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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์/บณัฑิตวิทยาลัย/ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25450081101966 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
       ภาษาไทย             หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
       ภาษาอังกฤษ         Master of Education Program in Development Education  
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พฒันศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Development Education) 

ชื่อย่อภาษาไทย   ศษ.ม. (พัฒนศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Ed. (Development Education) 
 
3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
  
 
 
 



มคอ. 2   2 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดบัปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 1.5 ปี   
      แผน ข หลักสูตร 2 ป ี
 5.2  ภาษาท่ีใช้     ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนกัศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561 
  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
  
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   นักการศึกษา/นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  8.2   ผู้สอนทางด้านการพฒันา 
  8.3   พัฒนากร/นักพฒันาชุมชน 
  8.4   ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการวางแผนการพัฒนา 
  
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1   นางรัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม  
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-2506-00036-xxxx 
         ต าแหน่ง อาจารย ์
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (พฒันศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
   ศษ.ม. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
   ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
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  9.2    นายนพพร จันทรน าชู  
     เลขประจ าตัวประชาชน  3-1022-01580-xxxx  
         ต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
         คุณวุฒิ  กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
   ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2539) 
   ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 
 
 9.3    นางสาวทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวฒันา 

   เลขประจ าตัวประชาชน  1-7305-00004-xxxx 
         ต าแหน่ง อาจารย ์
         คุณวุฒิ  ปร.ด. (พฒันศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 

ศษ.ม. (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
ศษ.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) เกียรตินิยมอันดบั 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
(2550) 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจนัทร์ ที่อยู่ เลขที่  6  ถนนราชมรรคาใน ต าบล
พระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม  73000 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปจัจบุัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสือ่สารที่ไร้
พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน 
พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็น
แผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 20 ปี  ที่ เ ป็ น ก ร อ บ ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ร ะ ย ะ ย า ว   
รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มี
คุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งค่ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่

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
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ประเทศจะต้องมีทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” ในอนาคต  

ประกอบกับการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ข้อตกลงเรื่อง
การเปิดเสรีภาคการค้าบริการตามหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แม้ว่าการค้าสาขาบริการการศึกษาจะ
ยังไม่ใช่สาขาเร่งรัดตามแผนงานการเปิดเสรีภาคการค้าบริการที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยกเลิก
ข้อจ ากัดทางการค้าบริการทั้งหมดภายในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะท าให้การ
เคลื่อนย้ายก าลังคนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกมากข้ึน และการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน คณะศึ กษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมในการก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะทักษะความช านาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
โดยการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผูร้อบรู้ในศาสตร์ของการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสงัคมในด้านต่างๆ และเพื่อให้
นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ก าลังจะเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถน าแนวคิด
และหลักการทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) ที่เสริมสร้างการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์    
ต่าง ๆ โดยไม่ปิดกั้นทางการศึกษา และการพัฒนาในเชิงลึก เพื่อความเช่ียวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง 
ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี 
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ภายใต้บริบทการเปลีย่นแปลงของโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งพาตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากข้ึน การ
พัฒนาประเทศให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้ มทวี
ความรุนแรงยิ่ ง ข้ึนนี้  สิ่ งที่ จ าเป็นต้องกระท า คือ การสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้าง                  
ต่างๆ ภายในประเทศ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากข้ึน ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิต
ของคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ฉบับ
ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 -พ.ศ. 2564) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณา
การบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรม

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
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จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

แต่จากกระแสการพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งเน้นเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นหลัก
ด้วยการค านึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product : GDP) โดยมิได้ค านึงถึง
ศักยภาพและความพร้อมของชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันคนยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบ วิธีการ และองค์ความรู้การ
พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีจากต่างประเทศตามวิถีทางของความทันสมัย (Modernization) ให้ทุกคนมีชีวิตไปสู่ความ
เป็นคนทันสมัย (Modern Man) ขณะเดียวกันปัญหาของความทันสมัยที่ท าให้ทุกคนต้องแข่งขัน แย่งชิงและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย มีปัญหาของสังคม เกิดความแตกแยก การอพยพย้ายถ่ิน การหย่าร้าง และความ
อยู่เย็นเป็นสุขที่มีมาแต่วิถีดั้งเดิมถูกลดทอนลง เพียงมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเงินตรา ท าให้คนในสังคมขาด
คุณธรรม ขาดจริยธรรมและขาดธรรมาภิบาล  

ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะผู้ผลิตมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการพัฒนาอันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ  อย่าง
ยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคม
ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการพัฒนาที่รอบรู้ในศาสตร์ของการพัฒนา รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ก าลังจะเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและหลักการทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และรองรับการเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียนและการเปิดเสรีการค้าบริการ
ภายใต้ข้อตกลงเรื่องการเปิดเสรีภาคการค้าบริการตามหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นใหผู้้เรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มาตรการที่ 1.1.3 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ มาตรการที่  
4.1.4 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้าน (1) การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพช้ันสูง มี
สติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) การค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการบูรณาการความรู้
ศาสตร์ ต่ าง  ๆ  และการบู รณาการการ วิจัย เ ชิ งสห วิทยาการ  ( Interdisciplinary) และพหุ วิทยาการ 
(Multidisciplinary) 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน  1 
รายวิชา ดังนี้ 
          13.1.1  หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 
                                   คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 1 วิชาคือ 
                                   466 500      ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4)  
      (English for Graduate Students in Education)                                                   
      

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิต และภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  จ านวน 1 รายวิชา   

                                   464 411      พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
                                                    (Foundation of Education for Society Development) 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 ผลิตนักสร้างและนักจัดการนวัตกรรมทางสังคมที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงสหวิทยาการแบบองค์
รวมเพื่อเป็นผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม   
 1.2  ความส าคัญ 

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปจัจบุัน ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและการสือ่สารที่ไร้
พรมแดน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศผู้น าความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดสรร
งบประมาณในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในล าดับต้น ๆ  ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภท 
เช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่ได้ใหค้วามส าคัญกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยมีการจดัสรรงบประมาณในการ
บริหารประเทศด้านการศึกษาในระดับต้นๆ มาตลอดทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของประเทศไทย ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ที่ได้มุ่งเน้นความส าคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่ส าคัญในการพัฒนาทุกด้าน นอกจากนี้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “จะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนิน
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  
 เมื่อสังคมยอมรับและให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนของประเทศ จึงเป็น
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา ที่ต้องพัฒนา ปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างมคุีณภาพและมีประสทิธิภาพ ในการปฏิรูปการศึกษาน้ันต้องเริ่มจากการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง  ๆ รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและหลักการทางการ
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาก าลังคนของประเทศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงเสนอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งศาสตร ์และศิลป ์สามารถที่จะน าความรู้
ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาก าลังคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม  เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชาติสืบไป 

 
 

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&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/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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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 1.3  วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

เพื่อการพัฒนาสังคม 
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการน าความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์และสร้าง

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการ ในการ

วางแผนและวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1.3.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อพัฒนา

องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 
1.3.5 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาสังคม 
1.3.6 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มี

วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบของสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ  
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  มีแผนการพฒันาปรับปรงุหลักสูตร   

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรงุหลักสูตรใหท้ันสมัยและ
สอดคล้องกบัความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ โดยเป็น
หลักสูตรที่ท าให้นักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรอืเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชา ภายใน
ระยะเวลา 3 ป ี

1.  การประเมินหลักสูตร 
2.  การพจิารณาปรับปรงุ  หลักสูตร
ทุก ๆ 3 ป ี
       

1.  รายงานการวิจัยการประเมินหลักสูตร 
2.  เอกสารการปรบัปรุงหลักสูตร 

2. ตรวจสอบและปรบัปรุงหลกัสูตร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานภายใน
ระยะเวลา  3 ป ี

มีการประเมินหลกัสูตรโดย     
1.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. อาจารย์ผูส้อน 
3. นักศึกษาปัจจบุัน  
4. มหาบัณฑิต  
5. ผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต   
6. อาจารย์ทีป่รึกษาของมหาบัณฑิต 

เอกสารการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ภายในระยะเวลา  2   ปี 

1.  เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
อาจารย์ เพือ่สง่เสรมิการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.  ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้รียน 
4.  จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู ้

1.  กิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะแก่
อาจารย์ในการจัดการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
2.   ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนบัสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.   จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้รียน 
4.  ผลการประเมินการมสี่วนร่วมของผูเ้รียนใน
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกตมิีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรอืที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ตอ่ภาคการศึกษา 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสงิหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
         2.2.3  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

2.2.4  เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รบัการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้   

2.3.1 นักศึกษาจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกบัการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารทั้งด้านการอ่านและการเขียน   
2.3.2 นักศึกษายังไม่มีความเข้าใจในศาสตร์ทางพฒันศึกษา       

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 ไดจ้ัดให้มีการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ด้านภาษาอังกฤษ  โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องได้ผลการศึกษาเป็น  S  
 2.4.2 สาขาวิชาพัฒนศึกษาก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 464 411 พื้นฐานทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นการปรับพื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจในศาสตร์ทางพัฒนศึกษามากข้ึน 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 แผน ก แบบ ก 2 

 

 ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 0 0 0 0 0 
ช้ันปีที่ 2 - 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 0 0 0 0 

แผน ข 
 

 ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 20 20 20 20 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 
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        2.6.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วย  บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
                  รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
             รวม (ก) +  (ข) 700,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

จ านวนนักศึกษา 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 35,000 27,500 27,500 27,500 27,500 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

               [ ]     แบบช้ันเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อื่น ๆ (ระบ)ุ  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มี 2 แผนการศึกษา คือ  
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
  แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ   จ านวน   24 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับพื้นฐาน  จ านวน    12 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับสาขาวิชา     จ านวน   12 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า  12 หน่วยกิต 
   รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า    42 หน่วยกิต 

 
 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ   จ านวน   24 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับพื้นฐาน  จ านวน   12 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับสาขาวิชา  จ านวน   12 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
   การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า   6 หน่วยกิต 
  รวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า    42 หน่วยกิต  
 การสอบประมวลความรอบรู ้นักศึกษาที่เรียนทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องสอบ
ประมวลความรอบรู้ ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ในการสอบประมวลความรอบรู้
ก าหนดให้สอบเฉพาะวิชาหลักพัฒนศึกษาและวิชาวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลกัแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รบัผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ  ดังนี้ 
             464 ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
        466 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
           เลขสามหลักหลงั  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกติ  เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ)  ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป)  
และช่ัวโมงที่นกัศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสปัดาห์ 
   เลขตัวที่สีบ่อกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา  
   แผน ก แบบ ก 2 

1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

1.1 วิชาบังคับพ้ืนฐาน จ านวน  12 หน่วยกิต 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา    3(3-0-6) 

(Philosophical Concept  for  Education  and  Development) 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันาสงัคม     3(3-0-6) 
  (Foundation of Education for Society Development) 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 

(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา      3(3-0-6) 

(Statistics for Educational Research) 
 

   1.2 วิชาบังคับสาขาวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต   
464 430 หลักพัฒนศึกษา         3(3-0-6) 

(Principles of Development Education) 
464 432 สัมมนาและปฏิบัติการทางพฒันศึกษา     3(2-2-5) 
  (Seminar and Practicum in Development Education) 
464 433 สังคมวิทยากบัการพัฒนา         3(3-0-6) 
  (Sociology and Development)  
464 434 เศรษฐศาสตร์กับการพฒันา      3(3-0-6) 

(Economics and Development)  
 

2. หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้   
  กลุ่มวิชาการศึกษา 
464 401 การศึกษาในโลกอนาคต        3(3-0-6) 

(Education for the Future World) 
464 402  การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน     3(3-0-6) 

(Personal and Community Health Development) 
464 403 การพัฒนาเยาวชน     3(3-0-6) 
  (Youth Development)     
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  กลุ่มวิชาวิจัยและพัฒนา 
464 431 การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา     3(3-0-6) 

(Analysis  of  Policy  and Plan  in  Development  Education) 
464 462 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3-0-6) 
  (Qualitative Research) 
464 463 การประเมินแผนงานและโครงการทางพัฒนศึกษา    3(3-0-6) 

(Development Program and Project Evaluation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 

464 435 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
(Art  and Cultural Resources Management) 

464 436 มานุษยวิทยาประยกุต์       3(3-0-6) 
(Applied Anthropology) 
วิชาภาษาต่างประเทศ 

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   2*(2-0-4) 
  (English for Graduate Students in Education) 

รายวิชาน้ีจะไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  และต้องสอบผ่านรายวิชาน้ีโดย 
ได้ผลการศึกษาเป็น S จึงมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 
หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น Sหรือ U 
 

 
 

  3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

464 490 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า     12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

 

แผน ข 
1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 

1.1 วิชาบังคับพ้ืนฐาน จ านวน 12 หน่วยกิต 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพัฒนา    3(3-0-6) 

(Philosophical  Concept  for  Education  and  Development) 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันาสงัคม     3(3-0-6) 
  (Foundation of Education for Society Development) 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 

(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 
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464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา      3(3-0-6) 
(Statistics for Educational Research) 

   1.2 วิชาบังคับสาขาวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต   
464 430 หลักพัฒนศึกษา         3(3-0-6) 

(Principles of Development Education) 
464 432 การสมัมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา     3(2-2-5) 
  (Seminar and Practicum in Development Education) 
464 433 สังคมวิทยากบัการพัฒนา         3(3-0-6) 
  (Sociology and Development)  
464 434 เศรษฐศาสตร์กับการพฒันา      3(3-0-6) 

(Economics and Development)  
 

 2. กลุ่มวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชา 
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกข้ามกลุ่มวิชาได้) 
  กลุ่มวิชาการศึกษา 
464 401 การศึกษาในโลกอนาคต        3(3-0-6) 

(Education for the Future World) 
464 402  การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน     3(3-0-6) 

(Personal and Community Health Development) 
464 403 การพัฒนาเยาวชน     3(3-0-6) 
  (Youth Development)   
  กลุ่มวิชาวิจัยและพัฒนา 
464 431 การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา    3(3-0-6) 

(Analysis  of  Policy  and  Plan  in  Development  Education) 
464 462 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3-0-6) 
  (Qualitative Research) 
464 463 การประเมินแผนงานและโครงการทางพัฒนศึกษา    3(3-0-6) 

(Development Program and Project Evaluation) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 

464 435 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
(Art and Cultural Resources Management) 
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464 436 มานุษยวิทยาประยกุต์       3(3-0-6) 
(Applied Anthropology) 
วิชาภาษาต่างประเทศ        

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   2*(2-0-4) 
  (English for Graduate Students in Education) 

รายวิชาน้ีจะไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  และต้องสอบผ่านรายวิชาน้ีโดย 
ได้ผลการศึกษาเป็น S จึงมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 
 

3. การค้นคว้าอิสระ   มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 

464 491 การค้นคว้าอิสระ           มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
  (Independent Study) 
 
 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  

3.1.4.1 แผน ก  แบบ ก 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพฒันา 3(3-0-6) 
464 411 
464 430 
464 461 

พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันาสงัคม 
หลักพัฒนศึกษา 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

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

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2*(2-0-4) 
รวมจ านวน 12 

หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 433  
464 434 

    464 460 
 

สังคมวิทยากบัการพัฒนา 
เศรษฐศาสตร์กับการพฒันา 
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิชาเลือก 

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

3 
   

รวมจ านวน 12 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 432 การสมัมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา    3(2-2-5) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 6 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 490 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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 3.1.4.2   แผน ข 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพฒันา 3(3-0-6) 
464 411 
464 430 
464 461 

พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพฒันาสงัคม 
หลักพัฒนศึกษา 
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 

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

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2*(2-0-4) 
รวมจ านวน 12 

 
หมายเหตุ* หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น Sหรือ U 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 433 

    464 434 
464 460 

สังคมวิทยากบัการพัฒนา 
เศรษฐศาสตร์กับการพฒันา 
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร ์

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

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 15 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 432 การสมัมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา    3(2-2-5) 

 รายวิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 491 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)   6 

รวมจ านวน 6 

 
     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา      

. 
464  400 พ้ืนฐานทางปรัชญาเพ่ือการศึกษาและการพัฒนา                                 

(Philosophical  Concept  for  Education  and  Development) 
 3(3-0-6) 

           แนวคิดส าคัญของปรัชญา คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา อันเป็น
พื้นฐานของการศึกษา รวมถึงพุทธปรัชญาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาและสังคม การก าหนดนโยบายการศึกษา 
จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่น าไปใช้ได้
จริง รวมถึงการวิจัยและการพัฒนา  
 

464  401 การศึกษาในโลกอนาคต    
(Education for the Future World) 

 3(3-0-6) 

           แนวโน้มและทางเลือกของการศึกษาในโลกอนาคต ในเชิงสหวิทยาการ
เกี่ยวกับการศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญที่จะก่อให้เกิดความรู้  การกระท า 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ต่อไปในอนาคต 
           
 

464  402 การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                                                                       
(Personal and Community Health Development) 

 3(3-0-6) 

          ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน ในด้านสิ่ งแวดล้อม 
สาธารณูปโภค แพทย์ทางเลือก แหล่งให้ความรู้และบริการแก่ชุมชน การวางแผน
ส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคลและชุมชน 
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464 403  การพัฒนาเยาวชน        3(3-0-6) 
  (Youth Development) 

          ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชน หลักในการวางแผนการด าเนิน 
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาเยาวชน กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาเยาวชนทั้งที่ 
เป็นระบบและไม่เป็นระบบ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของเยาวชน มีการศึกษา 
นอกสถานที่          

 

464  411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม                                
(Foundation of Education for Society Development) 
           ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา ปรัชญา
ตะวันออกแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดพุทธธรรมในการก าหนด
นโยบายการศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ 
ระบบการศึกษาและกระบวนทัศน์ทางสังคมต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคม 
            

 3(3-0-6) 

464  430 หลักพัฒนศึกษา 
(Principles of Development Education) 

3(3-0-6) 

          แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนา
สังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม รวมทั้งการ 
บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการศึกษา เพื่อใช้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชุมชน ประเทศ และ
สากล 
 

464  431 การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 
(Analysis  of  Policy  and  Plan  in  Development  Education) 

3(3-0-6) 

          แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนและก าหนดนโยบายทางการ
ศึกษา ในบริบทของการพัฒนาการศึกษา ทฤษฎีเชิงระบบและแบบจ าลองการ
วางแผน เทคนิค การวิเคราะห์ นโยบายที่ส าคัญ  การส ารวจ การวิเคราะห์
ต้นทุน  ก าไร และการวิเคราะห์รายกรณีเกี่ยวกับธรรมชาติ และปัจจัยในการ
วิเคราะห์ก าหนดนโยบายการศึกษา และการพัฒนาในมิติต่าง ๆ  เชิงสห
วิทยาการ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการวิเคราะห์ก าหนดนโยบายของหน่วยงาน 
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464  432 การสัมมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา  
(Seminar and Practicum in Development Education) 

3(2-2-5) 

            ฝึกปฏิบัติการ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในทางพัฒนศึกษา มุ่งเน้น
การบูรณาการความรู้ หลักและวิธีการทางพัฒนศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้การ
พัฒนา มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เป็นจริง ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 

464  433 สังคมวิทยากับการพัฒนา                                                                           
(Sociology and Development) 

3(3-0-6) 

           แนวคิดและหลักการทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และการเมือง ตลอดจนผลกระทบของ
ความทันสมัยที่มีต่อชุมชนระดับต่าง ๆ 

 

   
464  434 เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา                                                                       3(3-0-6) 
 (Economics and Development) 
           วิเคราะห์ระบบเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก กระแสรองเพื่อก่อให้เกิด

ความเข้าใจโครงสร้างของชุมชน แนวทางพัฒนาชนบทของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
            

464  435 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(Art  and Cultural Resources Management) 

3(3-0-6) 
 

           ประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม วิธีการ
จัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
           

464  436 มานุษยวิทยาประยุกต์ 
(Applied Anthropology) 

3(3-0-6) 
 

         หลักการ และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการพัฒนาชุมชน ศึกษา
บทบาทของนักมานุษยวิทยาในโครงการพัฒนาประเทศที่พัฒนาและประเทศที่
ก าลังพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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464  460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 

3(3-0-6) 
 

          มโนทัศน์ของการวิจัยสาขาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การเขียนโครงการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 
ตัวแปรและลักษณะข้อมูล ตัวอย่างและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับ
การวิจัย เทคนิคการรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การแปลความหมาย การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะต่าง ๆ 

 

464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา   
(Statistics for Educational Research) 
 สถิติพื้นฐาน  ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า    
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์
ถดถอยการทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก  
 

3(3-0-6) 

464  462 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) 

3(3-0-6) 

          ความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ประยุกต์ใช้ในงานพัฒนศึกษา 
 

464  463 การประเมินแผนงานและโครงการทางพัฒนศึกษา 
(Development Program and Project Evaluation) 

3(3-0-6) 

           หลักการวางแผนและการประเมินโครงการแบบจ าลองและเทคนิคการ
ประเมินแบบต่าง ๆ  เปรียบเทียบหลักการและเทคนิคส าหรับประเมินผลแผนงาน
และโครงการ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับน าไปใช้ออกแบบการประเมินแผนงานและ
โครงการทางพัฒนศึกษา 
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464  490   วิทยานิพนธ์                                                       มีค่าเทียบเท่า   12   หน่วยกิต 
               (Thesis) 
         การศึกษาวิจัยส่วนบุคคล  ตามหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากกรรมการของสาขาวิชา ศึกษาวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ 
ตามกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัยในการสัมมนา 

464  491   การค้นคว้าอิสระ                                                   มีค่าเทียบเท่า    6   หน่วยกิต 
               (Independent  Study) 
         การวิจัย ค้นคว้าในหัวข้อเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

(English for Graduate Students in Education) 
เงื่อนไข  :  1. วัดผลการศึกษาเป็น  S หรือ U 
              2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
                  ภาษาต่างประเทศอีก 

2(2-0-4) 

           การฝึกทักษะการพูดภาษาอั งกฤษและการอ่ านบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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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 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ 

แนวแห่งธรรม 
3-2506-00036-xxxx 

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

6 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร 
จันทรน าชู 
3-1022-01580-xxxx 
 
 

กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2550) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2539) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

6 9 

3 อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  
สุขใจรุง่วัฒนา 
1-7305-00004-xxxx 

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

6 9 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ 

แนวแห่งธรรม 
3-2506-00036-xxxx 

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

6 9 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร 
จันทรน าชู 
3-1022-01580-xxxx 

กศ.ด. (พฒันศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2550) 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2539) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

6 9 

3 อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ  
สุขใจรุง่วัฒนา 
1-7305-00004-xxxx 

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

6 9 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ 

บุญคุ้ม 
5-7301-90019-xxxx 

Ph.D. in Education 
(Educational Research)  
The University of York, UK 
(2005) 
ศศ.ม. (การจัดการการทอ่งเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(2560) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2536) 
กศ.บ. (วัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (2529) 

6 9 

5 รองศาสตราจารย์ ดร. คณิต  
เขียววิชัย 
3-7399- 00370-xxxx 

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

6 9 

 
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
 อาจมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกจิศึกษา) 

ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษา แผน ข ท าการค้นคว้าอิสระ ใน
ประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่
น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้และน าความรู้
ไปประยกุต์ใช้เพื่อการพฒันาสังคมได้  
 5.3  ช่วงเวลา            แผน ก แบบ ก 2 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
             แผน ข    ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต    แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต  

แผน ข การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
 (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
       (2)  มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
                (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
       (4)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อและกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
                 (1) อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักประเมนิผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมือ่
สิ้นภาคการศึกษาปกตทิุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ 
IP (in progress) หรือ NP (non progress) แล้วแต่กรณี 
        (2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อพจิารณาวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาเรียบเรียง
เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัติ 
                 (3) การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก าหนดเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก 
(Excellent) ดี (Good) ผ่าน (Passed) ตก (Failed)  
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หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในศาสตร์พัฒนศึกษา มีความสามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ มี
บุคลิกลักษณะความเป็นนักพัฒนา มีวินัย มีความเช่ือมั่นในตนเอง มี่ความรับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ วินัยในตนเองมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
มีความมุ่งมั่นในการให้บริการสังคม สามารถใช้กระบวนการวิจัยเชิงสหวิทยาการเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในงาน
พัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบองค์รวม เพื่อเป็นผู้น าทางการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มกีิจกรรมที่สอดแทรกเรื่องการเป็นนักพัฒนา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และการวางตัวในการท างานหรือการน าเสนองานต่อชุมชนหรือ
องค์กรต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่หรือศึกษาข้อมูลภาคสนามกับชุมชน 

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการสอดแทรกความรู้ในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีกิจกรรมที่
เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การท างานร่วมกัน 
การทัศนศึกษาดูงาน การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อฝึกการมีภาวะผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นในการบริการสังคม 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ  
ความสามารถในการแก้ปญัหา และมีวินัย
ในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
และรู้จักแก้ปัญหา 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนสม่ าเสมอ การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนเองสนใจ
และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในทุกรายวิชา 
เช่น การน าเสนอผลงานโดยไม่จ ากัดรูปแบบในการน าเสนอข้อมูล 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านกรณีศึกษา หรือการท า Work shop  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกบัคุณธรรมจริยธรรม 5 
ข้อต่อไปนี้ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอ้มกบัวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา   
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 
           3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
     5) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา 
            2) ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่ม
นั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
           3) อาจารยผ์ู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
    2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนด 
           2) ประเมินจากการมีวินัย ความพร้อมเพรียง และความรบัผดิชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมายของนกัศึกษาในการเข้าร่วมกจิกรรมของรายวิชาต่าง ๆ 
           3) ประเมินจากการไมก่ระท าทจุริตในการสอบ 

 2.2 ด้านความรู้ 
   นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทีเ่ป็นพืน้ฐานของชีวิต และความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
พัฒนศึกษา 
           2) สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ใช้            
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    3) รู้ เข้าใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาพัฒนศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
    4) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

    5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจรงิ โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
           2) จัดให้มีการเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่   
           3) เชิญผู้เช่ียวชาญที่มปีระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพเิศษเฉพาะเรือ่ง 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) การทดสอบย่อย 
           2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
           3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
    4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
    5) ประเมินจากรายวิชาฝึกภาคสนาม 
      2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   นักศึกษาต้องสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมือ่จบการศึกษาแล้ว 
ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องไดร้ับการพฒันาทักษะทางปญัญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเนน้ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจทีม่าและสาเหตุของ
ปัญหา  วิธีการแก้ปญัหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไมส่อนในลักษณะท่องจ า นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
            2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
           3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาและความต้องการ 
    4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) การท ากรณีศึกษา 
           2) การอภิปรายกลุม่ 
            3) การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 
     4) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริง 
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   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
           ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในช้ันเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา 
        2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญต่้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกัมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้า
กับคนกลุ่มต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนากับบุคคลหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในกลุ่มนักศึกษาทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม 
           3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
     4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม 
 5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
         1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
          2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รยีนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และ
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
          3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                1) การประเมินผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเปน็ผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
           2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 
           3) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน  และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
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        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   นักศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ และมทีักษะในการใช้ประโยชนจ์ากการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงูสุด และน าไปพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนได้  
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูและสามารถแปลความหมายของ
ข้อมูลทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ   
           2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
           3) รู้จักเลือกและใช้รปูแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร   ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
    2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะการสือ่สารระหว่างบุคคล 
ทั้งการพูด การฟงั และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน และบุคคลทีเ่กี่ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
           2) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้เลอืกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
           3) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ และฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกบัผู้ฟังและเนือ้หาที่น าเสนอ 
 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด  การเขียน 
           2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตผุลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต่าง ๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอในช้ันเรียน 
           3) การวิเคราะห์ข้อมลูผลการศึกษาวิจัย 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุริต 

 1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม        
 1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

       1.5 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ื่นทั้งในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาพัฒนศึกษา  
       2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ 
       2.3 รู้ เข้าใจ และสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางสาขาวิชาพัฒนศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.4 เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษา 
  2.5 สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ  
       3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
        3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาและความต้องการ 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนากับบุคคลหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
นักศึกษาทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมี 
       4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าช้ีน าสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
       4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
       4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  4.6 มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1  สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ      
  5.2 สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธิภาพทั้งการพูด การฟงั และการเขียน   
       5.3 รู้จักเลือกและใช้รปูแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุม่บุคคล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษาและการพฒันา                        
464 401 การศึกษาในระบบสงัคมอนาคต                        
464 402 การพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                        
464 403 การพัฒนาเยาวชน                        

464 411 พื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม                        
464 430 หลักพัฒนศึกษา                        
464 431 การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา                        
464 432 สัมมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา                        
464 433 สังคมวิทยากับการพัฒนา                        
464 434 เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา                        

464 436 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม                        

464 437 มานุษยวิทยาประยุกต์                        
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์                        

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                        
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 
464 462 การวิจัยเชิงคุณภาพ                        

464 463 การประเมินแผนงานและโครงการทางพัฒนศึกษา                        
464 490 วิทยานิพนธ์                        

464 491 การค้นคว้าอิสระ                        

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาศึกษาศาสตร 
            มหาบัณฑิต 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  หมวดที่ 4  (ภาคผนวก  ก) และหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
    1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีการเก็บ
ข้อสอบและรายงานเพื่อการตรวจสอบภายหลัง  
    2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
     2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เน้นการส ารวจ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจ
ด าเนินการได้ดังนี้ 
    1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
    2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
    3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
    4) การประเมินจากมหาบณัฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
    5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น งานวิชาการของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว      
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 
(ภาคผนวก ก)  และ /หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 2. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

3. การสอบประมวลความรู ้
     นักศึกษาที่เรียนทัง้แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังจากที่
เรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตร  ในการสอบประมวลความรู้ก าหนดให้สอบเฉพาะวิชาหลักพัฒน
ศึกษาและวิชาวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 1.1   มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 
และหลักสูตรที่สอน 
 1.2   จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์  
          2.1   จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    

2.2    เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.3    ส่งเสริมใหอ้าจารย์เพิม่พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 2.4    ส่งเสริมให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝุายวิชาการ ประธาน
หลักสูตร/หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล ให้
ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. ด ารงไว้ซึ่งความทันสมัยของ
หลักสูตรและมกีารปรับปรงุหลักสตูร
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่  สกอ . 
ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

1.  พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยตามมาตรฐานของสาขาวิชา
พัฒนศึกษา 
2.  ติดตามและประเมินผลหลกัสูตร
ทุก ๆ 3 ป ี

1.  เอกสารการปรบัปรุงหลักสูตร2.  
รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝุรู้  มีแนวทาง
ก า ร เ รี ย น ที่ ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถ 
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

1.  ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
2.  ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้รียน 
3.  สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ของนักศึกษานอกสถานที ่
4.  จัดแนวทางการเรียนให้มทีั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง
กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รบั
ความรู้ด้วยตนเอง 

1.  มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะแก่คณาจารย ์
2.  ข้อสอบและรายงานของ
นักศึกษาซึ่งแสดงถึงการฝกึการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
3.  มีการศึกษานอกสถานที่ เพื่อ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
4.  จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนทีม่ีแนวทางให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3. พัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ภายในระยะเวลา  3 ป ี

1.  พัฒนาทกัษะการสอนของ
อาจารย์ทีเ่น้นการสอนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทาง
ปญัญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
ทักษะการสอนแก่คณาจารย ์
2.  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
อาจารย์ทีมุ่่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างาน
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ภายในระยะเวลา  3 ป ี

1.  สนับสนุนทุนและหาแหลง่ทุน 
เพื่อท างานวิจัยแก่คณาจารย์ใน
ภาควิชา 
2.  ก าหนดใหอ้าจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรอื
เป็นผู้มีต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ และมจี านวน
คณาจารย์ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.  สนับสนุนใหอ้าจารย์ผูส้อนเป็น
ผู้น าทางวิชาการและ/หรือเป็น
ผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพด้านพัฒน
ศึกษาหรือด้านทีเ่กี่ยวข้อง 

1.  จ านวนและรายช่ือคณาจารย์
ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์  
2.  รายงานผลการวิจัยของ
คณาจารย ์

 
2.  บัณฑิต 
 บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในวงการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมได้ อย่างครบถ้วนทั้ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาสังคม 
เป็นผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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3.  นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
        หลักสูตรมีการก าหนดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ปีการศึกษาละ 2 รอบ โดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้ (1) 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง (2) และต้องมี
คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดกระบวนการรับ
นักศึกษาดังนี้ 

3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกอบด้วยอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรทุกคน 

3.1.2 คณะกรรมการฯ โดยบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับสมัครด าเนินการพิจารณาใบ 
สมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ กรณีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงนั้น ประธานหลักสูตรจะท าการพิจารณา
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นรายกรณี เพื่ออนุญาตให้มีสิทธ์ิสมัครสอบได้ 

3.1.3 มีการสอบวัดความรู้ใน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการโดยบัณฑิต 
วิทยาลัย (สอบ SEPT) และสอบข้อเขียนในสาขาวิชา โดยก าหนดการสอบเกี่ยวกับหลักพัฒนศึกษา จากนั้น
ด าเนินการตรวจให้คะแนน และรวมคะแนนโดยคณะกรรมการฯ เพื่อส่งผลให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

3.1.4. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ก่อนการสอบสัมภาษณ์จะมีการประชุมเกี่ยวกับกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีการ
สัมภาษณ์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการสัมภาษณ์ ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลการสัมภาษณ์ 

3.1.5 ส่งผลการสอบคัดเลอืกใหแ้ก่บัณฑิตวิทยาลยัเพื่อด าเนินการประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อ 
ในสาขาวิชา 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาน้ัน ได้ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรและเพื่อการเตรียมตัวที่ดีก่อนเข้าศึกษา อีกทั้ง
หลักสูตรมีรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนเพิ่มเติมส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาพัฒนศึกษามากข้ึน นอกจากนี้ยังมี
การเปิดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร  

3.3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยค านึงความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ

ยังมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์หลังจากศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนที่นักศึกษาจะด าเนินการของสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
      นอกจากนี้ในระหว่างด าเนินการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกท่านจะติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์โดยมีแบบบันทึกความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง  
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  3.4 การคงอยู่ 
  มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจากช้ันปีที่ 1 ข้ึนปีที่ 2 ในอัตราร้อยละ 100 ตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2554 – 
2558 ทั้งนี้เนื่องจากมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทั้งในเรื่องการด าเนินชีวิตและการศึกษา ประกอบกับอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาก็จะให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่นักศึกษาเช่นเดียวกัน 
  3.5 การส าเร็จการศึกษา 
         มีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรประมาณร้อยละ 95.00 ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ทุกท่านจะติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
ท าวิทยานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และจะได้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
      3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการจัดการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  ได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .56) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านหลักสูตรการศึกษา นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53) 2) ด้านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .48) 3) ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62) 4) ด้านกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ .54) และ 5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62)  
       อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ผู้สอนก็ได้มีการพูดคุยกับนักศึกษาถึงสภาพความ
ต้องการต่าง ๆ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการเรียน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ก็พึงพอใจต่อการเรียน ทั้งนี้ในปีการปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาแต่อย่างใด 
 
4.  อาจารย ์
 มีการบริหารอาจารย์ดังน้ี 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาพัฒนศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบวัดความรู้และ
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
      4.2 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ในการรับอาจารย์นั้นทางหลักสูตรฯ ด าเนินการภายใต้ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา ทั้งนี้สาขาวิชามี
กระบวนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี้ 
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4.2.1 มีการประชุมวางแผนร่วมกับหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อก าหนดคุณสมบตัิ โดยจะต้อง
เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกในสาขาวิชาพัฒนศึกษา และมีความรู้ความสามารถในการสอนและการ
วิจัย รวมถึงมีความประพฤติที่เหมาะสม 

4.2.2 มีการก าหนดคณะกรรมการเพื่อด าเนินการคัดเลือก โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์หรือผู้แทนเป็น
ประธาน กรรมการประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ 
ท าหน้าที่เลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ในการก าหนดกระบวนการและปฏิทินการรับสมัคร 

4.2.3 คณะกรรมการมีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และการ
สอบสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินผล และประกาศผลให้
อาจารย์ใหม่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
       ในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น ได้ด าเนินการเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมา
เป็นล าดับข้ันตอน จากสาขาวิชาไปสู่ฝุายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์และฝุายวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนมีวุฒิการศึกษาหรือต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี 
 4.3 ระบบการบริหารอาจารย์ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดอัตราก าลังในระยะเวลา 5 ปี ที่แสดงถึงอัตราที่คงอยู่และการเกษียณอายุ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ปี 

4.4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อก าหนดงบประมาณในการไปอบรม 

สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ในภาควิชา ซึ่งรวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดข้ึนโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ และสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
       
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  ในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้
ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางพัฒนศึกษาและสอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 
  5.2 การก าหนดผู้สอน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง  ๆ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา 
 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  มกีารประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
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  5.4 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท้ัง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ มีการให้อาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือสื่อและต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ มีคณะจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ โดยมีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต ารา
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
 6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

มีการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พิ่มเติม เช่น หนังสือ ต ารา คอมพิวเตอร์ ทีท่ันสมัย รวมถึงการปรับปรงุ
ห้องเรียนและหอ้งวิทยานิพนธ์ใหม่ใหส้ะอาดเรียบร้อย มสีภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

มีการสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียนถึงความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียน
และช่องทางการ
เรียนรู้ที่ เพียงพอ
เพื่อสนับสนุนทั้ ง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ห้องเรียน  นอก
ห้ อ ง เ รี ยน  แล ะ
เพื่ อก าร เ รี ยน รู้
ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน การบันทึกเพื่อเตรียม
จัดสร้างสื่อส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษา
สามารถศึกษา หาความรู้ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ต ารา และสื่อ
ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้   
 

1.รวบร วม  จั ดท า ส ถิติ จ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา  
ช่ัวโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
อินเตอร์เนทในการสืบค้นข้อมูล 
2.สถิติของจ านวนหนังสือ และ
ต าราที่มีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนังสือ ต ารา  
3.ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่ อการ เรี ยนรู้ และ
ปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาต ิหรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสดุปี
การศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน X X X 
(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้ 
มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2561 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 9 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 11 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2  จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสมัฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา 
   
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารยท์ุกรายวิชาเมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2    ผลการประเมินจะจัดสง่อาจารย์ผูส้อนและประธานหลักสูตรเพื่อปรบัปรุงต่อไป 
 1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษาปจัจบุัน 
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝุาย 
 2.2     คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 2.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลกัสูตรจากผู้เรียนปจัจบุันทุกช้ันปี และจาก
ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทกุรุ่น   
 2.4 คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท าการวิเคราะห์และประเมนิหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมลู
ย้อนกลบัของผู้เรียน ผู้ส าเรจ็การศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.5    ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป ี
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1    การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลกัสตูรทั้งฉบับถือเปน็การปรับปรงุมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท าทุก 
5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลกัสตูร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุง 
 (2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 
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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) 
รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม. (2558) “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
           พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
           Veridian E-Journal. Silpakorn University ปีที่ 8, ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 2204-2216 (TCI  
            กลุ่ม 2) 
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 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 
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 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). “รูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ในจงัหวัดกาญจนบรุี” 
 กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 135 หน้า. 
นพพร จันทรน าชู ศศิพร ต่ายค า และกมลรัตน์ หนสูวี. (2559). “การพฒันารปูแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพือ่ 
 การเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ในจงัหวัดกาญจนบรุี”. กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงาน 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 171 หน้า. 
นพพร จันทรน าชู พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ และยุวรี ผลพนัธิน. (2559). “รปูแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิ 
 พอเพียง และความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจชุมชนที่มผีลต่อความส าเร็จในการบรหิารจัดการสถาบันการเงินชุมชน”  
 กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 188 หน้า. 
นพพร จันทรน าชู ยุวรี ผลพันธิน และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์. (2558). “รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณภาพ 
 ของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก” กรุงเทพฯ, ส านักงานกองทุน 
 สนับสนุนการวิจัย และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 295 หน้า. 
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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). “แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบรหิารการเงินส่วนบุคคลของ 

ครูในจังหวัดนครปฐม”วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559). (TCI กลุ่ม 2 ) 

นพพร จันทรน าชู  ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ และเดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์. (2557). “การพฒันายุทธศาสตรก์าร 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์เพื่อรองรบัประชาคมอาเซียน.” 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปทีี่ 34 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม): 1-15. (TCI กลุม่ 1 ) 

นพพร จันทรน าชู และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ.์ (2557). “ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและความ 
เช่ือมโยงกับเศรษฐกจิชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองหลวง และชุมชนบ้านคลองปีกนก อ าเภอเมือง จงัหวัด
สมุทรสาคร.” วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 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). เศรษฐศาสตร์กับการพฒันา. 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 
 464 201 ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 
 464 242 เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 
 467 349 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
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 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 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง”. ศิลปากรศึกษา
ศาสตรวิจัย 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). “การพฒันารปูแบบการประเมิน
โครงการเพือ่เสรมิสร้างความยั่งยืนในงานพัฒนา”. 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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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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). การพัฒนารูปแบบกจิกรรม 
           การท่องเที่ยววิถีไทยสร้างสรรค์เส้นทางกาญจนบุรี-ทวาย. สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัย 
           ศิลปากร. 109 หน้า. (ทุนวิจัยจากเงินบประมาณแผน่ดิน ปี 2558) 
วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธ์ิเงิน, พจนา บุญคุ้ม. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง 
           วัฒนธรรมทีมุ่่งเน้นการเรมิสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในจังหวัดสุพรรณบุร.ี  
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.250 หน้า.  (ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน      
           2557) 
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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) 
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.  
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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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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

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(ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี  
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
คณิต เขียววิชัย และวรรณนภา แสงวัฒนะกุล (2558) .การพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการแบบมีส่วนร่วมโดย 

ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) : 22-33. (TCI กลุ่ม 2) 

คณิต เขียววิชัย, วรรณี เจิมสุรวงศ์ และกมลรัตน์ หนูสวี (2558).การศึกษาความสัมพันธ์ระดับความสนใจใน 
การเล่นกีฬากับระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร์. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) : 51-65. 
 (TCI กลุ่ม 2)  
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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. 

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. โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
คณิต เขียววิชัย (2558). หลักนันทนาการ. นครปฐม. โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
 

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 
ตารางเปรียบเทียบการรบันักศึกษากบัจ านวนนักศึกษาทีร่ับเข้าศึกษาจริง 

และผูส้ าเร็จการศึกษา 5 ป ี
 

สรปุผลการวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาจริง และผู้ส าเร็จ
การศึกษา 5 ปี 

 

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาตามแผน
รับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่รบัเข้า
จริง 

จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

2555 20 14 3 
2556 20 19 2 
2557 20 12 1 
2558 20 11 - 
2559 20 5 - 
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สรุปผลการวิจัยประเมินหลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฒันศกึษา ฉบับปี พ.ศ. 
2556 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยเป็นการประเมินความก้าวหน้า 
(Formative Evaluation) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินหลักสูตรใน 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อม/
บริบท 2) ด้านปัจจัยสนับสนุนในหลักสูตร 3) ด้านสิ่งที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  5) 
ด้านผลผลิตของหลักสูตร และการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ  เพื่อให้การวิจัยนี้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มี โดยมีผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มกรรมการบริหาร
หลักสูตร 2) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 3) กลุ่มนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2556-2557 และ 4) 
กลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์และสรุป
ประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1. การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 

พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ปัจจุบันมีความเห็นว่า บริบท
ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด    
( X = 4.58) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อพิจารณาด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  พบว่าคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) 

โดยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 5 ข้อ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรในกรณีที่คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมีความประสงค์ที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั้นเห็นควรจะต้องเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะ
ทางการคิด การใช้ชีวิต และมีความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึนในสังคมไทย 

1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร  พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) โดยโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดมีความ

เหมาะสมทั้งในเรื่องของการก าหนดสัดส่วนของหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา การก าหนดหน่วยกิตของหลักสูตร
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และความเหมาะสมของรายวิชา เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรมีการผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
วิเคราะห์ การฝึกประสบการณ์ และการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.3 ด้านเนื้อหาวิชา พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษามีความ 
คิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) โดยเห็นว่ารายวิชามี

เนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาในรายวิชามีความถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนมีความ
ทันสมัยและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติในจริงในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเนื้อหาวิชาในรายวิชาดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมอันเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ของหลักสูตร ข้อเสนอแนะคือควรมีการเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสั งคม เช่น วิชา
ปรับพื้นทางด้านการศึกษาและสังคมศาสตร์ วิชาเลือกที่สามารพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอนาคต 
 
2. ด้านปัจจัยท่ีสนับสนุนในหลักสูตร 

2.1 ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินการตามหลักสูตร ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา พบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้อง

กันว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก( X = 4.05)  ในเรื่องของอุปกรณ์ สื่อวัสดุการเรียนการสอน และสถานที่ 

รวมทั้งหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารประกอบการสอน ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับปรุงอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการแสวงหาความรู้และการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ นอกจากนี ้ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะ
ของห้องประชุมหรอืหอ้งบริการในด้านสารสนเทศต่างๆ  อันเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
3. ด้านสิ่งท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตร 

3.1 ด้านคุณลักษณะผู้สอน  พบว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษามีความเห็นว่า มีความ 
เหมาะสมทั้งในภาพรวมและรายข้อค าถามระดับมากที่สดุ ( X = 4.80) เนื่องจากอาจารย์มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ 

มีทักษะในการบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีข้อเสนอแนะ เห็นว่า 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรมีจ านวนที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาเพื่อเอื้อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแล 
ควบคุม และให้ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิดและมีศักยภาพ 

3.2 ด้านคุณลักษณะผู้เรียนก่อนและ/หรือระหว่างเรียนในหลักสูตร และด้านการบริหาร 
หลักสูตรพบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์  มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งในภาพรวมและราย
ข้อค าถามระดับมากที่สุด ( X = 4.80)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเห็นว่า นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ควรมีเป็นผู้ที่เก่ง ดี และมีความเป็นผู้น า นอกจากนี้นักศึกษาควรมีทักษะทางด้านภาษา และการสื่อสาร รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังต้องเป็นนักบูรณาการศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นผู้น าทาง
การศึกษาและการพัฒนาสังคม 
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4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  
4.1 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  พบว่า  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษามีความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาสอดคล้องกัน  โดยเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) โดยมีความเหมาะสมทั้งในด้านการวางแผนด้านการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ความสอดคล้องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างนักศึกษาและชุมชน ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการใช้ชีวิตจากประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา 

4.2 ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
สอดคล้องกัน  โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.65) ทั้งในเรื่องของวิธีการวัด เกณฑ์ในการวัด 

เครื่องมือที่ใช้วัด และความเหมาะสมของช่วงเวลาในการวัด โดยเฉพาะในเรื่องวิธีการในการวัดและประเมินผลการ
เรียน ข้อเสนอแนะเห็นว่า ในเรื่องวิธีการประเมินผลควรจะมีวิธีการวัดและประเมินผลที่มีความหลากหลาย โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
5.  ด้านผลผลิตของหลักสูตร   

พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าในหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาสอดคล้องกัน โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
( X = 4.60) กลุ่มคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ผลผลิตของ

หลักสูตรทั้งในด้านความรู้/ความสามารถในเนื้อหา  ด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติ และด้านทักษะ/การปฏิบัติ มี
ความเหมาะสม ส าหรับข้อเสนอแนะเห็นควรว่านักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ควรมีคุณลักษณะเป็น
นักคิดและนักบูรณาการ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ ใฝุรู้ใฝุเรียนมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ และมีทักษะในการใช้ชีวิต 
 
การศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบรหิารและพฒันาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญมรีายละเอียดดังนี ้

1. ควรให้มีการปรับวัตถุประสงค์บางข้อเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ทีบ่่งบอกคุณลักษณะของ 
บัณฑิตที่ชัดเจนย่ิงข้ึนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

2. ควรให้เลอืกวิชาในมิติทางด้านสังคมอื่นๆ เพิ่มเรือ่งการคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน การบรหิารการพฒันา รวมถึง การจัดการความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เปน็หลักสูตรที่มีความโดดเด่น 
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ทางด้านการพัฒนามหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทีห่ลากหลาย สามารถเช่ือมโยงองค์ความรูเ้ชิงสหวิทยาการได้ดี 
อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือ อาจท าให้ขาดความเช่ียวชาญในศาสตร์แตล่ะศาสตร์อย่างลึกซึง้ และควรพจิารณา
ขอบเขตของการค้นคว้าอิสระว่ามีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด 

4. ในสังคมอนาคตควรจะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย มากขึ้น  โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 
บริบท และความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศชาติ และควรมีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านต่าง ๆ มาให้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ตลอดจนควรมีการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคมให้มากขึ้น  และเน้นสร้าง
นักวิจัยที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อน ามาพัฒนาสังคม 

5. ควรเพิ่มการบริหารการพัฒนา เน้นจุดเด่นของหลักสูตร และผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์ของชาติ  ตลาดแรงงาน  และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึง การจัดการความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริหารหลักสูตร: อาจารยที่ปรึกษาควรทุ่มเทและใสใจในการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะการคิด 
 ทั้งนี้ จากผลการวิจัยฯ ในครั้งนี้ ได้น าข้อค้นพบไปด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2560) ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยมี
การตัดรายวิชาเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรออก และมีการบูรณาการรายวิชาเลือกบางรายวิชา
เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม และรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะทางด้านภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยี และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายได้ 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนกุรรมการพจิารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

(หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. 2   100 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 

 
 
1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีความสอดคล้อง 
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558 และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2550 โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรมี
แผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัย โดยมี แผน ก แบบ ก 2 ซึ่งมีการท าวิทยานิพนธ์ และ แผน ข มีการค้นคว้าอิสระ 
 

หลักสูตร จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต
ที่แตกต่าง 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรเดิม หลักสูตร
ปรับปรงุ 

 

แผน ก แบบ ก 2     
    วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 21 24 +3 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 6 -3 
    วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า  

36 42 42 - 

แผน ข     
    วิชาบังคับ  21 24 +3 
    วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 12 -3 
    การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 3-6 6 6 - 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 

36 42 42 - 
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2. เปรียบเทียบรายวิชา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ

3.1.3.3  รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 
1.1 รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญา 3(3-0-6) 
            เพื่อการศึกษาและการพฒันา 
            (Philosophical  Concept 
            for Education  and  
            Development) 
 
 
 
 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรม3(3-0-6) 
             ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
             (Research Methodology in 
             Behavioral and Social 
             Sciences) 
464 461 สถิติเพือ่การวิจัย 3(3-0-6) 
            ทางการศึกษา   
            (Statistics for Educational 
            Research) 

3.1.3.3  รายวิชา 
แผน ก แบบ ก 2 
1.1 รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญา 3(3-0-6) 
           เพื่อการศึกษาและการพัฒนา  
           (Philosophical  Concept  for 
           Education  and  Development) 
 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6) 
            เพื่อการพฒันาสงัคม 
   (Foundation of Education for 
             Society Development) 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรม3(3-0-6) 
             ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
             (Research Methodology in 
             Behavioral and Social 
             Sciences) 
464 461 สถิติเพือ่การวิจัย 3(3-0-6) 
            ทางการศึกษา   
            (Statistics for Educational 
            Research) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มรายวิชา 

1.2 รายวิชาเลือก 
หมวดวิชาการศึกษา 
464 401 การศึกษาในระบบ 3(3-0-6) 
            สังคมอนาคต    
            (Education for Tomorrow’s  
            World) 
464 402 การพฒันาสุขภาพ 3(3-0-6) 
             ส่วนบุคคลและชุมชน 
   (Personal and Community 
             Health Development) 

หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาการศึกษา 
464 401 การศึกษาในระบบ 3(3-0-6) 
            สังคมอนาคต             
            (Education for the Future 
            World) 
464 402 การพฒันาสุขภาพส่วน 3(3-0-6) 
            บุคคลและชุมชน   
            (Personal and Community 
             Health Development) 

 
 
เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ
464 403  การจัดการเทคโนโลย ี 
3(3-0-6) 
             สารสนเทศเพื่อการศึกษา
    (Information Technology 
              Management for  
              Development) 
464 404  การพฒันาเยาวชน 3(3-0-6) 
             (Youth Development) 

 
 
 
 
 
464 403 การพฒันาเยาวชน 3(3-0-6) 
            (Youth Development) 

ตัดออก 
 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมวดวิชาปรัชญาและจริยธรรม 
464 405 จริยธรรมกับการพฒันา  
3(3-0-6 (Ethics and Development) 
464 406 พุทธปรัชญา 3(3-0-6) 
            ในการพัฒนาชีวิตของไทย               
         (Philosophy of Buddhism 
            in Thai Life Development) 
464 407 ตรรกศาสตร์กับ 3(3-0-6)  
            การพัฒนา 
         (Logic and Development) 

 ตัดออก 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
464 435 แนวคิดการบรหิาร 3(3-0-6) 
            จัดการทางสังคม   
   (Concept of Social 
             Management) 
464 436 การจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
            ทางศิลปะและวัฒนธรรม  
            (Art and Cultural  
            Resource 
464 437 มานุษยวิทยาประยุกต3์(3-0-6) 
            (Applied Anthropology) 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
 
 
 
 
464 435 การจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
            ทางศิลปะและวัฒนธรรม  
            (Art  and Cultural Resource 
            Management) 
464 436 มานุษยวิทยาประยุกต ์ 3(3-0-6)
   (Applied Anthropology) 

 
ตัดออก 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

 
 



มคอ. 2   103 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ
แผน ข 
1.1 รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญา 3(3-0-6) 
            เพื่อการศึกษาและการพฒันา 
            (Philosophical Concept 
            for Education and  
            Development) 
 
 
 
 
 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรม 3(3-0-6) 
             ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
             (Research Methodology in 
             Behavioral and Social 
             Sciences) 
464 461 สถิติเพือ่การวิจัย 3(3-0-6) 
            ทางการศึกษา   
            (Statistics for Educational 
            Research) 

แผน ข 
1.1 รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน 
464 400 พื้นฐานทางปรัชญา 3(3-0-6) 
           เพื่อการศึกษาและการพัฒนา  
           (Philosophical Concept for 
           Education and Development) 
 
464 411 พื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6) 
            เพื่อการพฒันาสงัคม 
   (Foundation of Education for 
             Society Development) 
 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรม3(3-0-6) 
             ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
             (Research Methodology in 
             Behavioral and Social 
             Sciences) 
464 461 สถิติเพือ่การวิจัย 3(3-0-6) 
            ทางการศึกษา   
            (Statistics for Educational 
            Research) 

 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มรายวิชา 

1.2 รายวิชาเลือก 
หมวดวิชาการศึกษา 
464 401 การศึกษาในระบบ 3(3-0-6) 
            สังคมอนาคต    
            (Education for Tomorrow’s  
            World) 
464 402 การพฒันาสุขภาพ 3(3-0-6) 
             ส่วนบุคคลและชุมชน 
   (Personal and Community 
             Health Development) 
 

หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาการศึกษา 
464 401 การศึกษาในระบบ 3(3-0-6) 
            สังคมอนาคต   
            (Education for the Future 
             World) 
464 402 การพฒันาสุขภาพส่วน 3(3-0-6) 
            บุคคลและชุมชน   
            (Personal and Community 
             Health Development) 

 
 
เปลี่ยนช่ือวิชาใน
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ
464 403  การจัดการเทคโนโลย ี3(3-0-6) 
             สารสนเทศเพื่อการศึกษา
    (Information Technology 
              Management for  
              Development) 
464 404  การพฒันาเยาวชน 3(3-0-6) 
             (Youth Development) 

 
 
 
 
 
464 403 การพฒันาเยาวชน 3(3-0-6) 
            (Youth Development) 

ตัดออก 
 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมวดวิชาปรัชญาและจริยธรรม 
464 405 จริยธรรมกับการพฒันา 3(3-0-6)

   (Ethics and Development) 
464 406 พุทธปรัชญา 3(3-0-6) 
            ในการพัฒนาชีวิตของไทย               
         (Philosophy of Buddhism 
            in Thai Life Development) 
464 407 ตรรกศาสตร์กับ 3(3-0-6)  
            การพัฒนา 
   (Logic and Development) 

 ตัดออก 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
464 435 แนวคิดการบรหิาร 3(3-0-6) 
            จัดการทางสังคม   
   (Concept of Social 
             Management) 
464 436 การจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
            ทางศิลปะและวัฒนธรรม  
            (Art and Cultural  
            Resource 
464 437 มานุษยวิทยาประยุกต3์(3-0-6) 
            (Applied 
            Anthropology) 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
 
 
 
 
464 435 การจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
            ทางศิลปะและวัฒนธรรม  
            (Art and Cultural Resource 
            Management) 
464 436 มานุษยวิทยาประยุกต ์3(3-0-6)  
            (Applied Anthropology) 

 
ตัดออก 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ
 464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

            สังคม                               
            (Foundation of Education for 
            Society Development) 
            
             ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา 
คุณวิทยา ปรัชญาตะวันออกแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา 
แนวคิดพุทธธรรมในการก าหนดนโยบายการศึกษา ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
พัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดพื้นฐานทาง
สังคมศาสตร์ ระบบการศึกษาและกระบวนทัศน์ทางสังคม
ต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 
               Western philosophy of metaphysics, 
epistemology and axiology, Eastern philosophy of 
education, Buddhist Dharmic approach in 
educational policy formation, Psychological 
theories for learning process in according with 
learner’s development and nature basic concepts 
in social sciences and educational systems and 
social paradise of educational management for 
social development. 
 

เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหต ุ
464 402 การพฒันาสุขภาพ 
            ส่วนบุคคล 
            และชุมชน                                                                       
            (Personal and 
            Community 
            Health  
            Development) 
  ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อ
สุขภาพของบุคคลและชุมชน 
ในด้านสิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภค แพทย์ทางเลือก 
แหล่งให้ความรู้และบริการแก่
ชุมชน การวางแผนสง่เสรมิและ
แก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล
และชุมชนต่าง ๆ 
             Factors affecting  
personal  and  community  
health, inclusive  of 
environment, utilities, 
organizations providing 
learning resources, 
alternative medicines and 
community services, as  
well  as  planning  to  
promote  and  resolve  
personal  and  community  
health  problems. 
 
 
 

464 402 การพฒันาสุขภาพส่วนบุคคลและ 
            ชุมชน                                                                       
            (Personal and Community 
            Health Development) 
    
 
 
           ปัจจัยที่สง่ผลต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน ใน
ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค แพทย์ทางเลือก แหล่งให้
ความรู้และบริการแก่ชุมชน การวางแผนส่งเสริมและ
แก้ปัญหาสุขภาพของบุคคลและชุมชน           
              
               
 
 
             Factors influencing personal  and  
community  health regarding environment, 
utilities, alternative medicines,  organizations 
providing learning resources, and community 

services,  including  planning  to  promote  and  
resolve  personal  and  community  health  
problems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ปรับเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
464 430 หลักพัฒนศึกษา 
            (Principles of  
            Development 
            Education) 
  หลักการ ทฤษฎีและ
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม 
การเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรม รวมทั้งบทบาทที่มีต่อ
การพัฒนา และแนวทางการ
ประยุกต์ หลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ 
ปรัชญาและแนวความคิดทางการ
ศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศ 
โดยบูรณาการความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ เพื่อใช้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ใน 
การแก้ไขปัญหาของประเทศ 
             Principles, theory 
and ideas concerning  
economics  society, politics 
culture. The course includes 
application of theories and 
ideas, including analyzing 
philosophy and ideas as 
important tools in community 
and national development 
through interdisciplinary of 
behavioral science.  The 
course applies 
interdisciplinary behavioral 
science for analyzing and 
synthesizing  ways  to  solve  
country ’s problems. 

464 430 หลักพัฒนศึกษา 
            (Principles of Development 
            Education) 
  
            แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการศึกษาที่มี
ผลต่อการพัฒนาสังคมในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองและวัฒนธรรม รวมทั้งการ 
บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการศึกษา เพื่อ
ใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ และน ามาใช้ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาชุมชน ประเทศ และสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Conception and sociology theory and 
education for development of economy, society, 
politics and government and culture, including 
application of theories and concepts, i.e. analyzing 
theory and ideas as important tools in community and 
international development using interdisciplinary 
approach in sociology through analyzing and 
synthesizing ways. 
 

 
 
 
 
ปรับเปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
464 432 การสัมมนาและปฏิบัติการ 
            ทางพฒันศึกษา  
            (Seminar and Practicum in 
            Development Education)  
            ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ประเด็นปญัหาในทาง
พัฒนศึกษา มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ หลักและวิธีการ
ทางพฒันศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้การพฒันา ด้วยวิธีการ
สัมมนา มีการฝึกปฏบิัตภิาคสนามในสถานการณ์และ
สภาพปญัหาทีเ่ป็นจริง 
             
            A practicum of project development 
and evaluation, integrating knowledge, principles 
and methods of development education in 
actual field situations. 
 
 
464 461 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา 
            (Statistics for Educational 
            Research)  
   สถิติพื้นฐาน     ทฤษฎีความน่าจะเป็น    การ
สุ่มกลุ่มตัวอยา่ง    การประมาณค่าประชากร  การ
ทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกต่างคา่เฉลี่ย
ประชากรการวิเคราะหค์วามแปรปรวน    การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม    การวเิคราะห ์ความแปรปรวน
ความแปรปรวนร่วม  การทดสอบด้วยสถติิแบบนอนพารา
เมตริก          . 

464 432 การสัมมนาและปฏิบัติการทาง 
            พฒันศึกษา  
            (Seminar and Practicum in  
            Development Education) 
         ฝึกปฏิบัติการ และวิ เคราะห์
ประเด็นปัญหาในทางพัฒนศึกษา มุ่งเน้น
การบูรณาการความรู้ หลักและวิธีการ
ทางพัฒนศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้การพัฒนา 
ด้ วย วิ ธี ก า รสั มมนา  มีกา รฝึ กปฏิ บั ติ
ภาคสนามในสถานการณ์และสภาพปัญหา
ที่เป็นจริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
            A practicum of project 
development and evaluation, 
emphasizing on integrating 
knowledge, principles and methods 
of development education applied 
to development through seminars 
as well as actual practice situations 
in the country and abroad. 
464 461 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา 
            (Statistics for Educational 
            Research)  
  สถติิพื้นฐาน  ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า    
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความ
แตกตา่ง คา่เฉลีย่ประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม ความสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอยการทดสอบด้วยสถติิแบบ
นอนพาราเมตริก 
 

 
 
 
 
ปรับเปลีย่น
ค าอธิบายรายวชิา
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  หมายเหต ุ
 
            Basic concepts of 
 descriptive statistics and 
inferential statistics; probability 
theory; random sampling 
techniques; measures of 
relationship and  regression 
analysis; estimation; hypothesis 
testing; analysis of variance; 
analysis of covariance and some 
nonparametric techniques for 
hypothesis testing. 

  
             Basic concepts of descriptive 
statistics and inferential statistics; 
probability theories; random sampling 
techniques; estimation; hypothesis 
testing; testing for a different of means; 
analysis of variance; analysis of 
covariance; measures of relationship 
and regression analysis and some 
nonparametric techniques for 
hypothesis testing 

 
 
 
ปรับเปลี่ยน
ค าอธิบายรายวิชา
ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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464  400   Philosophical  Concept  for  Education  and  Development)  3(3-0-6) 
           Core concepts of philosophy including metaphysics, 

epistemology and axiology for foundation of education, as well as 
those Buddhist contemporary philosophy related to Thai culture in 
accordance to help guide the development of education and 
society; aims of education policy, curriculum and instructional 
practices, including research and development. 
 

464  401  Education for the Future World  3(3-0-6) 
           Trends and alternatives to using interdisciplinary education as 

an important tool in creating knowledge, behavior, and ability to live 
with others in  the  future.   
 

464  402  Personal and Community Health Development  3(3-0-6) 
  Factors influencing personal and community health regarding 

environment, utilities, alternative medicines, organizations providing 

learning resources, and community services, including  planning  to  
promote and  resolve  personal  and  community  health  problems. 
 

464 403   Youth Development                                3(3-0-6) 
            Factors influencing youth behavior, principles of planning  

      and organizing activities as well as formal and informal processes  

      for youth development including rights and duties of the youth.  

      Flied trip required. 
                 

464  411 Foundation of Education for Society Development 
        Western philosophy of metaphysics, epistemology and 
axiology, Eastern philosophy of education, Buddhist Dharmic 
approach in educational policy formation, Psychological theories 
for learning process in according with learner’s development and 
nature basic concepts in social sciences and educational systems 
and social paradise of educational management for social 
development.  

 3(3-0-6) 
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464  430 Principles of Development Education  3(3-0-6) 
          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  431 Analysis  of  Policy  and  Plan  in  Development  Education  3(3-0-6) 
          Concepts and theories of educational policies planning 

within the context of educational development; systems theory 
and test models of planning, techniques and analyses of various 
important policies, exploration, cost-profit analysis and case 
analysis of natural factors related to the procedure of education 
policy formulation; interdisciplinary development dimensions 
affecting policy formulation in organization. 
 

464  432 Seminar and Practicum in Development Education  
           Practicum and analysis of development education issue, 
emphasizing integration of knowledge; principles and methods of 
development education applied to development as well as 
actual practice in the country and abroad. 

3(2-2-5) 

 
464  433 Sociology and Development                                                                          3(3-0-6) 
           Concepts and principles of sociology related to national 

development in terms of education, culture, society and politics, 
including the impacts of  modernity at different levels modernity 
at different  levels  of  community. 
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464  434 
 
 
 

 Economics and Development                                                
         Economic system analysis, major and minor tendencies for 
creating an understanding of community structure, state 
approaches to rural development and economic systems covering 
both present and future times. 

3(3-0-6) 
 
 

  
464  435 Art and Cultural Resources Management  

        Issues in art and cultural resource management, methods of 
management for conserving and developing art and cultural 
resource for the most effective use while maintaining national 
heritage. 
 

3(3-0-6) 
 

464  436 Applied Anthropology  
        Anthropological principles and  theories  in  community  
development, roles of anthropologists in both developed and 
developing countries leading to social and   culture change. 

3(3-0-6) 
 

                     
464  460  Research Methodology in Behavioral and Social Sciences 

          Basic concepts of research methodology in behavioral 
science and social science disciplines, both qualitative and 
quantitative methods, writing a research proposal, defining research 
hypothesis, nature or variables and data, research samples, research 
tools, data collection techniques and data analysis; interpretation; 
various styles of research reports. 

3(3-0-6) 
 

 

464 461 Statistics for Educational Research  
 Basic concepts of descriptive statistics and inferential 
statistics; probability theories; random sampling techniques; 
estimation; hypothesis testing; testing for a different of means; 
analysis of variance; analysis of covariance; measures of relationship 
and regression analysis and some nonparametric techniques for 
hypothesis testing 
             

3(3-0-6) 
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464  462 Qualitative  Research  3(3-0-6) 
          Meanings, scope and importance of qualitative research, 

methods of qualitative research designs of qualitative research, 
principles and methods of data collection and analysis, 
interpretation and presentation of research results including the 
application in the areas of development education.      

464  463  Development Program and Project Evaluation              3(3-0-6)   
                           Planning principles and evaluating project models with various 

     techniques of evaluation, comparing principles and techniques for  
     program and project evaluations as guidelines for designing development  
     program and project evaluation in development education fields. 

 
464  490      Thesis                                                                                12  credits 
                           An individual research project conducted under consultation  
                of a thesis supervision and with the approval of the program committees.  

      Students conduct a study to develop a body of knowledge and 
      Periodically report the progress of their work in research seminars. 

 
464  491      Independent  Study                                                             6  credits 
                         Research in a selected topic in development education areas,  
                including gathering and analyzing research findings under the supervision  
                of the thesis advisor. 
 
466 500  English for Graduate Students in Education                        2(2-0-4) 
                         Development of abilities in reading English academic articles and  
            practice of   reading to familiarize themselves with selections concerning 
           student’s major  subjects.      
 
 
 
  


