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รายละเอียดของหลกัสูตร  
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  

สาขาวิชาพัฒนศึกษา   
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25520081100794 
 1.2  ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย                หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Development Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พฒันศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Development Education) 
 ชื่อย่อภาษาไทย ปร.ด. (พฒันศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Development  Education) 
 

3. วิชาเอก   ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปรญิญาโท)  มีค่าเทียบเท่า   48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปรญิญาโท)  ไม่น้อยกว่า      66  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ         
       หลักสูตรระดับปรญิญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1  หลกัสูตร 3 ปี   
 5.2 ภาษาท่ีใช้       ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา   รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2561  6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา  2563 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1   นักการศึกษา/นักวิชาการศึกษา 

  8.2   อาจารย์/ผูส้อนทางด้านการพฒันา 
  8.3   พัฒนากร/นักพฒันาชุมชน 
  8.4   ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการวางแผนการพัฒนา 
  
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 9.1 นางรัชฎาพร   เกตานนท์   แนวแห่งธรรม 

     เลขประจ าตัวประชาชน   3-2506-00036-xxx 
     ต าแหน่ง   อาจารย์   

               คุณวุฒิ   ปร.ด. (พัฒนศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2556)  
                                 ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 

  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
 
 9.2 นายนพพร จันทรน าชู 

     เลขประจ าตัวประชาชน   3-1022-01580-xxx 
     ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย ์
     คุณวุฒิ   กศ.ด.( พัฒนศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2539) 
  ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 
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 9.3 นางสาวทิพย์วรรณ     สุขใจรุ่งวัฒนา  
           เลขประจ าตัวประชาชน   1-7305-00004-xxx 

     ต าแหน่ง   อาจารย์   
               คุณวุฒิ   ปร.ด. (พัฒนศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2557) 
                                 ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2552) 

  ศษ.บ.(เกษตรและสิง่แวดล้อมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ (2550) 
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์ นครปฐม 
ที่อยู ่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์
ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการ
สื่อสารที่ไร้พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหลกัทีส่ าคัญในการพัฒนาทุกด้าน เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเปน็สุขรว่มกัน นอกจากนี้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  

การเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนนับเป็นประเด็นส าคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับ
สังคมไทยในภาพรวม แนวโน้มการพัฒนาส าคัญอันจะเกิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดระบบ
และการเพิ่มข้ึนของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ขยายตัวของเมือง การบริหารงานชายแดน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร อันส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม
ระหว่างกัน การปรับตัวของสังคมไทยเพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ต้องอาศัยเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจชุมชน อันจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
พร้อมส าหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  โดยการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อการ

http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
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เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะทักษะความช านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563) ที่เสริมสร้างการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง  ๆ โดยไม่ปิดกั้นทาง
การศึกษา และการพัฒนาในเชิงลึก เพื่อความเช่ียวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ปลูกฝังให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในเชิงบูรณาการ น าพาประเทศก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ได้อย่าง มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน  โดยมีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) เพื่อ
ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
คุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วในศตวรรษที่ 21 ได ้

  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ในด้านการพัฒนาทางสังคม การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม ต้องอาศัยระยะเวลามากใน
การปรับเปลี่ยนทิศทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ยุค
ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจชุมชน การก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย 
(Digital Economy in Thailand) การให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชนบทมีความส าคัญมากข้ึน ฐานความรู้ของการพัฒนาที่ส าคัญส่วนหนึ่งจึงอยู่ที่
ชนบทหรือภาคเกษตรกรรม ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการศึกษาใหม่   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) รวมทั้งการด าเนินการในลักษณะการปฏิรูปทั้งระบบโครงสร้าง กรอบแนวทางปฏิบัติ 
กฎหมาย ระเบียบ กลไกที่เอื้อต่อการการพัฒนามนุษย์ทั้งในส่วนของสังคมเมืองและสังคมชนบท อันจะน าไปสู่
การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน การจัดการศึกษาจึงต้องมีการบูรณาการศาสตร์ การสร้างเครือข่าย 
การน าความรู้ที่ข้ามศาสตร์ รวมทั้งวิทยาการที่ค้นพบใหม่ที่มีเพิ่มมากมายหลายสาขา เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อ
เสริมสร้างบุคคลให้มีการพัฒนาได้ถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ฐานะผู้ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ซึ่งหลักสูตรดังกลา่วมีเนื้อหาที่เกีย่วข้องกับศาสตร์ของการพัฒนา
อันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้
ในศาสตร์ของการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน รวมถึงพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2564) โดยเน้นด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
     สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสูง  กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริบทของการศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและทักษะความรู้ในด้านการพัฒนาที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญในการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาจึงต้องท าในลักษณะของการมองแบบองค์รวม มีการบูรณา
การศาสตร์ทั้งในสาขาต่าง ๆ ที่มีทิศทางสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น  ๆ ของมนุษย์ ซึ่งเป็น
เป้าหมายปลายทางของการพัฒนาใหเ้จริญงอกงามข้ึนเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและมูลค่าจนถึงระดับสูงสุดตามพลัง
แห่งสมรรถนะที่มีอยู่ และสามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้เรียนได้ ดังนั้น ปรัชญา สาระ
วิชาที่ก าหนดในหลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2542 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการหล่อหลอมผู้เรียนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของมาตรฐานสากลได้  

เพื่อให้หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต มีเนื้อหาสาระก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีโครงสร้างและ
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรที่ยืดหยุ่น สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการ
พัฒนาที่มีการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชา ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและหลักการทางการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นใหผู้้เรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มาตรการที่ 1.1.3 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่ 4.1.4 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

จึงเห็นสมควรจัดท าหลักสูตรปรับปรุง  คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาพัฒนศึกษา 
เพื่อเปิดกว้างส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ ให้สามารถพัฒนาตนเองในศาสตร์
ดังกล่าว และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 จากภูมิหลังของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากว่า 40 
ปีอย่างต่อเนื่อง  เป้าหมายในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้กับประเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึง
ต้องเน้นการรักษาเอกลกัษณ์ทางด้านคุณภาพของผูเ้รยีน คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เคยมีมา นอกเหนือไปจากพันธกิจเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  รวมทั้งการให้ความส าคัญ
ด้านจิตส านึกต่อสาธารณะ การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น าทางวิชาการ  กลยุทธ์ทางความคิด และการยกระดับ
คุณภาพไปสู่การแข่งขันในระดับสากลในอนาคต ตลอดจนการเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
เรียนรู้รอบด้าน และเป็นต้นแบบในการประสาน สนับสนุนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรยีนรู้ การพัฒนา
สังคมและประเทศใช้โดยใช้วิทยาการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างเหมาะสม 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
               13.1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน  
            คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 1 วิชา คือ 

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิต      3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students)   

 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะอ่ืน/ภาควิชาอ่ืน 
        ไม่มี  
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ และจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
ประเทศ  โดยอาศัยองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ แบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะการน าการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศและสังคม ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการความรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 1.2 ความส าคัญ 
การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์

ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการ
สื่อสารที่ไร้พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นานาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้น าความเจริญทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยีได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่าง
มาก โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนในล าดับต้น ๆ  ของการจัดสรรงบประมาณใน
แต่ละประเภท เช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่ได้ให้ความส าคัญกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยมีการ
จัดสรรงบประมาณในการบริหารประเทศด้านการศึกษาในระดับต้น ๆ มาตลอดทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–พ.ศ. 
2564)  ที่ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญในการพัฒนา
ทุกด้าน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “จะมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  
 เมื่อสังคมยอมรับและให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนของประเทศ จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา ที่ต้องพัฒนา ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้สามารถเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิรูปการศึกษานั้นต้องเริ่มจาก
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง  ๆ 
รู้เท่าทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและ
หลักการทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงเสนอโครงการผลิตนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชาดังกล่าวเป็นสาขาวิชาประเภทสหวิทยาการ ที่มีฐานคติเชิงบูรณาการ ส าหรับ

http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_8&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542&action=edit&redlink=1
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แสวงหาหรือสรรค์สร้างความรู้ความจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ  ของมนุษย์และองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะในการผสานหรือเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชาดังกล่าวเข้าด้วยกัน  

เพื่อให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีเนื้อหาสาระก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการสังคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะที่มีการผสานหรือเช่ือมโยง
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการจ าเป็นของบุคคลผู้
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อได้มากยิ่งข้ึน ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงเสนอโครงการผลิต
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ข้ึนเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งศาสตร์ 
และศิลป์ สามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาก าลังคนให้เป็นคนที่มี
คุณภาพของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติสืบไป 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ 
   1.3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต:  
      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติ
ของการเป็นนักคิดและนักบูรณาการศาสตร์ที่สามารถสร้างและจัดการความรู้แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา
ประเทศ  

  1.3.2 ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่:  
    1) เพื่อผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เชิงวิชาการทางด้านพัฒนศึกษา โดยเน้นความรู้
ด้านการศึกษา การพัฒนา การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการความรู้ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนา
ประเทศแบบสหวิทยาการ ที่มีมาตรฐานและความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล 
    2) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพัฒนศึกษาแห่งภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในการพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยไปสูป่ระชาคมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล 
   1.3.3 ด้านนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ:  
    1) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    2) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด
ทุก 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรเม่ือมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร  
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 

3 ปี 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กรที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

2. จัดสัมมนาหลักสูตร  ผู้เข้าสัมมนา
ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ศิษย์เก่า) และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2. รายงานผลการจัดสัมมนาหลักสูตร 
 

พัฒนาแผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 
 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่ผู้สอน  
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่ผู้สอน 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.จ านวนรายวิชาที่ใช้การวัดและ
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

จัดท าแผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ทุก 3 ป ี
 

พัฒนาทักษะการสอนของผู้สอนที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาผู้สอนใน
ด้านทักษะการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อทักษะ
การสอนของผู้สอนที่มุ่งผลการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน  

 
 
 



  

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน  มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ภาค
การศึกษาละไมน่้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นสมควร 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

(2) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ  
หลักสูตรแบบ 1.1 
(1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโททางพัฒนศึกษาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
(2) มีประสบการณ์การวิจัยที่เก่ียวข้องกับด้านพัฒนศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี   

            (3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(4) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษาได ้
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(5) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

  หลักสูตรแบบ 2.1 
(1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง 
    (2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(3) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ
สมัครเข้าศึกษาได้ 

(4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
      นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ควรมีความรู้ 

2.3.1 พื้นฐานด้านพัฒนศึกษา  
2.3.2 ภาษาอังกฤษ  

        เพื่อที่จะสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หากนักศึกษาขาด
ความรู้พื้นฐานด้านดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนในสาขาวิชาน้ี 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
จัดสอนเสริมในรูปแบบของรายวิชา 2 รายวิชา ได้แก่  
2.4.1 รายวิชา 466 430 หลักพัฒนศึกษา จ านวน 3 หน่วยกิต (ส าหรับกรณีที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

ข้ันปริญญาโท สาขาวิชาอื่นที่ไม่มีพื้นความรู้ทางพัฒนศึกษา)  
2.4.2 รายวิชา 466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต จ านวน 3 หน่วยกิต ทั้งนี้รายวิชา

ดังกล่าวจะไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตร และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
อนึ่ง การเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมจัดเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

แบบ 1.1 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 2 - 5 5 5 5 
ช้ันปีที่ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็
การศึกษา 

- - 5 5 5 

 แบบ 2.1 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ช้ันปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ช้ันปีที่ 3 - - 25 25 25 

รวม 25 50 75 75 75 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็
การศึกษา 

- - 25 25 25 

 
          2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย
ตลอดหลักสูตร 

3,600,000 7,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 3,600,000 7,200,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  400,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 550,000 1,100,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 
ข. งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์ 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 150,000 300,000 450,000 450,000 450,000 
รวม (ก) +  (ข) 700,000 1,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 
จ านวนนักศึกษา 30 60 90 90 90 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   23,333 23,333 23,333 23,333 23,333 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสือ่สิง่พิมพเ์ป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอรเ์น็ต 
   อื่น ๆ  (ระบ)ุ 
 
 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 

14 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
แบบ 1.1 (มีค่าเทียบเท่า)      48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า     66 หน่วยกิต 

 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา มี 2 แผนการศึกษา คือ แบบ 1.1 และ

แบบ 2.1 
หลักสูตรแบบ 1.1  
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     
 หลักพัฒนศึกษา      3       หน่วยกิต 
 ภาษาต่างประเทศ     3       หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาบังคับแกน (ไม่นับหน่วยกิต)      12       หน่วยกิต 
(3) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)       48       หน่วยกิต 

 
 

  หลักสูตรแบบ 2.1  
 (1) หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   

หลักพัฒนศึกษา      3 หน่วยกิต 
ภาษาต่างประเทศ     3 หน่วยกิต  

  (2) หมวดวิชาวิจัย      6 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาบังคับแกน      15 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า          9 หน่วยกิต 
(5) วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)            36 หน่วยกิต 

 

 3.1.3 รายวิชา 
 3.1.3.1 รหัสวิชา 
 ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
 เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ  ดังนั้น 
  464 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
  466 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
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  เลขตัวแรก  หมายถึง    ระดับการศึกษา      
  4 - 5   หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
  6 - 7   หมายถึง  ระดับปริญญาเอก 
  เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
  00 – 29  หมายถึง  กลุ่มวิชาการศึกษาและปรัชญา 
  30 – 59  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  60 – 89   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิจัย การวัดและประเมินผล 
       90 – 99   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 
 
 3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากบั 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรอืปฏิบัตกิาร 1 หน่วยกิต เท่ากบั 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ช่ัวโมงต่อสปัดาห ์
ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ) 

ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป) และช่ัวโมงที่นกัศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต   =      บ + ป + น 
                           3 
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
 เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
 เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 

เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสปัดาห์ 
เลขตัวที่สีบ่อกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 3.1.3.3 รายวิชา 
  หลักสูตรแบบ 1.1 

(1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U) ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปนี้ 

 
 
 



  มคอ.2 

16 
 

464 430 หลักพัฒนศึกษา   3*(3-0-6)  
 (Principles of Development Education) 

กรณีไม่มีพื้นความรู้ทางพัฒนศึกษา  จะต้องเรียนวิชาต่อไปนี้  จ านวน  3 หน่วยกิต 
กรณีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดจะต้อง
เรียนวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต   3*(3-0-6)  
 (English for Doctoral Students) 
 (2) หมวดวิชาบังคับแกน  (ไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U) จ านวน 12 หน่วยกิต 
 ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
464 602 ปรัชญาและทฤษฎีความรู้ทางพัฒนศึกษา     3(3-0-6) 
  (Philosophy and Theory of Knowledge  in Development Education) 
464 642 สังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ    3(3-0-6) 
  (Integrated Social Sciences for National Development) 
464 654 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 1    3(3-0-6) 

(Advanced Seminar in Development Education for Doctoral  
Students I) 

464 655 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 2    3(3-0-6) 
    (Advanced Seminar in Development Education for Doctoral  

Students II) 
 
  (3) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต) 
464 690 วิทยานิพนธ์                                  มีค่าเทียบเท่า   48 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 

  หลักสูตรแบบ 2 .1 
  (1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U) ประกอบด้วย
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
  กรณีไม่มีพื้นความรู้ทางพัฒนศึกษา จะต้องมีเรียนวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 
464 430 หลักพัฒนศึกษา   3(3-0-6)  
 (Principles of Development Education) 

กรณีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดจะต้อง
เรียนวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต   3(3-0-6)  
 (English for Doctoral Students) 
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(2) หมวดวิชาวิจัย จ านวน 6 หน่วยกิต 
464 660 สัมมนาการวิจัยทางพัฒนศึกษา      3(3-0-6) 
  (Seminar in Development Education Research) 
464 661 สถิติข้ันสูง        3(3-0-6) 

(Advanced Statistics) 
 

(3) หมวดวิชาบังคับแกน จ านวน 15 หน่วยกิต 
464 600 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ     3(3-0-6) 

(Educational Management for National Development) 
464 602 ปรัชญาและทฤษฎีความรู้ทางพัฒนศึกษา     3(3-0-6) 
  (Philosophy and Theory of Knowledge in Development Education) 
464 603 การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน     3(3-0-6) 

(Knowledge Management and  Local Wisdom) 
464 642 สังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ    3(3-0-6) 
 (Integrated Social Sciences for National Development) 
464 650 สัมมนาทางพัฒนศึกษา         3(3-0-6) 
  (Seminar in Development Education) 
 

(4) หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
464 601 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

(Strategic Study  for  Development) 
464 630 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ      3(3-0-6) 

(Sociology  for National Development)  
464 631 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     3(3-0-6) 

(Economics for Sustainable Development) 
464 636 นวัตกรรมการพัฒนาสังคมและนวัตกรรมในภูมิปัญญาท้องถ่ิน  3(3-0-6) 

(Innovations of Social Development  and Innovations  in Local  
Wisdom) 

464 637 ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
  (Haman Resources for Social Development)   
464 641 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา      3(3-0-6) 
  (Multiculturalism and Development) 
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464 653 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3-0-6) 
(Qualitative Research) 

464 662 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางพัฒนศึกษา   3(3-0-6) 
(Project Planning and Evaluation in Development Education) 

   นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าวนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่น ๆ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (5) วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต) 
464 691 วิทยานิพนธ์       มีค่าเทียบเท่า    36 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
หลักสูตรแบบ 1.1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 430 
464 654 
466 520 

หลักพัฒนศึกษา 
สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 1 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

3*(3-0-6) 
3*(3-0-6) 
3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน - 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 602 
464 655 
464 642 

ปรัชญาและทฤษฎีความรู้ทางพฒันศึกษา    
สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพฒันศึกษา  2 
สังคมศาสตร์บรูณาการเพื่อการพฒันาประเทศ 

3*(3-0-6) 
3*(3-0-6) 
3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน - 
*หมายเหตุ: เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 690 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)               12  

 รวมจ านวน 12 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 690 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
 รวมจ านวน 12 

 
        ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 690 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12  
 รวมจ านวน 12 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 690  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12  

 รวมจ านวน 12 
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  หลักสูตรแบบ 2.1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

464 430 
464 600 
464 602 
464 661 
466 520 

หลักพัฒนศึกษา  
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ปรัชญาและทฤษฎีความรู้ทางพัฒนศึกษา 
สถิติข้ันสูง 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

3*(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3*(3-0-6) 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 603 
464 642 
464 660 

การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
สังคมศาสตร์บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สัมมนาการวิจัยทางพัฒนศึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 650 

 
สัมมนาทางพัฒนศึกษา   
วิชาเลือก 

3(3-0-6) 
9 

 รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
*หมายเหตุ: เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

 รวมจ านวน 12 
 
 
 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
464 430 หลักพัฒนศึกษา            3(3-0-6) 
  (Principles of Development Education)  
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
                          แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมใน 
                 ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการแนวคิดและ 
                 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการศึกษา เพื่อใช้เพื่อใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามาใช้เป็น 
                 เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชุมชน ประเทศ และสากล 
  
464 600 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ     3(3-0-6) 
 (Educational Management for National Development) 

 การจัดการศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างผู้น าทางความคิด ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางพัฒนศึกษา และกลวิธีทางการศึกษาที่จัดข้ึนโดยพิจารณาการบูรณาการแบบ
องค์รวมที่เป็นศาสตร์เดียวกันหรือข้ามศาสตร์ 
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464 601 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6) 
  (Strategic Study  for  Development) 

          แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการวางแผน  ก าหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย ทฤษฎีเชิงระบบ การวางแผน วิธีการ
วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์  การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ และการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ เชิงสหวิทยาการ 
    

464 602 ปรัชญาและทฤษฎีความรู้ทางพัฒนศึกษา     3(3-0-6) 
    (Philosophy and Theory of Knowledge in Development Education) 
  เงื่อนไข : แบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U” 

             หลักการและแนวคิดเรื่องภววิทยา ญาณวิทยา และเรื่องของคุณวิทยาทั้งของ
ตะวันตกและตะวันออก  ความหมายของกระบวนทัศน์  และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รวมถึง
การคิดของมนุษย์เพื่อพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  

 
464 603  การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(3-0-6) 
  (Knowledge Management  and   Local Wisdom) 

              ลักษณะองค์ความรู้และบทบาทแห่งองค์ความรู้พื้นบ้านและความรู้ดั้งเดิมของ
ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน   การพัฒนาทักษะด้านการบริหารและการจัดการความรู้ 
การแสวงหาความรู้   การสร้างความรู้ การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ การถ่ายทอดความรู้และ
การใช้ประโยชน์ การพัฒนาฐานข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ิน การค้นหาสิ่ง
ดีๆในภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ในสังคมที่
ยั่งยืน   การปรับปรุงและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอัตลักษณ์ไทย และสอดคล้องกับ
ยุคโลกาภิวัตน์  โดยมีการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์จ าลอง  
             

464 630 สังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนาประเทศ     3(3-0-6) 
  (Sociology for National Development)  

เงื่อนไข : แบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U” 
               แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ใช้ในการวิเคราะห์นโยบายการ
พัฒนา การปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ผลกระทบจากการพัฒนา และการวางแผนการพัฒนา
ประเทศ 
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464 631 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน     3(3-0-6) 
 (Economics  for Sustainable Development) 

              แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา การวัดระดับการพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการพัฒนา โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         

464 636 นวัตกรรมการพัฒนาสังคมและนวัตกรรมในภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 (Innovations of Social Development  and Innovations  in Local Wisdom) 

             แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคม การพัฒนานวัตกรรมในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  กลยุทธ์ในการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน การใช้นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ การส่งเสริม การ
พัฒนา และการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                  
                

464 637 ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
(Human Resources  for  Social  Development) 
              แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ การสร้างทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนมนุษย์ เพื่อ
การวิเคราะห์และศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
            

464 641 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา      3(3-0-6) 
  (Multiculturalism and Development) 

              แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์  ตามความหลากหลายของพื้นที่  ความหลากหลาย
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ  เพื่อประยุกต์ใช้กับรูปแบบทางวัฒนธรรมที่
เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
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464 642  สังคมศาสตร์บูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
 (Integrated Social Sciences for National Development) 
    เงื่อนไข : แบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U” 

               แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ในมิติของศาสตร์
ต่างๆ  ทางสังคมศาสตร์ อันประกอบด้วย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ และ 
รัฐศาสตร์ อย่างบูรณาการ และการเช่ือมโยงเป็นลักษณะองค์รวม เพื่อให้เกิด มุมมองและ
กระบวนทัศน์การพัฒนาในเชิงสหวิทยาการ และพหุวิทยาการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  

 
464 650 สัมมนาทางพัฒนศึกษา  3(3-0-6) 

(Seminar  in  Development Education) 
               วิเคราะห์หัวข้อส าคัญที่เป็นความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม  เพื่อสร้างทฤษฎีทางพัฒนศึกษาแบบบูรณาการ การสร้างทฤษฎี
พัฒนศึกษาจากฐานราก การพัฒนาและการบริหารงานโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กระบวนการวิจัยและพัฒนา  การเขียนและ
การน าเสนอรายงานความคิดรวบยอดในประเด็นที่สนใจ หรือการน าเสนอการสังเคราะห์องค์
ความรู้ทางวิชาการ  

    มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

464 653 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3-0-6) 
(Qualitative Research) 

ความหมาย ความส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักและวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
แปลผล การน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพัฒนศึกษา
และฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงคุณภาพ  

 
464 654 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 1    3(3-0-6) 

(Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral  Students I) 
  เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

               สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยร่วมสมัยทางพัฒนศึกษาโดยเน้น
การวิพากษ์ และแสวงหาข้อสรุปร่วมกัน 
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464 655 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 2    3(3-0-6) 
(Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral Students II)  
เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

สัมมนาประเด็นปัญหาทางการวิจัยด้านพัฒนศึกษา โดยเน้นกรอบแนวคิดในการ
ท าวิทยานิพนธ์ 
                 

464 660  สัมมนาการวิจัยทางพัฒนศึกษา      3(3-0-6) 
 (Seminar in Development Education Research) 

              วิเคราะห์ วิพากษ์  อภิปรายกระบวนทัศน์การวิจัย  ปัญหาวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  
เพื่อก าหนดโครงร่างการวิจัยในงานพัฒนศึกษา 

 
464 661 สถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Statistics)  
              วิเคราะห์ อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพาราเมตริก นอนพาราเมตริก และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  การทดสอบสถิติหรือการเปรียบเทียบทางสถิติ การวิเคราะห์ตัว
แปรพหุคูณ ระเบียบวิธีประมาณค่าเชิงสุ่ม และการศึกษาเฉพาะกรณี และฝึกปฏิบัติ
ประมวลผลและแปลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป รวมถึงหลักและวิธีการ
รวบรวมข้อมูล 
        

464 662  การวางแผนและประเมินผลโครงการทางพัฒนศึกษา   3(3-0-6) 
  (Project  Planning  and   Evaluation in Development Education)   

             หลักการ กระบวนการวางแผน และการจัดการโครงการแบบบูรณาการทาง          
พัฒนศึกษา การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา ตั้งแต่กระบวนการการจัดการ
ทรัพยากร การสร้างทีมงาน บทบาทของผู้จัดการ การติดต่อสื่อสาร การประกันคุณภาพ และ
การควบคุม ติดตามและประเมินโครงการ  และยุติโครงการ  กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนและการบริหารโครงการในองค์กร  ชุมชน หน่วยงานระดับประเทศและระดับ
สากล 
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464 690 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

            เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางพัฒนศึกษาโดยมีมาตรฐานทางวิชาการข้ันสูงและสาระที่
เกี่ยวข้องกบัวิชาในหลักสูตรที่ก่อใหเ้กิดองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาและสร้างความรู้ทีม่ี
คุณภาพสูงและกอ่ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพทางพัฒนศึกษา    
          

464 691 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต 
 (Thesis)  

            เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ทางพัฒนศึกษาโดยมีมาตรฐานทางวิชาการข้ันสูงและสาระที่
เกี่ยวข้องกับวิชาในหลักสูตร        
              

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต      3(3-0-6) 
  (English for Doctoral Students)  
  เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

  2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์  S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก ทั้งนี้ หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้คะแนนตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าวโดยมิได้รับยกเว้น 

   การใช้ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรับงานวิชาการ การเขียนบทความ บทคัดย่อ  
รายงานการวิจัย และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจบุัน ปรับปรงุ 
1 อ.ดร. รัชฎาพร   เกตานนท์   

แนวแห่งธรรม 
3-2506-00036-xxx 

ปร.ด. (พฒันศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2556)  
ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

6 9 

2 รศ. ดร.นพพร จันทรน าชู 
3-1022-01580-xxx  

กศ.ด. ( พัฒนศึกษาศาสตร ์)             
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2550) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2539) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

6 9 

3 อ.ดร.ทิพย์วรรณ   สุขใจรุ่งวัฒนา 
1-7305-00004-xxx 

ปร.ด. (พฒันศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2557) 
ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2552) 
ศษ.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
(2550) 

6 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 

28 
 

3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจบุัน ปรับปรงุ 
1 อ.ดร. รัชฎาพร   เกตานนท์   

แนวแห่งธรรม 
3-2506-00036-xxx 

ปร.ด. (พฒันศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2556)  
ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2549) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

6 9 

2 รศ. ดร.นพพร จันทรน าชู 
3-1022-01580-xxx  

กศ.ด.( พัฒนศึกษาศาสตร ์)             
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2550) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2539) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

6 9 

3 อ.ดร.ทิพย์วรรณ   สุขใจรุ่งวัฒนา 
1-7305-00004-xxx 

ปร.ด. (พฒันศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2557) 
ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2552) 
ศษ.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
(2550) 

6 9 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเรจ็การศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจบุัน ปรับปรงุ 
4 ผศ.ดร.วรรณวีร์ บญุคุ้ม 

5-7301-90019-xxx 
Ph.D. in Education (Educational 
Research) The University of 
York, UK (2005) 
ศศ.ม. (การจัดการการทอ่งเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2560) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2536) 
กศ.บ. (วัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (2529) 

6 9 

5 รศ. ดร.คณิต เขียววิชัย 
3-7399- 00370-xxx 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.ม. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (2521) 
ค.บ. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517) 

6 9 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
         อาจมีการเชิญอาจารย์พเิศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)   
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพัฒนศึกษา สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีขอบเขตที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยได้ลุ่มลึก และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อช้ีแนะสังคมได้        
 5.3 ช่วงเวลา             

หลักสูตรแบบ 1.1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1-ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หลักสูตรแบบ 2.1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2-ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต     
หลักสูตรแบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
หลักสูตรแบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 36 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 
(1) มีการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเปน็รายบุคคล   
(2) มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา 
(3) อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาวิจัย 
(4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว โดยรายงาน
ผลเป็นสัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) แล้วแต่กรณี 

(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษา 
เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัติ   

(3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าหนดเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก 
(Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed) 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ด้าน

บุคลิกภาพด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง  และ
ด้านความสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น 
 

คุณลักษณะ
พิเศษ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้าน
บุคลิกภาพ 

มีการสอดแทรกเรื่องของบุคลิกภาพของนักพัฒนศึกษา อาทิเช่น ความสามารถ
ในการตัดสินใจ กล้าคิดกล้าท า เช่ือมั่นตามหลักเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น มีความซื่อสัตย์และยึดมั่นในหลักวิชาที่ดีงาม การเข้าสังคม เทคนิคการ
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

ด้านจริยธรรม
และ

จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
2. มีการสอดแทรกประเด็นด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา
จัดการเรียนการสอน 
3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะ
ผู้น า ความ
รับผิดชอบ 

และมีวินัยใน
ตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ที่ด ี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
สม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านความ
สร้างสรรค์ 

ก าหนดให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาไปด าเนินการศึกษาค้นคว้าปัญหาวิจัย โดยให้
นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา  
รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สืบสาน สนับสนุน บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเพื่อสังคม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมต่อไปนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่
ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา   

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) มีจริยธรรมทางวิชาการ 
(7) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทีเ่ป็นพืน้ฐานของชีวิต และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี ้
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(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา  
พัฒนศึกษา 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา 

(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษารวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

(4) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางสาขาวิชาพัฒนศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(5) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอก
สถานที่หรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นกัศึกษาท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อจบการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทกัษะทางปัญญาไปพรอ้มกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุ
ของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
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(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การท ากรณีศึกษา/การวิจัย 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(4) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงานในช้ันเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คน
ที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์  

ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน  
และกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

(3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยทุธ์ ดังนี้ 
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
(2) การประเมินทกัษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูและสามารถแปล

ความหมายของข้อมลูทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ   
(2) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน   
(3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  

ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ และฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่
น าเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกตและแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในช้ันเรียน  

(3) การวิเคราะห์ข้อมลูผลการศึกษาวิจัย หรือการท าโครงงาน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) มีจริยธรรมทางวิชาการ 
(7) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

 2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทัง้ประยุกต์ความรู้และทกัษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษารวมทัง้การน าไปประยุกต์ใช้ 
(4) รู้ เข้าใจ และสนใจพฒันาความรู้ความช านาญทางสาขาวิชาพัฒนศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(5) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
(6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูและสามารถแปลความหมาย
ของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   

(2) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งการฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน   
(3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  บุคคล  และกลุ่มบคุคล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

464 430 หลักพฒันศึกษา                           

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาดุษฎีบัณฑิต                           

464 600 การจัดการศึกษาเพื่อการพฒันาประเทศ                           

464 601 ยุทธศาสตรก์ารศึกษาเพื่อการพัฒนา                           

464 602 ปรัชญาและทฤษฎีความรู้ทางพัฒนศึกษา                           

464 603 การจัดการความรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน                           

464 630 สังคมวิทยาเพื่อการพฒันาประเทศ                           

464 631 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                           

464 636 นวัตกรรมการพัฒนาสังคมและนวัตกรรมใน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

                          

464 637 ทรพัยากรมนุษย์เพื่อการพฒันาสงัคม                           

464 641 พหุวัฒนธรรมกับการพฒันา                             

 
 

 

มคอ.2 

38 

 



  มคอ.2 

39 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

464 642 สังคมศาสตรบ์ูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ                           

464 650 สัมมนาทางพัฒนศึกษา                             

464 653 การวิจัยเชิงคุณภาพ                            

464 654 สัมมนาข้ันสูงระดบัดุษฎีบัณฑิตทางพฒันศึกษา 1                           

464 655 สัมมนาข้ันสูงระดบัดุษฎีบัณฑิตทางพฒันศึกษา 2                           

464 660 ระเบียบวิธีการวิจัย                           

464 661 สถิติข้ันสงู                           

464 662 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางพฒัน
ศึกษา 

                          

464 690 วิทยานิพนธ์                            

464 691 วิทยานิพนธ์                           
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มรีะบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   

(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา  
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบันการศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบณัฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่
ได้ย้อนกลับมาปรับปรงุกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยอาจด าเนินการดังนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การส ารวจความเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น  
ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 

        (3) การประเมินจากบณัฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่ 
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา  

(5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แบบ 1 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 แบบ 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 อ่ืน ๆ  
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 
7 (ภาคผนวก ก) และ/หรอืที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
(1) มีการปฐมนเิทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ใหม้ีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรทีส่อน 
(2) จัดให้มกีระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) จัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 
(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิม่พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
(4) ส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียนหรอืการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูร้่วมงาน (peer evaluation) 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชนทีเ่กี่ยวข้องกับการพฒันาความรู้และ

คุณธรรม 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิม่พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  

(3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสรมิให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ   

(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพฒันาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

(5) จัดสรรงบประมาณส าหรบัท าการวิจัย 
(6) จัดให้อาจารยท์ุกคนเข้าร่วมกลุม่วิจัยต่าง ๆ  
(7) จัดให้อาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมบรกิารวิชาการต่าง ๆ  
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติ
แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ก ากับ ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
พัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชา 

1. จัดหลักสตูรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิ
สาขาวิชา 
2. ปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป ี

หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานคุณวฒุิสาขาวิชา  
มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 

กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ 
ใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนทีส่ร้างทัง้
ความรู้ ความสามารถในวิชาการ
ที่ทันสมัย 

1. จัดแนวทางการเรียนให้มทีั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ รวมทัง้กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. จัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าทางวชิาการ
และ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวชิาชีพด้านพฒัน
ศึกษาหรือด้านที่เก่ียวข้อง 
4. สง่เสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เก่ียวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. จ านวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบตัิและวิชาเรียนที่มี
แนวทางให้นักศึกษาได้ค้นควา้
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 
2. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารยด์้าน
คุณวุฒ ิประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรม 
3. จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และ
มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรเม่ือครบรอบการใช้
หลักสูตร 

1. มีการประเมินหลักสตูรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุภิายในและภายนอกเม่ือครบรอบการ
ใช้หลักสูตร  

1. ผลการประเมินการเรียนการ
สอน อาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ 

2. จัดท าฐานข้อมูลดา้นนักศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ  
3. ประเมินความพงึพอใจของหลักสตูรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายใน 
3. ประเมินผลโดย
คณะกรรมการภายนอก 
4. ประเมินผลโดยบัณฑิต 



  มคอ.2 

 44 

2.  บัณฑิต 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาได้ครบทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะมีสมรรถนะสูงในการ
เรียนรู้รอบด้าน และเป็นต้นแบบในการประสาน สนับสนุนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรยีนรู้ การพัฒนา
สังคมและประเทศใช้โดยใช้วิทยาการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างเหมาะสม  และมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3.  นักศึกษา 

จัดระบบกลไกและกระบวนการจัดการนักศึกษาดังนี้ 
3.1 การรับนักศึกษา 
กระบวนการรับนักศึกษาหลักสูตรมีการก าหนดรับนักศึกษาปีละ 15 คน ปีการศึกษาละ 2 รอบ โดย

ก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  
 (2) และต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

ก าหนดกระบวนการรับนักศึกษาดังนี้ 1. ระบบและกลไก  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก  มีการ
สอบวัดความรู้ใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย (สอบ SEPT) และ
สอบข้อเขียนในสาขาวิชา โดยก าหนดการสอบเกี่ยวกับหลักพัฒนศึกษา  ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และส่งผลการสอบคัดเลือก
ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อด าเนินการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน  มีรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษาให้
นักศึกษาได้เรียนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาพัฒนศึกษามากข้ึน 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

                3.2.1. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
(1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยค านึงความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อ 

วิทยานิพนธ์และพิจารณาคัดเลือกจัดสรรให้สอดคล้องกับภาระงานของอาจารย์และเหมาะสมกับลักษณะงาน
ของนักศึกษาแต่ละคน   

          (2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   

          (3) มีการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาความ
เหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนที่นักศึกษาจะด าเนินการของสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  

          (4) ก าหนดปฏิทินติดตามความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี
คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมพิจารณา และประเมินผล   
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          (5) การควบคุมดูแลนักศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์/โซเชียลมีเดีย ท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว 

 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ตลอดหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบว่า  การคงอยู่  อัตราร้อยละ 100 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรได้มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจในการคงอยู่ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งในเรื่องการด าเนินชีวิต
และการศึกษา มีการกระตุ้น ติดตามและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้นักศึกษามีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความกระตือรือร้นในการศึกษา และมีแรงจูงใจในการศึกษาให้จบหลักสูตร 

การส าเร็จการศึกษาพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในรุ่น และจ านวนนักศึกษาจบในรุ่น พบว่า
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการส าเร็จการศึกษากล่าวคือ เมื่อนักศึกษาสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว มักจะไม่ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการที่จะส าเร็จการศึกษา ท าให้มีแนวโน้มในการส าเร็จ
การศึกษาลดลง 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา  ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55) อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ผู้สอนก็ได้มีการพูดคุยกับ
นักศึกษาถึงสภาพความต้องการต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการเรียน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็พึงพอใจ
ต่อการเรียน ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาแต่อย่างใด 

4. อาจารย์  
4.1 การรับอาจารย์ใหม ่

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพัฒนศึกษา และมีความรู้ความสามารถในการสอนและการวิจัย 
รวมถึงมีความประพฤติที่เหมาะสมและมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า    

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์น้ัน 

ภาควิชามีการประชุมเพื่อท าแผนหรือโครงการการพัฒนาตนเองส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการก าหนด
งบประมาณในการไปอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ในภาควิชา ซึ่งรวมถึงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้วย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดข้ึนโดยหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  โดย       

      (1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา    
       (2) ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   
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       (3) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
         (4)  ปรึกษาหารือแนวทางท าให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
           คณาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะจึงได้ก าหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ  ดังนี้ 
 (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและความเช่ียวชาญพิเศษ หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอก 
       (2) การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ/รายวิชาที่จะให้สอน 
       (3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
       (4) ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา 
 (5) อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอน ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชา 
  ในการออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เริ่มแรกได้มีการประชุมคณาจารย์
ในสายการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา โดยที่ประชุมเห็นชอบใหม้ีการพัฒนาหลกัสูตรดังกล่าว จากนั้น
จึงได้แต่งตั้งอาจารย์ในสาขาการศึกษาเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้
ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดกรอบและทิศทางในการพฒันาหลักสตูร โดยก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ โดยด าเนินการสร้างแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ผลการ
ส ารวจพบว่า ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อนั้นมีความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตร ส่วนผู้ใช้บัณฑิตยังมีความ
ต้องการบัณฑิตในหลักสูตร   เมื่อได้ผลการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรเป็นระยะเพื่อก าหนดทิศทางในการร่างหลักสูตร และได้ด าเนินการร่าง
หลักสูตรตามองค์ประกอบหลักสูตรหรอื มคอ 2 โดยมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ โครงสร้างรายวิชา สาระใน
รายวิชา เป็นต้น  ทั้งนี้หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนเป็นการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพโดยผลิตบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญทางด้านพัฒนศึกษา รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดข้ึน 
ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและหลักการทางพัฒนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม 
และรองรับการเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม
ระหว่างกัน รวมถึงการแข่งขันในด้านวิชาการ เมื่อด าเนินการร่างหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยได้ด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตร โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนศึกษา มาเป็นกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงได้เสนอ
หลักสูตรดังกล่าวตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  
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 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
      ในการก าหนดผู้สอนน้ัน ได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผน โดยด าเนินการ
ก่อนเริ่มเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนน้ันได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอน โดยพิจารณา
จากสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัย รวมถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์เมื่อส าเร็จการศึกษา โดยใน
การก าหนดผู้สอนในบางรายวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนได้สอนมากกว่า 1 คน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้จากผู้สอนได้อย่างหลากหลาย ในกรณีที่หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็น
อาจารย์พิเศษจะมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเข้าไปเรียนรู้และสังเกตการสอนของอาจารย์พิเศษ
ด้วย ได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในเรื่องการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยน าผลการประเมินการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 

 5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การมอบหมายงาน และกรณีศึกษา รวมถึงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วม
บรรยาย  ในการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ 3 นั้น ได้มีการประชุม
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพื่อก าหนดปฏิทินการเตรียมการจัดท า มคอ. 3 ของผู้สอน โดยยึดตามปฏิทินของคณะ
และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก าหนดให้ผู้สอนส่ง มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคเรียนนั้นๆ โดยจัดส่งไปที่ เลขานุการภาคฯ   
นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาน้ัน ได้มีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีการประชุมปรึกษา
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลรายวิชา รวมถึงพฤติกรรมของนักศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
      5.2.3 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงาน 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีนโยบายและสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือใน
การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยการติดตามความก้าวหน้าการจัดท าวิทยานิพนธ์ จัดตารางเวลา
ส าหรับให้ค าปรึกษา  

 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมี
การประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและมีการก าหนดวาระการประชุมโดยให้มีการหยิบยกรายวิชาที่เปิดสอนใน
สองภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึน โดยให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
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ละรายวิชาได้รายงานเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินหรือผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการก ากับให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
โดยประธานหลักสูตรได้วิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว และหากในรายวิชาใดมีผลการประเมินไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ประธานหลักสูตรจะให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้สอนท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีการรวบรวม มคอ 5 ในแต่ละ
ภาคการศึกษาเพื่อตรวจสอบถึงรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ เป็นปกติ และใช้เป็นสารสนเทศในการด าเนินการ
จัดท า มคอ.7 ให้ทันตามก าหนดปฏิทินของมหาวิทยาลัย 
 
 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 คณะวิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่

มีหนังสือด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่น ๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ภาควิชาที่เกี่ยวข้องมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ได้แก่  

(1) คอมพิวเตอร ์
(2) ระบบเครือข่าย 
(3) ซอฟท์แวรท์ี่เกี่ยวข้อง 
ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต และ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี ้  
 ผลประเมินความพร้อมทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า ที่พักผ่อนมีความพร้อมทาง 
กายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ห้องเรียน และศูนย์อาหาร  

ผลประเมินความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า Projector  
และ Visualizer เป็นความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์  

     ผลประเมินความพร้อมของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า  
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ฐานข้อมูลออนไลน์ (วารสาร)เป็นความพร้อมของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด  รองลงมาคือ 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) ต ารา (ภาษาอังกฤษ) วารสาร (ภาษาไทย) วารสาร 
(ภาษาอังกฤษ) หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทย) หนังสือพิมพ์ (ภาษาอังกฤษ)  
      6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
               (1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

(2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ  
(4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 
(5) ส ารวจความต้องการและการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน และ

เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความ
เพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น  ร ะ บ บ
เครือข่าย แม่ข่าย ทรัพยากร 
สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ที่
เพียงพอเพื่ อสนับสนุน   ทั้ ง
การศึกษาในห้องเรียน  นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จั ด ให้ มี เ ค รื อ ข่ า ยแล ะ
ห้องป ฏิบัติ การคอมพิวเ ตอร์ที่
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จ า น ว น แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ที่
เหมาะสมเพียงพอ 
2. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือ ต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้   

1. รวบรวม จัดท าส ถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนัก ศึกษา 
ช่ัวโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือ  
2. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา และ
สื่อดิจิทัลที่มีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 



  

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้รวม โดย

พิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

(2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุง

ทักษะการสอน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ
รายวิชาและสถานการณ์ของสาขาวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

(2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
(3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปี และ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท าการวิเคราะห์และประเมนิหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมลู
ย้อนกลบัของผู้เรียน ผู้ส าเรจ็การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

(1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บั งคับบัญชาโดยการใช้
แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์ 

(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลกัสูตรใหท้ันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพือ่พัฒนาหลกัสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร หรอืทุกรอบ 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ อาจน าผลที่ได้มาปรับปรุงรายวิชา

หรือเพิ่มรายวิชาเลือก ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุง 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา

ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  

เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข  
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน 

ระดบับณัฑิตศกึษา 
1.ชื่อ-นามสกุล 
 นางรัชฎาพร  เกตานนท์ แนวแห่งธรรม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ปร.ด. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
ศษ.ม. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 

  

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม คณิต เขียววิชัย ลุยง วีระนาวิน และทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา. 

(2560). “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร” นครปฐม, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.128 หน้า. 

 
 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม.(2560)  “แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อส่งเสริม 
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดนครปฐม” Veridian E-Journal. Silpakorn University ปีที่ 10, ฉบับที่ 
 1 (มกราคม-เมษายน) : 994-1013 (TCI กลุ่ม 1) 
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รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม. (2558) “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ 
ประสงค์ของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
Veridian E-Journal. Silpakorn University ปีที่ 8, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 2204-2216 (TCI 
กลุ่ม 2) 
 
 Proceedings 

Wannawee Boonkoum, Potjana Boonkoum, Ratchadaporn Ketanon Naewhaengthanm,  
             Nopporn Chantaranamchoo. (2017). “Tourism routes and learning activities in the  
              King’s Projects of Thailand” in the European Conference on the Social 2017,  
             Brighton, UK, 7-9July 2017, Official Conference Proceedings, ISSN 2188-1154, p. 175-180. 
    
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 3 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 464 111 การศึกษาเบื้องต้น 
 464 112 การศึกษาไทย 
 464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ 
 464 201 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 
 464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 464 401 การศึกษาในสงัคมอนาคต 
 464 411 พื้นฐานทางการศึกษา 
 464 430 หลักพฒันศึกษา 
 464 432 การสัมนาและปฏิบัตกิารทางพัฒนศึกษา 
 464 433 สังคมวิทยากับการพฒันา 
 464 434 เศรษฐศาสตร์กบัการพัฒนา 
 464 436 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 464 642 สังคมศาสตรบ์ูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 464 650 สัมนาทางพฒันศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 
 นายนพพร  จันทรน าชู 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 กศ.ด. ( พัฒนศึกษาศาสตร)์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539) 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 
 
สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
นพพร จันทรน าชู. (2559). “รูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ในจงัหวัด
 กาญจนบุร”ี กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย และส านักงานคณะกรรมการวิจัย
 แห่งชาติ. 135 หน้า. 
นพพร จันทรน าชู ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนสูวี. (2559). “การพฒันารปูแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 
 เพื่อการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ในจงัหวัดกาญจนบรุี”. กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 171 หน้า. 
นพพร จันทรน าชู พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ และยุวรี ผลพนัธิน. (2559). “รปูแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ 
 เศรษฐกจิพอเพียง และความเช่ือมโยงกับเศรษฐกจิชุมชนที่มผีลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสถาบัน 
 การเงินชุมชน” กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 188 หน้า. 
นพพร จันทรน าชู ยุวรี ผลพันธิน และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์. (2558). “รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก” กรุงเทพฯ,  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 295 หน้า. 
 



  มคอ.2 

 87 

นพพร จันทรน าชู พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ และศศิพร ต่ายค า. (2558). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวส าหรับ 
กลุ่มผู้สงูอายุของผู้ประกอบการท้องถ่ินในภูมิภาคตะวันตกเพื่อการยกระดบัการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ” 
กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 221 หน้า. 
 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
นพพร จันทรน าชู. (2559). “แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรหิารการเงินส่วนบุคคล 
 ของครูในจงัหวัดนครปฐม”วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ปีที่ 35 ฉบับที่  
 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559). (TCI กลุ่ม 2 ) 
นพพร จันทรน าชู  ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ และเดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์. (2557). “การพฒันายุทธศาสตรก์าร 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์เพื่อรองรบัประชาคม
อาเซียน.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 1-15. (TCI 
กลุ่ม 1 ) 

นพพร จันทรน าชู และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ.์ (2557). “ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและ 
 ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองหลวง และชุมชนบ้านคลองปีกนก อ าเภอ
 มือง จังหวัดสมุทรสาคร.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปทีี่ 33 ฉบับที ่
 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม): 13-23. (TCI กลุ่ม 2 ) 

 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  ต ารา 
นพพร จันทรน าชู. (2557). เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา. นครปฐม: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
 376 หน้า นพพร จันทรน าชู. (2557). เศรษฐศาสตร์กบัการพัฒนา. กรุงเทพฯ: Saroj Digital  
 Printing. 340 หน้า. 
 
  บทความทางวิชาการ 
นพพร จันทรน าชู. (2559). “พัฒนศึกษา: ความหลากหลายของกระบวนทัศน์ทางการศึกษา/การพัฒนา.”  

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบบัภาษาไทย. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 149-171.(TCI 
กลุ่ม 1) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา.....7........ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 084 104  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 464 104 อัตลักษณ์ศึกษา 
 464 112 การศึกษาไทย 
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 464 201 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 
 464 242 เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 
 467 349 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 464 430  หลักพัฒนศึกษา 
 464 433  สังคมวิทยากบัการพัฒนา 
 464 434  เศรษฐศาสตร์กับการพฒันา 
 464 523  ปฏิบัติการทางพฒันศึกษา 
 464 631  เศรษฐศาสตร์เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 464 642  สังคมศาสตร์บรูณาการเพื่อการพฒันาประเทศ 
 464 650  สัมมนาทางพฒันศึกษา 
 464 654  สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพฒันศึกษา 1 
 464 655  สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพฒันศึกษา 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน 

ระดบับณัฑิตศกึษา 
 

ชื่อ-นามสกุล    
 นางสาวทิพย์วรรณ   สุขใจรุ่งวัฒนา  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
 อาจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 ปร.ด. (พฒันศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2557) 
 ศษ.ม. (พัฒนศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2552) 
 ศษ.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) เกียรตินิยมอันดบั 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 
 

สังกัด   
         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี   
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม คณิต เขียววิชัย ลุยง วีระนาวิน และทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา.(2560).  

“การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร” นครปฐม, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 128 หน้า. 
 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, จุรีวรรณ จันพลา, ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, สัมพันธ์ สุกใส และวาสนา มะลินิน.

(2558). “การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”. 
ศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย ปีที่ 7.ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 79-92. (TCI กลุ่ม 2) 
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ธีรศักดิ์ อุ่นอารมยเ์ลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ลุยง วีระนาวิน และทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา. (2559). “การ
ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. 
Veridain E–Journal. ปีที่ 9. ฉบับที่ 3. (กันยายน – ธันวาคม): 29-47. (TCI กลุ่ม 1)  

ธีรศักดิ์ อุ่นอารมยเ์ลิศ, ลุยง วีระนาวิน และทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา. (2560). “การพฒันารปูแบบการ
ประเมินโครงการเพือ่เสรมิสร้างความยั่งยืนในงานพัฒนา”. Veridain E–Journal. ปีที่ 10. ฉบับที่ 4. 
(มกราคม – มิถุนายน): 1-14. (TCI กลุ่ม 1)  

 
 

ประสบการณ์สอนระยะเวลา 7 เดือน 
 ระดับปริญญาตรี 
 464  111  การศึกษาเบื้องต้น  

464  243  การคิดวิพากษ์ทางการศึกษา 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
464 430   หลักพฒันศึกษา 
464 433   สังคมวิทยากับการพฒันา 

 464 650   สัมมนาทางพัฒนศึกษา  
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน 

ระดบับณัฑิตศกึษา 
 

ชื่อ-นามสกุล 
นางสาววรรณวีร์ บุญคุ้ม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. in Education (Educational Research) The University of York, UK (2005) 
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2560) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 
กศ.บ. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2529) 

 
สังกัด 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย  

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
วรรณวีร์ บุญคุ้ม, นพพร จันทรน าชู, พจนา บุญคุ้ม, กาญจนา จินดานิล. (2559). การพัฒนารูปแบบกิจกรรม 

           การท่องเที่ยววิถีไทยสร้างสรรค์เส้นทางกาญจนบุรี-ทวาย. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 

           ศิลปากร. 109 หน้า. (ทุนวิจัยจากเงินบประมาณแผ่นดิน ปี 2558) 
วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธ์ิเงิน, พจนา บุญคุ้ม. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง 

           วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุพรรณบุรี.  
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.250 หน้า.  (ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน      
           2557) 

 

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
          บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
วรรณวีร์ บุญคุ้ม, พจนา บุญคุ้ม, วิสูตร โพธ์ิเงิน. (2559). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครู กศน. 
             ต าบลในภูมิภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน. วารสาร Veridian E-Journal, Vol.9  
             No. 3 (2016)  840-856. (TCI กลุ่ม 1) 
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ธนินท์รัฐ  กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ, วรรณวีร์ บุญคุ้ม (2559). โขนวิจิตรนาฏศิลป์ช้ันสูง: กรณีศึกษาการ 
             ถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัด 

   สมุทรปราการ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ.  ปีที่  17  ฉบับที่  34  (2016) 107-115.  
   (TCI กลุ่ม 1) 
 
Proceedings 

Wannawee Boonkoum, Potjana Boonkoum, Ratchadaporn Ketanon Naewhaengthanm,  
             Nopporn  Chantaranamchoo. (2017). “Tourism routes and learning activities in the  
             King’s Projects of Thailand” in the European Conference on the Social 2017,  
             Brighton, UK, 7-9 July 2017. p. 175-180. 
Wannawee Boonkoum, Potjana Boonkoum, (2016). “Guidelines for the development of learning  
           activities in non-formal education in Thailand” in the 6th International Conference on  
            Language, Education, Innovation 2016, Singapore, p. 176-181. 
Wannawee Boonkoum, Wisud Po Ngern, Manassanan Namsomboon, (2015). Development of             
            holistic creative learning skills for elderly people in rural area of Thailand: career                 
            dimension, ECCS 2015, Brighton, UK,  9-12 July 2015 Official Conference Proceedings,  
            ISSN 2188-1154, p. 149-162. 
Wannawee Boonkoum. (2014). “Development of cultural tourism management model 
based  
            on creative economy in the Davarati fur provinces towards ASEAN community.” in   
            the 2nd International Conference on Education,  Sampran Riverside Hotel,  
            Nakhon Pathom, 7-8 August 2014, p. 328-343.  
 
ประสบการณ์สอนระยะเวลา  21 ปี 1 เดือน   

ระดับปริญญาตรี  
464 236   การประเมินตามสภาพจริง 
464 243    การคิดเชิงวิพากษ์ทางการศึกษา  
464 350   การวิจัยทางการศึกษา 
464 351   การวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
464 408    แนวคิดด้านปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวิทยาในการวิจัยทางการศึกษา         
464 466    สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา     
464 469    การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน 

ระดบับณัฑิตศกึษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 นายคณิต เขียววิชัย 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ์
 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)   
 ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2521)  
 ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517)  
สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี  
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
คณิต เขียววิชัย และวรรณนภา แสงวัฒนะกุล (2558) .การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วม 
 โดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์.วารสารศิลปากร 
 ศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) : 22-33. (TCI กลุ่ม 2) 
คณิต เขียววิชัย, วรรณี เจิมสุรวงศ์ และกมลรัตน์ หนูสวี (2558).การศึกษาความสัมพันธ์ระดับความสนใจใน 

การเล่นกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม 
จันทร์. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุายน 2558) : 51-65. 
 (TCI กลุ่ม 2)  

Nicha Jirachottanakul, Saroch Pullteap, Kanit  Kheovichai . (2017). “Feasibility  analysis  of   
waste  management at Silpakorn  University.”, 2017 International Symposium  on   
Multimedia  and  Communication Technology August 23-25,2017. Classic  Kamco 
Hotel. Ayuthaya. Thailand. p. 65. 
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Kanit  Kheovichai  and Saroch Pullteap . (2017). “The concept  of  waste  management  at  
Silpakorn  University for  becoming  to  Green  University. The 9 th International  
conference  on sciences. Technology and Innovation  for  sustainable  well-being 
(STISWB 2017) Kunming  University of sciences. Technology, China, 26-28 June 2017. 
 p. 54. 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 

คณิต  เขียววิชัย (2559) .การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ. นครปฐม. โรงพมิพ์มหาวิทยาลัย 
 ศิลปากร. 315  หน้า. 
คณิต เขียววิชัย (2558). หลักนันทนาการ. นครปฐม. โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  223 หน้า. 
 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 41 ปี  
 ระดับปริญญาตรี 
 080 141 หลักนันทนาการ 
 083 104 กีฬาศึกษา 
 459 433 จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 471 302 สุขอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  
 464 402 การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชนเมือง 
 464 403 การจัดการความรู้และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
 464 523 การปฏิบัติการพัฒนศึกษา 
 464 600 การจัดการศึกษาเพื่อการพฒันาประเทศ 
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ภาคผนวก ค  
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาจริง 

และบทสรุปผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผนการรบันักศึกษากับจ านวนนักศกึษาเข้าศึกษาจรงิ และจ านวนนักศึกษา 
             ที่ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(ปีการศึกษา 2556-2560) 

              

 

ปีการศึกษา 
 

แผนการรับนักศึกษา 
 

จ านวนนักศกึษาเข้าศึกษาจริง 
 

จ านวนนักศกึษา 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ในระยะ 5 ปี 

 

แผนการรับนักศึกษาศึกษา 
 

ภาคต้น 
 

ภาคปลาย 
 

รวม 

2556 30 7 - 7 8 
2557 30 15 - 15 16 
2558 30 10 5 15 22 
2559 30 4 5 9 6 
2560 30 - - - - 
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บทสรุปผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของการด าเนินการ  ในด้าน
สภาพแวดล้อม/บริบท     ปัจจัยน าเข้า    กระบวนการผลิตบัณฑิต  ผลผลิตของหลักสูตร และการศึกษาสภาพ
ปัญหา  อุปสรรค  ความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร  โดยมีผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้จ านวน 
4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มกรรมการบริหารหลักสูตร  2) กลุ่มนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต อยู่ใน
ช้ันปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2556-2558  3) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา  และ 4) กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ   ในการประเมินหลกัสตูรครัง้นี้  เป็นการวิจัยเชิงประเมนิ (Evaluation Research) โดยยึดรูปแบบ
การประเมินความก้าวหน้า (Formative   Evaluation) มีการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ

การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 1. การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในด้านบริบทหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเมื่อพิจารณาเปน็รายด้านพบว่า ด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์หลกัสตูรมค่ีาเฉลี่ยสงูที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร และ ด้านโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมและ
ชัดเจน แสดงถึงลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ในเชิง สห
วิทยาการ โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตร มีการ
ก าหนดสัดส่วนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา มีความเหมาะสม 

 ด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา นั้นพบว่า “ความเหมาะสมของ
ปรัชญาหลักสูตร” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “วัตถุประสงค์หลักสูตรบ่งบอกคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านความสามารถในการน าความรู้ไปปฏิบัติ/ทักษะ” และ “ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตรในการ
สร้างองค์ความรู้ในด้านพัฒนศึกษา” มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมและชัดเจน แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ในเชิงสหวิทยาการ มีการ
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม   
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 ด้านโครงสร้างหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “ความเหมาะสมของการก าหนดหน่วยกิ
ตของหลักสูตร (แบบ 2.1ไม่น้อยกว่า 66หน่วยกิต)” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของการ
ก าหนดหน่วยกิตของหลักสูตร (แบบ 1.1ไม่น้อยกว่า 48หน่วยกิต)” และ “ความเหมาะสมของการก าหนด
สัดส่วนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา” ตามล าดับ 
 ด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “ความถูกต้องของเนื้อหา” มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือ “ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร” “ความทันสมัยของเนื้อหา” 
และ “เนื้อหาวิชาสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่าหมวดวิชา
พื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) รายวิชาหลักพัฒนศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ  หมวดวิชาวิจัย รายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด หมวดวิชาบังคับแกน รายวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
หมวดวิชาเลือก รายวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ และวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่ามี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน  และหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ประเมินว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

2.  การประเมินด้านปัจจัยสนับสนุนในหลักสูตร 
ผลการประเมินด้านปัจจัยสนับสนุนในหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมมีคุณภาพอยู่

ในระดับมาก  พบว่า “ความเหมาะสมของเอกสารต ารา” และ “ความทันสมัยของเอกสารต ารา” มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้” และ “ความเพียงพอของสื่อ/
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้”  แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงระบบเครือข่ายการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ภายในภาควิชาฯ  ควรจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน  หนังสือต าราเรียนที่เป็น
เอกสารประกอบยังไม่เพียงพอ ควรมีการผลิตหนังสือประกอบการเรียนและมีการปรับปรุงให้ทันสมัย ในส่วน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการบรหิารหลกัสตูร  และอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่าหนังสือและวารสารบทความ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ห้องเรียนนักศึกษามีขนาดเล็กไปไม่
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาควรมีการเพิ่มเติมห้องประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและควรพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันควรจัดให้มีห้อง 
Cafeteria ที่ใช้ร่วมกัน หรือห้องเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาท ากิจกรรมและสืบค้น
ข้อมูล 
 
 3. ด้านสิ่งท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตร 

ผลการประเมินด้านสิ่งที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า “ความเหมาะสมของคุณลักษณะผู้สอนด้านพุทธิพิสัย” 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของการวางแผนและการเตรยีมการสอน” “ความเหมาะสมของ
คุณลักษณะผู้สอนด้านจิตพิสัย” และ “ความเหมาะสมในการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา” ผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการบริหารหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่าด้านคุณลักษณะผู้เรียนก่อน/หรือระหว่างเรียนใน
หลักสูตร และเมื่อจบหลักสูตร  พบว่านักศึกษาควรมีคุณลักษณะของการเป็นนักคิด  นักวิชาการ นักพัฒนา นัก
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บริหาร  และนักวิจัย  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับค าว่า “ดร.”มีความรู้ความสามารถรอบด้านแบบสหวิทยาการ  
มีองค์ความรู้ด้านหลักคิดทฤษฎี   มีความรู้ในด้านเชิงบูรณาการ  มีความรู้เชิงวิจัย  และควรมีทักษะในการ
บริหารจัดการศึกษา สามารถวางแผนการศึกษา บริหาร และประเมินการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ในการพัฒนาการศึกษา สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน 

 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 

ผลการประเมินด้านกิจกรรมการเรียนในหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน การเรียนการสอนมีความเหมาะสมดีเพราะมีวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอความคิดเห็น วิพากษ์ 
วิจารณ์ทั้งการเรียนการสอนในช้ันเรียน การศึกษาดูงานในภาคสนามเพื่อฝึกปฏิบัติ รวมทั้งมีการสอดแทรกและ
ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “ความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของการวางแผนด้านการเรียน
การสอน” และ “ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร” ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  กระบวนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แก่นักศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเหมาะสม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการศึกษาภาคสนามลงพื้นที่จรงิเพื่อเกิดประสบการณ์ตรง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในภาคสนาม  ควรมีการค านึงถึงความรู้ทฤษฎีพื้นฐาน  ระยะเวลาและความเหมาะสมของ
นักศึกษาก่อนลงไปศึกษาในพื้นที่จริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ต่อไปควรมีการสอนเสริมในวิชาสถิติ  ในการน าวิทยาการใหม่ๆมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนควรมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนต้น
แบบอย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน และควรมีการเข้มงวดกับนักศึกษาในการค้นคว้าท ารายงาน การน าเสนอ เพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติได้ตามจริง 
 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “ความเหมาะสมของ
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของวิธีการในการวัดและ
ประเมินผลการเรยีน” “ความเหมาะสมของเครือ่งมอืที่ใช้ในการวัดและประเมินผล” และ “ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล” มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง
การวัดและประเมินผลการศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาไว้ว่า ควรมีการเพิ่ม
รูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ 
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5. ด้านผลผลิตหลักสูตร 
ผลการประเมินด้านผลผลิตหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และด้านคุณภาพของผู้เรียนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่ม
กรรมการบริหารหลักสูตร  และกลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีคุณลักษณะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้  ควรมีการส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  และปลูกฝังการสร้างจิตส านึกในความรักการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาศึกษาทั่วประเทศ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการท างานนั้นตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “มีความขยัน อดทน 
อดกลั้น และตั้งใจท างาน” และ “มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการท างานและการด าเนินชีวิต” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากัน รองลงมาคือ “มีเจตคติที่ดีต่องานและองค์กร” และ “มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ”  
 ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างานตามความคิดเหน็ของนักศึกษา พบว่า “มีความใฝ่รู้และ
รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” 
และ “มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์”  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียนตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “ความเหมาะสมของคุณภาพผู้เรยีนด้าน
ความรู้/ความสามารถในเนื้อหาวิชาพัฒนศึกษา” มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ “ความเหมาะสมของคุณภาพ
ผู้เรียนด้านทักษะ/การปฏิบัติ” และ “ความเหมาะสมของคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติ”  
 ด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาการตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า “สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่องานที่รบัผดิชอบ” มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ  รองลงมาคือ “มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่
ปฏิบัติอยู่” “มีความรู้รอบตัวที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพที่ปฏิบัติอยู่” และ “มีความรู้ความสามารถในการวาง
แผนการท างาน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  

ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบการประเมินพบว่า องค์ประกอบการประเมินด้านบริบทหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านสิ่งที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรและด้านผลผลิตหลักสูตร และจ าแนกตามรายด้านการประเมินพบว่า ด้าน
ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร และด้านคุณธรรมจริยธรรมในการท างานของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน 
รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะผู้สอนและด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค  ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร   

1. ควรมีการเพิ่มกระบวนการ หรือวิธีการในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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2. ควรมีรายวิชาที่ฝึกส าหรับการเขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยเพิ่มเติม  และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เขียนบทความทางวิชาการ  ตลอดจนเข้าร่วมน าเสนอบทความทางวิชาการในงาน
ประชุม สัมมนา ฯลฯ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น 

3. ควรมีการจัดท าข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆในการพัฒนาความรู้ในสถานที่
จริง ปฏิบัติจริง จะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ช่วยให้มีทักษะความคิดในการบูรณาการ  

4.  ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  
5.  ควรปรับปรุงห้องเรียนให้มีลักษณะการนั่งเรียนที่นักศึกษามองตรง  และควรปรับปรุงระบบ 

Internet Access ให้ใช้งานได้  
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ของพัฒนศึกษาเพื่อให้บุคคลภายนอก

และสังคมได้รับรู้และมีความเข้าใจยิ่งขึ้น 
 7.  ควรมีการปรับเปลีย่นปรชัญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรให้แสดงถึงการปฏิบัติได้ตามจริง จัด

กลุ่มนักศึกษาให้ได้เรียนวิชาเสริมหรือวิชาพื้นฐานส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านพัฒนศึกษามาก่อน  
ช่ือรายวิชาควรปรับให้สอดคล้องกันทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   

  8.  ควรมีการปรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชา  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับบรบิททีเ่ปลี่ยนไป  
และปรับเนื้อหารายวิชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น   

  9.  ควรจัดท าระบบการติดตามนักศึกษาที่ไม่จบ จบช้า ไม่เป็นไปตามก าหนด  
  10.  ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ในการท า

วิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความสนใจและความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ ก่อนที่จะอนุญาตให้นักศึกษาด าเนินการหัวข้อนั้นๆต่อไป และมี การติดตามนักศึกษาที่เรียนจบ 
Course work ในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์   

  11.  ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางพัฒนศึกษากับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ  ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง  ควรจัดท าการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการประเมินด้านบริบทของหลักสูตร พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในปัจจุบันทุกข้อมี
ความชัดเจน  เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ชาติ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังคงสามารถใช้ได้ต่อไป 
แต่อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความประสงค์ที่จะด าเนินการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  ควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ และควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน ช่ือรายวิชาควรปรับให้สอดคล้องกันทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ควรมีการปรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชา  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป   
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 2. จากผลการวิจัยที่พบว่าในปัจจุบัน กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรมี
แบบ1.1 กับ2.1 นักศึกษาถึงแม้จะเรียน 1.1 แต่ควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์ และ
บทความ มีข้อสังเกตว่าหลักสูตรแบบ 1.1 ไม่มีวิชาวิจัย ซึ่งควรมีเพราะเป็นพื้นฐานความรู้ในการท าวิจัย หรือ
อาจระบุเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีพื้นฐานในการท าวิจัยประกอบเพิ่มเติม ในรายวิชาหลักพัฒนศึกษา ซึ่ง
เป็นศาสตร์หลักของสาขาวิชา ควรมีการนับเป็นหน่วยกิตนักศึกษาควรเรียนทุกคน เพราะเป็นการปรับความรู้
พื้นฐานทางพัฒนศึกษา ให้มีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนศึกษาควรค านึงถึงคุณลักษณะที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ 
สกอ. ควรมีการเสนอขอทุนงานวิจัยและการผ่อนผันระเบียบให้สามารถมีผู้ช่วยนักวิจัยได้  การนับหน่วยกิตที่ใช้
ในหลักสูตร ควรมีการตรวจสอบอีกครั้ง ค าอธิบายรายวิชา บางรายวิชาควรเขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนไป 
เช่น ขณะนี้มีภาคี AEC เกิดข้ึนแล้วอาจารย์บางท่านมีความคิดเห็นว่า ในการจัดการหลักสูตร ควรมีการปรับ
การเรียนในแผน 1 โดยให้นักศึกษาย้ายมาเรียนในหลักสูตรแผน 2 ที่มีการเรียนวิจัย และควรจัดวิชาเลือกให้
เป็นหมวดหมู่ มีการเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาเพื่อให้ตอบโจทย์คุณธรรม จริยธรรม 

4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีการจัดหมวดหมู่เช่น วิชาเลือก 9 หน่วยกิต ควรจะแบ่งเป็น
หมวดหมู่ เช่น กลุ่มวิชาทฤษฎี  กลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นต้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเพิ่มเติมได้ 
เช่น สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ฯลฯ 

5. ควรมีการเพิ่มกระบวนการโดยให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกตรงกับความต้องการของตนเองควร
เพิ่มสาระรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัยให้เข้มข้นมากข้ึน ควรมีรายวิชาที่ฝึกส าหรับการเขียนบทความ
ทางวิชาการหรืองานวิจัยเพิ่มเติม  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เขียนบทความทางวิชาการ  
ตลอดจนเข้าร่วมน าเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุม สัมมนา ฯลฯ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้
กว้างขึ้นควรมีการจัดท าข้อตกลง (MOU) กับสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้ในสถานที่จริง 
ปฏิบัติจริง จะท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ช่วยให้มีทักษะความคิดในการบูรณาการ  

6. ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีการประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียนตามสภาพจริงซึ่งจะน าไปสู่คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร   

7. ควรจัดท าระบบการติดตามนักศึกษาที่ไม่จบ จบช้า ไม่เป็นไปตามก าหนด ควรมีการจัดประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ ในการท าวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและ
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความสนใจและความเช่ียวชาญของอาจารย์ ก่อนที่จะอนุญาตให้นักศึกษาด าเนินการ
หัวข้อนั้น ๆ ต่อไป และมีการติดตามนักศึกษาที่เรียนจบ Course work ในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ท าวิทยานิพนธ์   

8. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางพัฒนศึกษากับสถาบันทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง   
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการประเมินและติดตามผลการใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาพัฒนศึกษา  เมื่อมีการ

ด าเนินการครบรอบวงจรของหลักสูตรเพื่อได้ทราบประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
และการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

2. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักพัฒนศึกษาในยุคประชาคมอาเซียนเพื่อ
น าผลมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร  และบริหารจัดการ  การจัดประสบการณ์เสริมเพิ่มเติมผู้เรียนในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 

3. ควรท าการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการจ าเป็น (Need 
Assessment) นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เพื่อจัดบริการสนองความต้องการทั้งนักศึกษาที่ก าลัง
เรียนรายวิชา  (Course  Work) และนักศึกษาก าลังท าดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน  
การแก้ไข ปัญหา/ อุปสรรคของผู้เรียนเพื่อการบรรลุประสิทธิผลของหลักสูตรต่อไป 
 4. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากรแบบอื่น ๆ  
           5. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนจากข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ตรงตาม
จุดประสงค์ในการใช้หลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 6. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบ โดยประเมินหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษาของสถาบันอื่น เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างก่อนการปรับปรุงหลักสูตรและหลังปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ี 1176/2560 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 

 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ  

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ.2 

 107 

 
 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

1.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง แบบ 1.1 

หมวดวิชา 
 

เกณฑส์กอ. 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วย

กิตท่ีแตกต่าง เดิม ปรบัปรงุ  
1.หมวดวชิาพื้นฐาน (ไมน่บัหน่วยกติ)  8 6 -2 

      1.1 หลักพัฒนศึกษา  3 3 - 

      1.2  ภาษาต่างประเทศ  5 3 -2 

2. หมวดวิชาบังคับแกน (ไมน่บัหน่วยกติ)  12 12 - 

3. วทิยานิพนธ์ (มคีา่เทยีบเท่า) ไมน่้อยกวา่ 
48 

48 48 - 

รวมหน่วยกติ 48 48 48 - 

 

1.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง แบบ 2.1 

หมวดวิชา 
 

เกณฑส์กอ. 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วย

กิตท่ีแตกต่าง เดิม ปรบัปรงุ  
1.หมวดวชิาพื้นฐาน  8 6 -2 

     1.1 หลักพัฒนศึกษา (ไมน่บัหน่วยกติ)  3 3 - 

     1.2  ภาษาต่างประเทศ  5 3 -2 

2.หมวดวชิาวจิยั ไมน่้อยกวา่ 12 6 6 - 

3.หมวดวิชาบังคับแกน ไมน่้อยกวา่ 12 15 15 - 

4.หมวดวิชาเลือก ไมน่้อยกวา่ 12 9 9 - 

5.วทิยานิพนธ์ (มคีา่เทยีบเท่า) ไมน่้อยกวา่ 36 36 36 - 

รวมหน่วยกติ ไมน่้อยกว่า 48 66 66 - 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดมิ และหลักสูตรปรับปรุง 
 2. 1 การเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรบัปรุง แบบ 1.1 

หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 
1. 1.  หมวดวิชาพื้นฐาน 

2. ภาษาต่างประเทศ 

466 520 ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎี
บณัฑติทางการศกึษา 1 3(3-0-6) (English for 
Doctoral Students in Education I ) 

1. วิชาพื้นฐานทางการศึกษา  

 
ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ ภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6)  (English for Doctoral 
Students)     

466 521 ภาษาองักฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎี
บณัฑติทางการศกึษา 2 2(2-0-4) (English for 
Doctoral Students  in Education II) 

ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ ภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6)  (English for Doctoral 
 Students)  
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2.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรบัปรุง แบบ 2.1 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

3. 1.  หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา 1 3(3-0-6) (English for Doctoral  
 Students in Education I ) 

2. วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  

ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ ภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6)  (English for Doctoral 
Students) 

466 521 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา 2 2(2-0-4) (English for Doctoral 
Students  in Education II) 

ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ ภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-6)  (English for Doctoral 
Students) 

2.หมวดวิชาเลือก 
464 601 ภาวะผู้น าในการบรหิารเพื่อการพัฒนา  
3(3-0-6) (Leadership in Administration for  
Development) 

ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ 464 601 ยุทธศาสตร์

การศึกษาเพื่อการพฒันา 

3(3-0-6) (Strategic Study  for  Development) 

464 632 การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพฒัน
ศึกษา 3(3-0-6) (Plan  and  Policy  Analysis  in  
Development  Education) 

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 

464 633 รัฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
(Political Science for National Development)  

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 

464 634 เศรษฐศาสตร์การจัดการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ 3 (3-0-6) (Managerial Economics for 
National Development) 

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 

หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 

464 635 จิตวิทยาสงัคมเพื่อการพัฒนาประเทศ  
3(3-0-6) (Social Psychology for National 
Development) 

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 

464 636 ทฤษฎีสังคมและนวัตกรรมการพฒันาสงัคม 
3(3-0-6) (Social Theories and Innovations of 
Social Development) 

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 
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464 638 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) (Changing Processes  
and Innovations  in Local Wisdom) 

ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ 464 636 นวัตกรรมการ
พัฒนาสงัคมและนวัตกรรมในภูมิปญัญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
(Innovations of Social Development  and 
Innovations  in Local Wisdom) 

464 639 การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันา 
3(3-0-6)(Management of Information 
Technology for Development) 

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 

464 640 การศกึษาในระบบสงัคมอนาคต 
3(3-0-6) (Education for  Tomorrow’s World) 

ยกเลกิรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชาไปบูรณาการใน
วิชาอื่น 

464 641 นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกบัการพัฒนา 
3(3-0-6) (Cultural  Ecology and Development) 

ปรับเหลือรายวิชาเดียว คือ 464 641 พหุวัฒนธรรมกบั
การพัฒนา 3(3-0-6) (Multicultural and 
Development) 
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หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 
464 650 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 
3(3-0-6) (Seminar  in  Development Education) 
          วเิคราะห์หัวขอ้ส าคญัที่เป็นความรู้ใหม่ เกีย่วกบัการ
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม  เพื่อสรา้ง
ทฤษฎทีางพฒันศกึษาแบบบูรณาการ การสรา้งทฤษฎีพฒัน
ศึกษาจ ากฐ านราก  การพัฒนาแล ะการบริห าร ง าน
โครงการวจิยัแบบบูรณาการ กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ
แบบมีส่วนร่วม การเขยีนและการน าเสนอรายงานความคิด
รวบยอดในประเดน็ที่สนใจ หรอืน าเสนอการสงัเคราะห์องค์
ความรูท้างวชิาการ  
          Analysis of important  topics, innovation ideas 
related to economic, social, political  and cultural  
development  for theoretical construction of integrative 
development education, constructing of grounded theory 
of education development,  integrated  to  development  
and  project management,  and the process of 
participatory action research. Writing  and  presenting  
conceptual  reports  on  issues  of interests  or  
presenting  the  synthesis  of  a  body  of  knowledge.   

เพิ่มค าอธิบายรายวิชา 
464 650 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) (Seminar  in  
Development Education) 
     วิเคราะห์หัวข้อส าคัญที่เป็นความรู้ใหม่ เก่ียวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  เพื่อสร้างทฤษฎี
ทางพัฒนศึกษาแบบบูรณาการ การสร้างทฤษฎีพัฒนศึกษาจาก
ฐานราก การพัฒนาและการบริหารงานโครงการวิจัยแบบบูรณา
การ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศการเขียนและการน าเสนอรายงาน
ความคิดรวบยอดในประเด็นที่สนใจ หรือน าเสนอการสังเคราะห์
องค์ความรู้ทางวิชาการ  
      Analysis of special topics involving innovative ideas 
related to economic, social, political  and cultural  
development  for theoretical construction of 
integrative development education, constructing 
grounded theory of education development, 
development  and administration  of  integrated  
research  projects, process of participatory action 
research, and  domestic and foreign educational field 
trips. Writing and presenting conceptual reports on 
current issues or  presenting  academic  knowledge 
synthesis.    
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หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรปรบัปรงุ 

464 651 สัมมนาการวิจัยทางพฒันศึกษา 
3(3-0-6) (Seminar in  Development Education 
Research) 

ยกเลกิรายวิชา 

464 652 ปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา  
3(0-6-3) (Internship in Development Education) 

ยกเลกิรายวิชา 

464 653 การค้นคว้าอิสระ 
3(0-3-6) (Independent Study) 

เปลี่ยนแปลง ช่ือวิชาเป็น  
464 653 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
(Qualitative Research)  
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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464 430 Principles of Development Education 

   Concepts and theories in the social sciences and education for 
development of economy, society, politics, government and culture, including 
implementation of theories and concepts, in order to analyze and applied and 
in accordance to community and international development using 
interdisciplinary. 
 

464 600 Educational  Management  for  National   Development 
        Educational management to prevent and resolve problems arising from  
development projects both domestic and international, problems analyses, 
building up of source leader and change agents to development education, 
and educational practicing focusing on methodology in single or cross-
disciplinary integration.   
 

464 601 Strategic Study  for  Development 
          Concepts, theories, planning guidelines, education policies and 
strategic studies for development in terms of systems theory, planning,  
techniques for policy and strategic analysis and development in 
interdisciplinary development in various dimensions.      
    

464 602 Philosophy and Theory of Knowledge in Development Education 
             Principles  and  concepts  of  ontology, epistemology, and  axiology  
in  Western  and  Eastern  ways  of  thinking, including  the  meaning  of  
paradigms, paradigm  shifts, and  human  thinking  process  leading  to  the  
development  of  current  ways of  life.  

 
464 603  Knowledge Management  and   Local Wisdom 

            Characteristics  and  roles  of  local  wisdom  and  indigenous  
knowledge of  folk  experts, development  of  knowledge  management, and  
knowledge acquisition, construction, collection, research, distribution, and  
application, including development  and  exploration  of  local  wisdom  
database  which  serves  as  a  solid  basis of  a  sustainable  society  where  
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improvement  and  application of  local  wisdom still  retain  Thai  identity  in  
the  globalized  era, through  activities  in  simulated  situations.  

464 630 Sociology for National Development 
          Concepts and theories in sociology for policy development and 
implementation 

 
464 631 Economics  for Sustainable Development 

             Concepts and theories of economic development, Buddhist 
economics, philosophy of sufficiency economy, sustainable development 
goals, and application of development economic theories for sustainable 
development. 

 
464 636 Innovations of Social Development  and Innovations  in Local Wisdom
                  

               Concepts and theories social development and innovation, 
administration  and  management  strategies, learning  resources  
development  on  local  wisdom, the use of innovation for conserving. 

 
464 637 Human Resources  for  Social  Development 

                Concepts and theories of human resources development  and  
management, knowledge development in a knowledge-based society and 
creation of intellectual, social, and  human  capital, analyses of problems 
related to human resources development for national development.   
 

464 641 Multiculturalism and Development 
               Concepts and theories of multiculturalism affecting on social 
development, politics, economy, education, history, according to the diversity 
of areas, Cultures and ethic group; applied to existing cultural format and 
changes. 
 

464 642  Integrated Social Sciences for National Development  
              Concepts, theories and principles of national development in the 
social sciences including sociology, anthropology, humanities, economics and 
political sciences in integrated and holistic way in order to sharpen 
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perspectives and paradigms in interdisciplinary and multidisciplinary 
development for sustainable development. 

 
464 650 Seminar  in  Development Education 

                Analysis of special  topics involving  innovative ideas related to 
economic, social, political  and cultural  development  for theoretical 
construction of integrative development education, constructing grounded 
theory of education development, development  and administration  of  
integrated  research  projects, process of participatory action research, 
research and development, writing and presenting conceptual reports on 
current issue or presenting academic knowledge synthesis 

      flied trip required. 
 
464 653 Qualitative Research 

Meanings, importance of qualitative research, methods and designs of 
qualitative research, principles and methods of data collection, analysis, 
interpretation, and presentation of the results as well as application and 
practice of qualitative research in education. 

 
464 654 Advanced Seminar in Development Education for Doctoral  Students I 

           A seminar on concepts, theories, principles and contemporary research 
on development education, with an emphasis on criticizing and summarizing. 

 
464 655 Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral Students II 

           A seminar on problems in development education research,  
focusing on conceptual frameworks for  research. 

 
464 660  Seminar in Development Education Research 

         Analysis, criticise, discuss research paradigm, research problem, 
research methodology in order to develop   research proposal in 
development education. 
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464 661 Advanced Statistics  

             Analysis and discussion of parametric and non-parametric statistical 
concepts, statistical and comparative tests, multivariate  analysis, 
computerized  random  sampling, random  estimation  methods, ready-to-use  
computer  programs, and  case  studies, including  practice of computer- 
based  statistical  analyses  and  interpretation, principles  and  methods of  
data  collection, analyses, and  interpretation.  

 
464 662  Project  Planning  and   Evaluation in Development Education 

             Principles and processes of project planning and integrative 
management approaches in development education, analysis of development 
education policy and planning; resources management, team building, 
manager roles, communication, quality assurance, project control, evaluation 
and termination, case studies of theoretical application regarding project 
planning and management in communities, and organizations, both nationally 
and internationally. 
 

464 690 Thesis 
            An individual research project  in development education with high 
academic standards. 

 
464 691 Thesis 

          An individual research project in development education with high 
academic standards  and content  concerning courses in  the curriculum so as  
to initiate hight  quality  knowledge   development  and  construction, 
including an  academic  achievement  and  professional  progress  in  the  
field  of   development education. 

 
466 520 English for Doctoral Students 

    Advanced English usage for academic work; reading and writing 
articles, abstracts, reports, research reports, and presentation of academic 
works. 
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