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม    Doctor of Philosophy (Development  
            Education) 
ชื่อย่อ     Ph.D. (Development Education) 

ภาษาไทย 
ชื่อเต็ม    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 
ชื่อย่อ     ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม    Doctor of Philosophy (Development  
            Education) 
ชื่อย่อ     Ph.D. (Development Education) 

 

จ านวนหน่วยกิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 จ านวนไม่
น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต 

 

อาชีพที่ ป ร ะกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ในสถาบันการศึกษา 
แล ะหน่ ว ย ง านวิ ช า ก ารภ าครั ฐ แล ะ เ อกชน 
2.  นักวิจัยด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม ใน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพ่ือการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. อาจารย์ นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้บริหารงานด้านการพัฒนาและผู้บริหารการศึกษา 
2. นักวิจัยอิสระ นักวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน  
3. ผู้น าเชิงนโยบายด้านการพัฒนา 

 

ปรัชญา การศึกษากับการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิเสรี
ความเป็นมนุษย์ ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
และความเป็นธรรมในสังคม 

สร้างความรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การพ่ึงพาตนเอง
และความเป็นธรรมในสังคม 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  
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1) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการศึกษา และความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ 

2) มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการ
พัฒนาประเทศ 

3) มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ 
มีทักษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ 

1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ทางสังคมเพ่ือสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา 
2) สามารถวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาทั้งระดับ
ในประเทศและสากล  
3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและน า
ความรู้สู่สังคม โดยใช้เทคโนโลยี วิธีการ รวมทั้งทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) เป็นนักวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ที่มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาและพัฒนาสังคม โดย
ค านึงถึงความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
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
ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้ปัญหาจากการพัฒนา การ
ปรับเปลี่ยนรื้อถอน อุดมการณ์ กฎเกณฑ์ ความรู้เดิม รวมถึงการ
สร้างข้นึ ใหม่บนฐานคิดของการพ่ึงพาตนเอง การตระหนัก ถึง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม และความยั่งยืน 

 
พฒน 711  สัมมนากระบวนทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์ 3(1–4–4) 
สังเคราะห์ ความหมาย ลักษณะ กระบวนทัศน์ การเคลื่อนของยุค
สมัยของความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ และการคิดเชิงวิพากษ์
หลักการของศาสตร์และความรู้ที่สัมพันธ์กับแนวคิดของพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การเคลื่อนตัวและปรับเปลี่ยนของการสร้างองค์ความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์  
 

 
ปรับชื่อวิชาค าอธิบายรายวิชา
และหน่วยกิจให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนแบบสัมมนา
และให้ครอบคลุมยุคสมัยความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ที่
หลากหลายเพิ่มขึ้น 
 
    
 

พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์  
3(1-4-4) 
อภิปรายฐานคิดในการวิพากษ์การพัฒนา โดยเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา การท า ความเข้าใจกระบวนทัศน์ที่อยู่เบื้องหลังความรู้ 
มโนทัศน์ ทัศนะ และข้อถกเถียงในเรื่องที่ศึกษา การไม่ยอม
จ านนต่อกฎระเบียบหรือความรู้วิชาการ โดยปราศจากการ
วิพากษ์ และความกล้าที่จะแสดงทัศนะบนจุดยืนของตนเองอย่าง
มีเหตุผลและด้วยส านึกทางจริยธรรม 
 

 บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 
พฒน 711  สัมมนากระบวน
ทัศน์พัฒนศึกษาศาสตร์          
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พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 3(1-6-
2) 
ฝึกปฏิบัติการภาคสนามในกระบวนการวิจัยทางด้านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การก า หนดประเด็น งานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาและการพัฒนาสังคม การจัดท าเค้าโครงการวิจัย 
การเลือกพ้ืนที่วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์/ตีความ
ข้อมูล การสร้างแก่นของเรื่อง และการนา เสนอผลการวิจัย 

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

ปรับชื่อวิชาและให้อยู่ใน
รายวิชาเลือกรวมถึงปรับ
ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้
เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติงาน
โครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ร่วมสมัย 

พฒ 721 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ 3(3-
0-6) 
ฐานคิด และเป้าหมายของความเป็นศาสตร์ หลักการส าคัญของ
ศาสตร์ สัจนิยม ประจักษ์นิยม การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ การ
ใช้วิธีการทดลอง การนิรนัย อุปนัย การลดทอน แยกส่วน และ
องค์รวม ตามแนวคิดศาสตร์ในสังคมศาสตร์ และการประยุกต์
หลักของปรัชญาสังคมศาสตร์ เพ่ือน า ไปสู่การเสนอแนวทางการ
พัฒนาประเทศบนฐานคิดของการพ่ึงพาตนเอง และความเป็น
ธรรมในสังคม 
 

พฒน  721 สัมมนาการบู รณาการปรัชญาและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3 (1–4–4)    
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
ร่วมสมัย หลักการส าคัญของสังคมศาสตร์ วิธีการเข้าถึงความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ ในประเด็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา 

ปรับชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บาย
รายวิ ช า ให้ ครอบคลุ มหลั ก
ปรัชญาที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎี
สังคมศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการ
ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ท า ง พั ฒ น
ศึกษาศาสตร์ 
 

พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ       
3(3-0-6) 
แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา สา นักโครงสร้าง
หน้าที่นิยม โครงสร้างนิยม และหลังโครงสร้างนิยม แนวคิดการ
พัฒนาการเมือง ความทันสมัยทางการเมือง บทบาทของรัฐใน
การ พัฒนา แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพ่ึงพา 
เศรษฐศาสตร์ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด จิตวิทยา

 บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 
พฒน 721 สัมมนาการบูรณา
การปรัชญาและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา     
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สังคม และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เพ่ือนา ไปสู่การ
ประยุกต์วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นที่สนใจ และเสนอ
แนวทางการพัฒนาประเทศที่เอ้ือต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการเสริมสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมใน
สังคมในมิติต่าง ๆ 
พฒ 731  วิธีวิทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม 3(2-2-5) 
วิธีวิทยาในการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธี การ
วิ เคราะห์องค์ความรู้  การเชื่ อมโยงความรู้ ใน เชิ งทฤษฎี
มานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
และศึกษาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิจัย 

พฒน 731  สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางพัฒนศึกษาศาสตร์    
3(2–2–5) 
สังเคราะห์วิธีวิทยาการวิจัยภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัยต่างๆ 
ออกแบบการวิจัยในมุมมองของพัฒนศึกษาศาสตร์ที่ เหมาะสม
ปรากฏการณ์ทางสังคม 

ปรับชื่อวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้องกับวิธี
วิทยาการสร้างความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ 
 

พฒ 732 สถิติส าหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 
วิธีการรวบรวมข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติสา หรับงานวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งที่มีตัว แปรเดียวและหลายตัวแปร 
ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การ
วิเคราะห์ ข้อมูล การให้เหตุผลทางสถิติ 

พฒน 712  การวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒนศึกษาศาสตร์  
3(2–2-5)    
กระบวนทัศน์ แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม วิพากษ์งานวิจัยเชิง
ปริมาณจากกรณีศึกษาและวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ การใช้โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การน าเสนอข้อมูล การรายงานการวิจัย
เชิงปริมาณและการฝึกปฏิบัติ 

ปรับชื่อรายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา และให้เป็นวิชาเลือก 
เพ่ือเสนอทางเลือกเฉพาะ
ทางการวิจัยในการสร้างความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

2.วิชาเลือก 
 

พฒน 712 การศึกษาอิสระ  (1–4–4) 
การศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์เฉพาะเรื่อง 
ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และออกแบบการศึกษา
ด้วยตนเอง ภายใต้การแนะน า ให้ค าปรึกษาและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือการ
เผยแพร่ 

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีทางเลือกการศึกษา
ประเด็นปัญหาหรือหัวข้อ
เกี่ยวกับพัฒนศึกษาศาสตร์ตาม
ความสนใจของนิสิตให้
เฉพาะเจาะจง  
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 พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฏีทางสังคมเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษา 3(2–2-5)     
ศึกษาการเคลื่อนตัวของแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
อภิปรายการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการวิจัยทาง
การศึกษาในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การออกแบบและจริยธรรมการ
วิจัยด้านการศึกษาร่วมสมัย การวิพากษ์กรณีศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติ 

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีทางเลือกศึกษาการ
ประยุกต์ทฤษฏีทางสังคมเพ่ือ
การวิจัยด้านการศึกษาร่วมสมัย
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
 
 
 

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

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

ปรับค าอธิบายรายวิชาเลือก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธี
วิทยาการสร้างความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย 

 พฒน 735 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
3(2–2-5)    
ศึกษารากฐานทางความคิด กระบวนทัศน์และหลักปฏิบัติ
กระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลวิธีการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม การน าเสนอข้อมูลการวิจัย การ
วิพากษ์กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัต ิ
 

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีทางเลือกในความ
เชี่ยวชาญวิธวีิทยาการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
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พฒ 822 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
หลักการ แนวคิด บทบาทการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
การสร้างพลังความเป็นพลเมืองผู้รู้คิด คุณธรรมของความเป็น
พลเมือง หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมาย หลักการของความ
เป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเมืองภาค
ประชาชน และการไร้ความรุนแรง 

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

ปรับชื่อรายวิชาเลือกและ
ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้เน้น
การวิธีการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมศึกษากับการความ
เป็นพลเมืองโลกในมุมมอง
ของพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 พฒน 736  การวิจัยวัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา  
3(2–2-5)    
อภิปรายแนวคิด ทฤษฎี วิธีวทิยาในการศึกษาวัฒนธรรมกระแสนิยม 
การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นวิจัย การรู้เท่าทันวัฒนธรรมกระแส
นิยมที่ก่อผลต่อการพัฒนา การเลือกใช้วิธีวิทยา เลือกเทคโนโลยีใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ 

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีทางเลือกเพ่ือสร้างความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม
กระแสนิยมในมุมมองของพัฒน
ศึกษาศาสตร์ 

พฒ 824  สัมมนาวิจัยทางสังคมกับการศึกษาด้านเพศภาวะ 
3(1-4-4) 
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ เพศวิถี 
ประเด็นเรื่องเพศ และการพัฒนาสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เชิงทฤษฏี เน้นทฤษฎีแนวสตรีนิยม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพศ
ภาวะการวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นปัญหา และท้ังการเลือกใช้วิธี
วิทยาและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลกับโครงการวิจัยหรือ
ปริญญานิพนธ์อย่างเหมาะสม 

พฒน 737  การวิจัยเพศภาวะและเพศวิถีในการพัฒนา 3(2–2-
5) 
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีของเพศภาวะ เพศวิถีกับการพัฒนา 
การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นวิจัย การสร้างความรู้เพื่อความเป็น
ธรรมทางเพศ การเลือกใช้วิธีวิทยา เลือกเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูลในโครงการวิจัยและการฝึกปฏิบัติ 

ปรับชื่อรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้เน้น
กระบวนการสร้างความรู้
เกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี
กับการพัฒนาในมุมมอง
ของพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 พฒน 738 การวิจัยจิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนา 3 (2–2-5) 
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรทางสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์ใช้การเลือกใช้วิธีวิทยาเพ่ือศึกษา

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีทางเลือกในการสร้าง
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พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มทางสังคม ประเด็นและแนวโน้มการ
วิจัยทางจิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนาที่สัมพันธ์กับสถานการณ์โลก
และสังคมไทย 

ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ผ่านแนวคิดจิตวิทยาสังคม 

 พฒน 739 การประเมินโครงการวิจัยด้านการพัฒนา  
3 (2–2-5) 
หลักการ ทฤษฎี วิธีวิทยาการประเมินในยุคต่าง ๆ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประยุกต์ใช้การประเมินที่ เหมาะสมกับโครงการที่เกี่ยวข้องพัฒนา 

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีทางเลือกเพ่ือการสร้าง
ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
ผ่านกระบวนการประเมิน
โครงการวิจัยด้านการพัฒนา  

พฒ 813 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 3(1-4-
4) 
อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นทางวิธีวิทยาของงานวิจัยทางด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์ ประเด็นปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม และ
แนวโน้มของปัญหาทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 ยกเลิกรายวิชาเพ่ือปรับปรุง
รายวิชาใหม่ 
โดยประเด็นในค าอธิบาย
รายวิชามาให้ศึกษา
เฉพาะเจาะจงในแต่ละศาสตร์
มาเป็นวิชาเลือก คือ พฒน 
722, พฒน 735,  พฒน 736, 
พฒน 739, และพฒน 738  

พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา  3(3-0-6) 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาค เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการวางแผนก าลังคนกับการลงทุนด้านการศึกษา การ
จัดการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสถาบันการศึกษากับ
ตลาดแรงงาน 

 บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 
พฒน 722  การประยุกต์ทฤษฏี
ทางสังคมเพ่ือการวิจัยทาง
การศึกษา 
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พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม   
3(1-4-4) 
อภิปรายกลวิธีในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การพัฒนา
การศึกษาระหว่างวัฒนธรรม การท าความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศภาวะ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว 
และอ่ืน ๆอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ความร่วมมือ ความ
ขัดแย้ง และการต่อรองของอัตลักษณ์ที่แตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา เพ่ือนา ไปสู่การ
ประยุกต์วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ประเด็นที่สนใจ และเสนอ
แนวทางการพัฒนาประเทศที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างวัฒนธรรม และการเปิดใจยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างมนุษย์ 

 บูรณาการเนื้อหากับรายวิชา 
พฒน 715  การวิจัยวัฒนธรรม
ศึกษาและความเป็นพลเมือง
โลก 
 

พฒ 991 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ปพท 991 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตของปริญญา
นิพนธ์ในหลักสูตรปรับปรุง 
2562 เป็น จ านวน 36 หน่วย
กิตเท่าเดิม 

 
 
 
 
 


