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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
Master of Education Program in Development Education

:

การศึกษามหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา)
Master of Education (Development Education)
กศ.ม. (พัฒนศึกษา)
M.Ed. (Development Education)

:

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตเข้าศึกษาทั้งนิสิตไทย และ นิสิตต่างประเทศ
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมหาวิทยาลัย
อื่นที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะการรับเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายทางวิชาการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ และการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการวิชาการ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
- สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2557
- สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 191 (1/2557) เมื่อวันที่ 26 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักการศึกษา
(2) นักวิจัยด้านการพัฒนา
(3) นักบริหารการศึกษา
(4) นักวิชาการทางการศึกษา
(5) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(6) นักพัฒนาสังคมที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
(7) ศึกษานิเทศก์

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
3659900171950

รองศาสตราจารย์

ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

พัฒนศึกษา
การบริหารการศึกษา
เคมี
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นางสาวอัจฉรา ศรีพันธ์
3670100236102

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ด.
อ.ม.
นศ.บ.
กศ.ด.

พัฒนศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
การประชาสัมพันธ์
พัฒนศึกษาศาสตร์

ค.ม.
น.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.

สถิติศกึ ษา
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์

3

นางสาวมานิตย์ ไชยกิจ
3739900143360

อาจารย์

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย
ไทย

2540
2535
2525

ไทย
ไทย

2556
2544

ไทย
ไทย

2540
2532

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2522
2535
2532
2519

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

15

9

15
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1

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระการสอน
(จํานวน ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
เมื่อเปิด
ปัจจุบัน
หลักสูตรนี้
7
15
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก อันเนื่องมาจากการเปิดการค้าเสรี และการ
ผลิตโดย เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวเร่ง พร้อมกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและไม่
หยุดยั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม ทําให้สังคมไทย
จําเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเข้มแข็งพอที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกแห่ง
การแข่งขันอย่างรุนแรงและไร้ระเบียบ คนไทยซึ่งเคยมีอยู่มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์และเอื้อเฟื้อกันอย่าง
ญาติมิตรในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาวะเช่นนั้นแล้ว การผลิตด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมของสังคม
แบบเกษตรกรรม จึงจําเป็นต้องผสมผสานกับอุตสาหกรรมและการบริการของยุคหลังอุตสาหกรรม
อย่างชาญฉลาดและตระหนักรู้ในการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลก ต้องมีความรู้และมี
ทักษะการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้มีแค่ความรู้ในการใช้ภาษาประจําชาติเท่านั้น ยังจะต้องรู้
และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางทางเศรษฐกิจและภาษา
ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย รู้จักคิดคํานวณ คิดสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดไม่ฟุ่มเฟือย
ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และสามารถที่จะนําพาตนเองและสังคมให้หลุดพ้นจากความอดอยาก ยากจน
อีกทั้ง ประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปี พ.ศ. 2558 อาเซียนจะพัฒนาไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) โดยมีกรอบความร่วมมือ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural
Community: ASCC) ซึ่งการศึกษาเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการศึกษา
นั้นเป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยมแนวความคิด ความเข้าใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ
เป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งกําหนดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายสําคัญอันดับแรกในการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่
ดีของประชากรในภูมิภาค ด้วยการให้ความสําคัญกับการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษา การ
ลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ผู้บริหาร ครู นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสู่ความ
ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของสังคมโลกเพราะพัฒนาการของระบบสื่อสาร
และสารสนเทศ ได้ทําให้เส้นกั้นอาณาเขตของนานาประเทศหมดความสําคัญลงไปโดยสิ้นเชิง การไร้
พรมแดนเกิดขึ้นพร้อมกับการไร้ระเบียบ ในขณะที่ทุกประเทศต้องปรับตัวโดยให้ความสําคัญกับการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน การศึกษาต้องเป็นลักษณะฐานกว้าง (Broad-Based
Education) ที่ให้โอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่ปวงชน เพื่อให้ทุกคนมีขีดความ สามารถในฐานะ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รู้จักรากเหง้าและภูมิใจในภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของตน ในขณะที่ยอมและเคารพในภูมิปัญญาของเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีสติมีเหตุ มีผล และมีภูมิคุ้มกัน หลุดพ้นจากการเป็นเหยื่อ
ของอวิชชาทั้งมวล มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข แม้จะแตกต่าง
ทางความคิด ความเชื่อ เพศ ภาษา ผิวพรรณ และชาติพันธุ์ มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วน
ร่วมพั ฒนาสั งคมแห่ง ปัญญาซึ่ง เจริ ญก้ าวหน้าอย่างยั่งยื นและสมดุ ลทั้งทางเศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้ อม
การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมและวัฒนธรรมของไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การเรียนรู้และการปรับตัวโดยอาศัยการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural Management) หรือความแตกต่างด้านความคิดเห็น
ชาติพันธุ์ มาเป็นแนวทางสร้างจุดร่วมกัน ทําให้กระบวนการพัฒนามนุษย์ที่มีอยู่เดิมต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนา ให้สอดคล้องกับกระบวนการและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงมีความจําเป็นในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการผู้บริหาร ครู นักวิชาการที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาและพัฒนามนุษย์ อันนําไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ โลก
ให้ยั่งยืนได้ในที่สุด
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
แต่เ ดิ มมีก ารจัด หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ หารการศึ กษา
(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์) เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศีกษา พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีนิสิตสําเร็จไป
แล้วทั้งสิ้นจํานวน 23 คน และกําลังศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 จํานวน 4 คน ปัจจุบันมีการ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งได้ยกเลิกแขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
สถานการณ์ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้
มีความเข้มแข็งรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทําหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา เพื่อให้มหาบัณฑิต มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ตัวการศึกษาและระบบการศึกษา ใน

6
ฐานะเครื่ อ งมื อ ทางสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ องค์ ก ร และสั ง คม ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เป็นพันธกิจหลักทางการศึกษา ที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยนเรศวรจัดเป็นหนึ่ง ในปรัชญาของคณะและปรัชญาของมหาวิทยาลั ย
หลักสูตร จึงเป็นการใช้ศาสตร์ทางการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยจึงต้อง
ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการดําเนินการจัดการการเรียนการสอนในลักษณะใหม่ โดยเป็นการ
ปรับระบบการเรียนการสอนและกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีความชัดเจนและเข้าใจในการ
บริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงการใช้ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับนิสิต เข้ามาใช้ในกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรมากขึ้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน(เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยภาควิชาอื่น
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
เปิดสอนโดยภาควิชาการศึกษา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
วิชาพื้นฐานการศึกษา
เปิดสอนโดยภาควิชาการศึกษา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
366511
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
เปิดสอนโดยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
366515
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for Education
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาการศึกษา และ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อกําหนด
รายวิชาการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งมั่นสร้างบุคคลให้เป็นนักคิด นักวิจัยระดับต้น และนักพัฒนาที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาปัญญาสามด้านคือ ปัญญาเพื่อการสัมมาอาชีวะ ปัญญาเพื่อการมีหิริโอตัปปะ และปัญญา
เพื่อการดําเนินชีวิตตามวิถีมัชฌิมาปฏิปทา และสามารถที่จะนําปัญญาทั้งสามด้านนี้ ไปดําเนินการ
พัฒนามนุษย์ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคล องค์การ และสังคม อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ความสําคัญ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เป็นการสร้างบุคคลให้รู้ เข้าใจ และใช้
การศึกษาทั้งสามระบบคือ ระบบการศึกษาในโรงเรียน ระบบการศึกษานอกโรงเรียน รวมถึงระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สติปัญญา
สั ง คม โดยสามารถออกแบบระบบการศึก ษาและการพั ฒ นา การบูร ณาการภู มิปัญ ญาดั้ ง เดิ มกั บ
วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
บุคคลดังกล่าว จะเป็นผู้มีศักยภาพในการพัฒนาปัญญา ผ่านกระบวนการศึกษาในฐานะที่
เป็นเครื่องมือของการพัฒนามนุษย์รวมถึงการพัฒนาประเทศ ได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีโลก
ทั ศ น์ ก ว้ า งไกลและลุ่ ม ลึ ก และมี ส ถานะเป็ น นั ก การศึ ก ษาที่ เ ป็ นนั ก คิ ด นั ก วิ จั ย ในระดั บต้ น และ
นักวิชาการที่สามารถพัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนากําลังคนสําหรับสังคมยุคใหม่ และ
สามารถชี้ นํา สั งคมให้ก ารพัฒ นาเป็ น ไปอย่า งมี ค วามสมดุล ทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม
การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ในระดับอนุภูมิภาค
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรอบรู้ในหลักการพัฒนศึกษา เข้าใจในปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการพัฒนา
นโยบายการศึกษาของไทย อาเซียน และสากล สามารถนําหลักการและปรัชญาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวม ด้ วยดุลยพิ นิจ ที่
เหมาะสม
2. สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสร้างสรรค์ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาที่นําไปสู่การพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีธรรมาภิบาล และมีจิตสํานึกสาธารณะ
สามารถแสดงภาวะผู้นําในการจัดการ และแก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ได้ และคาดการณ์ไม่ได้ ตลอดจน
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

8
4. มีความรู้ และทักษะในการวิจัย สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง ตลอดจนสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
5. มีความสามารถ และรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสนับสนุน
ผู้อื่นให้มีการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
6. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาที่นําไปสู่การพัฒนามนุษย์ได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. การพัฒนาหลักสูตรและการ

1.ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

1. รายงานการประเมินหลักสูตร

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

2. รายงานโครงการสัมมนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน
3. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
เน้นการวิจัยเป็นฐาน (มคอ.3) และ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา
(มคอ.5)

2. พัฒนาคณาจารย์ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย
เป็นฐาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
อาจารย์
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้การวิจัย
เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน

1. ความรู้ ความเข้าใจของคณาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอนใช้การ
วิจัยเป็นฐาน
2. แผนการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.3)และรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา(มคอ.5)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 จัดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ – วันศุกร์
ในเวลาราชการ (ภาคการศึก ษาต้ น เดื อนสิง หาคม – ธั น วาคม และ ภาคการศึก ษาปลาย เดือ น
มกราคม – พฤษภาคม)
- แผน ข จั ด การเรี ย นการสอน ในวั น เสาร์ – อาทิ ต ย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม และ
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม -กรกฎาคม)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
1) ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการศึกษา
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
และมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
นิสิตแรกเข้ามีความหลากหลายในภูมิหลังทางการศึกษาที่ต้องทบทวนความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการศึกษาและการพัฒนา นอกจากนี้ ความสามารถในการอ่าน การคิด การใช้
ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง ความสามารถในการวิจัย การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การสรุป และการนําเสนอ ยังไม่สูงพอ จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา ควบคู่ไปกับการ
เรียนในสาขาวิชา
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดคลินิกการวิจัย จัดอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ ตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างเสริมการ
เรียนรู้ให้กับนิสิต อาทิ จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม
ในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการการจัดการเรียนรู้ การศึกษาดูงานทางด้านพัฒนศึกษา
รวมทั้งการวิจัยในองค์การทางการศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มอบหมายให้ผู้สอนนําการวิจัย
เชิงปฏิบัติอย่างง่ายๆเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านพัฒนศึกษา จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อแนะนํา
การให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย เทคนิค การเรี ย นในมหาวิท ยาลั ย และการแบ่ ง เวลา นอกจากนี้
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ทําหน้าที่ดูแล และให้คําแนะนําแก่นิสิตอย่างใกล้ชิด
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
ปีการศึกษา
ชั้นปี
2557 2558 2559 2560 2561
ชั้นปีที่ 1
2
2
2
2
2
ชั้นปีที่ 2

-

2

2

2

2

รวม

2

4

4

4

4

จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา

-

2

2

2

2

2558
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2559
10
10
20
10

2560
10
10
20
10

2561
10
10
20
10

2558
20
20
40
20

ปีการศึกษา
2559
20
20
40
20

2560
20
20
40
20

2561
20
20
40
20

แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา
แผน ข
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
จํานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2557
10
10
-

2557
20
20
-
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายการรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบรายได้ทีได้รบั จัดสรร*
งบประมาณแผ่นดิน **
รวม

2557
400,000
155,200
38,800
194,000

2558
600,000
232,800
58,200
291,000

ปีงบประมาณ
2559
600,000
232,800
58,200
291,000

2560
800,000
310,400
77,600
388,000

2561
800,000
310,400
77,600
388,000

* เท่ากับ 40% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังหักเข้ากองทุนคงยอดเงินต้นเงินต้น 3% แล้ว
** ประมาณการเท่ากับ 25% ของเงินรายได้ที่จัดสรร
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
รายการจ่าย
งบดําเนินการ
2.1 กองทุนพัฒนาอาจารย์
2.1.1 หมวดค่าใช้สอย
2.1.2 หมวดเงินอุดหนุน
2.2 กองทุนพัฒนาการเรียนการ
สอน
2.2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.2.4 หมวดเงินอุดหนุน ***
2.2.5 หมวดครุภัณฑ์
2.2.6 หมวดสิ่งก่อสร้าง
2.3 กองทุนพัฒนาวิชาการนิสิต
2.3.1 หมวดเงินอุดหนุน
รวม

2557
195,000
15,000
10,000
5,000
170,000

2558
275,000
15,000
10,000
5,000
250,000

ปีงบประมาณ
2559
295,000
15,000
10,000
5,000
270,000

10,000
10,000
50,000
100,000
10,000
10,000
195,000

20,000
20,000
60,000
150,000
10,000
10,000
275,000

20,000
20,000
80,000
150,000
10,000
10,000
295,000

*** สนับสนุนการทําวิจัยของนิสิต 5,000 บาท/คน/หลักสูตร

2560
395,000
15,000
10,000
5,000
370,000

2561
395,000
15,000
10,000
5,000
370,000

20,000
20,000
80,000
200,000
50,000
10,000
10,000
395,000

20,000
20,000
80,000
200,000
50,000
10,000
10,000
395,000
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2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต 31,100 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
- กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 1
- กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
- กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ลําดับ

1

2
3
4

รายการ

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐานการศึกษา
1.2 วิชาบังคับ
1.3 วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เกณฑ์ ศธ.

หลักสูตรใหม่

พ.ศ.2548

พ.ศ.2557

แผน ก
แบบ ก 1

แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข

36
-

12
12
-

36

36

แผน ก

แผน ก

แบบ ก 1

แบบ ก 2

30-33
3-6
-

36
5

24
6
15
3
12
5

30
6
15
9
6
5

36

36

36

36

แผน ข
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3.1.3 รายวิชา
(1) แผน ก แบบ ก 1
- วิทยานิพนธ์
จํานวน 36 หน่วยกิต
388591
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
8 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A1
388592
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
8 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A1
388593
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
8 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A1
388594
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หน่วยกิต
Thesis 4, Type A1
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน 4 หน่วยกิต
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
388571
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
388572
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
(2) แผน ก แบบ ก 2
- วิชาพืน้ ฐานการศึกษา
จํานวน 6 หน่วยกิต
366511
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
366515
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for
Education
- วิชาบังคับ
จํานวน 15 หน่วยกิต
388501
หลักพัฒนศึกษา
3(3-0-6)
Principles of Development Education
388502
การพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
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388503

การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
Organization Development and Performance
Management
388504
การศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
Indigenous Wisdom Study and Human Development
388505
การพัฒนาพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Citizenship Development in the 21st Century
- วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
388511
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Policy and Strategic Planning of Human Development
in Education
388512
การประเมินประสิทธิผลการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Evaluation of Human Development Effectiveness
388513
การฝึกอบรมกับการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Training and Human Development
388514
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Comparative Study of Human Development
388515
เทคนิคการพัฒนาสายอาชีพ
3(2-2-5)
Career Development Techniques
388516
เศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
Knowledge Based Economy and Human Development
388517
พัฒนศึกษาภาคสนาม
1(0-3-2)
Field Study of Development Education
- วิทยานิพนธ์
จํานวน 12 หน่วยกิต
388595
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
2 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A2
388596
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
4 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A2
388597
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A2
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- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน 5 หน่วยกิต
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
388571
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
388572
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
(3) แผน ข
- วิชาพืน้ ฐานการศึกษา
จํานวน 6 หน่วยกิต
366511
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
366515
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for
Education
- วิชาบังคับ
จํานวน 15 หน่วยกิต
388501
หลักพัฒนศึกษา
3(3-0-6)
Principles of Development Education
388502
การพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
388503
การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
Organization Development and Performance
Management
388504
การศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5)
Indigenous Wisdom Study and Human Development
388505
การพัฒนาพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Citizenship Development in the 21st Century
- วิชาเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
388511
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
ทางการศึกษา
Policy and Strategic Planning of Human Development
in Education
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388512

การประเมินประสิทธิผลการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Evaluation of Human Development Effectiveness
388513
การฝึกอบรมกับการพัฒนารมนุษย์
3(2-2-5)
Training and Human Development
388514
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Comparative Study of Human Development
388515
เทคนิคการพัฒนาสายอาชีพ
3(2-2-5)
Career Development Techniques
388516
เศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
Knowledge Based Economy and Human Development
388517
พัฒนศึกษาภาคสนาม
1(0-3-2)
Field Study of Development Education
- การค้นคว้าอิสระ
จํานวน 6 หน่วยกิต
388581
การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study 1
388582
การค้นคว้าอิสระ 2
2 หน่วยกิต
Independent Study 2
388583
การค้นคว้าอิสระ 3
2 หน่วยกิต
Independent Study 3
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จํานวน 5 หน่วยกิต
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
388571
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
388572
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1

366513
388591

388571
388592

388593

388572
388594

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
8 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A1
รวม
8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis 2, Type A1
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis 3, Type A1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis 4, Type A1
รวม

1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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แผน ก แบบ ก 2

366511
366513
366515

388501

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies
for Education
หลักพัฒนศึกษา

3(3-0-6)

Principles of Development Education

388502

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การพัฒนากระบวนการคิด

3(3-0-6)

Thinking Process Development
388503

การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
Organization Development and Performance Management

388571
388595

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis 1, Type A2
รวม

1(0-2-1)
2 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
388504

การศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

Indigenous Wisdom Study and Human Development
388505

การพัฒนาพลเมืองในศตวรรษที่ 21

3(3-0-6)

Citizenship Development in the 21st Century
388596

3885xx
388572
388597

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis 2, Type A2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2
Thesis 3, Type A2
รวม

4 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

3(x-x-x)
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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แผน ข

366511
366515

388501

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies
for Education
หลักพัฒนศึกษา

3(3-0-6)

Principles of Development Education
รวม

9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

366513
388502

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences (Non-Credit)
การพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development

388503

การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
Organization Development and Performance Management

388571

388504

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1 (Non-Credit)
รวม

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

Indigenous Wisdom Study and Human Development
388505

การพัฒนาพลเมืองในศตวรรษที่ 21

3(3-0-6)

Citizenship Development in the 21st Century
รวม

6 หน่วยกิต
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3885xx
388581

3885xx
388582
388572

3885xx
388583

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเลือก
Elective Course
การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือก
Elective Course
การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2
สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2 (Non-Credit)
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเลือก
Elective Course
การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study 3
รวม

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
1(0-2-1)
5 หน่วยกิต

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
388501
หลักพัฒนศึกษา
Principles of Development Education

3(3-0-6)

หลักการและปรัชญาทางพัฒนศึกษา วิกฤตการพัฒนาและกระแสการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยและสังคมโลกที่ส่งผลต่อการศึกษา หลักการและทฤษฎีทางการพัฒนา ในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การ
Foundations and principles of development education; crises and
changes in Thai society and at the global level affecting education; including
principles and theories of development in individual, group and organization levels
388502
การพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Thinking Process Development
หลักการและวิธีการพัฒนากระบวนการคิดของบุคคล และกลุ่มบุคคลในองค์การ ชุมชน
และสังคม โดยบูรณาการพุทธวิธี กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เน้นการคิดอย่างมีเหตุผล คิดเชิง
วิพากษ์ คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงกลยุทธ์ และคิดแบบรวบยอด
Principles and methods of thinking process development of individuals
and groups in organization, community and society; based on Buddhist methods and
scientific process with emphasis on rational thinking, critical thinking, creative thinking,
strategic thinking and conceptual thinking
388503
การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
3(2-2-5)
Organization Development and Performance Management
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ ทฤษฎี และแนวคิ ด ในการพั ฒ นาองค์ ก ารและการจั ดการ
ผลงาน โดยเน้น วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ การประเมินผลงาน เทคนิคการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเป็นพี่เลี้ยง การสอนแนะ การพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงเป็นต้น
Introduction to concepts and theories of organizational development
and talent performance management; focused on organization culture, learning
organization, performance appraisal, human resource development techniques such
as mentoring, coaching, high performance organization, etc.
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388504

การศึกษาภูมปิ ัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Indigenous Wisdom Study and Human Development
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาดั้งเดิม การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิม แนวทาง

การศึ กษาภูมิปัญญาดั้ ง เดิ ม และการประยุก ต์ใ ช้ ใ นการจั ดการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นามนุษ ย์ ทั้ ง ใน
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Concepts of indigenous wisdom, preservation and development of
indigenous wisdom; guidelines for study of the indigenous wisdom; and application of
indigenous wisdom for human development through formal education, informal
education and non-formal educational with community participation
388505
การพัฒนาพลเมืองในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Citizenship Development in the 21st Century
บริบทและแนวโน้มของโลกาภิวัฒน์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสังคม/เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และค่านิยมโลก แนวคิด หลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพลเมืองและพลโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนและมนุษย์
Contexts and trends in globalization information technology and
communication, knowledge based society/economy, and global values; concepts and
principles of Lifelong Learning; competencies and civil attributes and global citizens in
21 century in order to apply for human development
388511
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Policy and Strategic Planning of Human Development in Education
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย การกําหนดนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย และการนํา
นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ หลัก การวางแผนเชิง กลยุท ธ์ การจั ดการระบบสารสนเทศมนุ ษ ย์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของมนุษย์ นําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมิน
แผนงานโครงการ โดยใช้เทคนิควิธีที่สําคัญสําหรับการพัฒนามนุษย์
Concepts of policy, formulation policy, policy analysis and
implementation of policy, principles for strategic planning, management information
systems of human development, environmental analysis for strategic planning of
human development, implementation of strategic plans and evaluation of projects
based on important techniques for human development
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388512

การประเมินประสิทธิผลการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Evaluation of Human Development Effectiveness
ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล การออกแบบแผนการ
พัฒนารายบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาและการประเมินศักยภาพจากการทํางาน โดยใช้วิธีการประเมินผล
รูปแบบต่างๆ การศึกษาจะมุ่งเน้นถึงข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการประเมินแบบต่าง ๆ ข้อจํากัดที่
เกี่ยวข้องสําหรับการพัฒนามนุษย์
Theories and guidelines for individual capability building; designs for
individual capability building focused on development and performance assessment
by various methods based on potential evaluation different evaluation models;
limitations for human development
388513
การฝึกอบรมกับการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Training and Human Development
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารฝึ ก อบรมและการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ที่ ส อดคล้ อ งการ
เปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี วัฒ นธรรมองค์ การ และสภาวะทางเศรษฐกิ จ ความจํ าเป็นของการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ และการจัดการความรู้ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ ทั้งในระดับองค์กร กลุ่ม และบุคคล
Theories and applications of training and human development in
conformity with rapid changes in technology, organizational culture, economic
conditions; the needs for information sharing and knowledge management; the
systematic planning for human development in organization, group and individual
levels
388514
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
Comparative Study of Human Development
แนวคิดและหลักการทางการศึกษาเปรียบเทียบระบบ นโยบาย และปฏิบัติการทางการ
ศึกษาของนานาประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย
Concepts and principles of significant approaches for comparative study
of educational systems, policies and practices in various countries in order to apply
for human development in Thailand
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388515

เทคนิคการพัฒนาสายอาชีพ
3(2-2-5)
Career Development Techniques
แนวคิ ด และทฤษฎีก ารพั ฒนาสายอาชี พและแนวทางปฏิบัติ ท างด้ านสายอาชีพ มา
ประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ใช้ สํ า หรั บ แต่ ล ะองค์ ก ร บทบาทของการเป็ นที่ ป รึก ษามื อ อาชี พ การออกแบบ
โครงการ การพัฒ นาและจัดหาวัส ดุอุ ปกรณ์ การจั ดการด้ านธุร การ การให้คํ าแนะนํา ดําเนินการ
ฝึกอบรมให้ได้ประสิทธิภาพ
Concepts and theories for career development to apply for each
organization; roles of professional consultants; project design; procurement; general
administration; provision of guidance and recommendation for efficient training
388516
เศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
Knowledge Based Economy and Human Development
ความหมายและหลักการจัดการความรู้ในบริบทสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
การนําการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อมสําหรับการจัดการความรู้
และการประเมินผลการจัดการความรู้ เน้นการสังเคราะห์ เสริมสร้าง ขยายและเผยแพร่ ภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
Definition and principles of knowledge management about environment
and economic contexts, strategies for implementation of knowledge management in
human development, and knowledge management measures; with emphasis on
renovation of indigenous wisdom of Thailand and Asian wisdom, and utilizing of ICT
388517
พัฒนศึกษาภาคสนาม
1(0-3-2)
Field Study of Development Education
ศึกษาข้อมูลทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบกับของไทย และศึกษาเอกสารของ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วนํามาสรุป อภิปราย และรายงานผล
Reviewing of the data relevance to education, economics, social, politics,
and cultural backgrounds of interesting about development education in foreign
countries and compared to those of Thailand, studying reports which published by
international organizations, participating in the excursion in Thailand and/or abroad.
After that summarize, discuss and report about human development in which have
been observed
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388571

สัมมนา 1

1(0-2-1)

Seminar 1
หลักการจัดประชุมสัมมนา สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการพัฒนศึกษาและการ
พัฒนามนุษย์ และแนวทางประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม เน้นการกําหนด
ปัญหาการวิจัย และการออกแบบการวิจัย
Principles of conference, seminar of problem issues in development
education and human development, applying theory and principle in order to solve
problem and formulate innovation which focus on research problem ad research
design
388572

สัมมนา 2

1(0-2-1)

Seminar 2
สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางการพัฒนศึกษาและการพัฒนามนุษย์ และแนวทาง
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม เน้นการวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัย
Seminar of problem issues in development education and Human
Development, applying theory and principle in order to solve problem and formulate
innovation which focus on research analysis and research presentation
388581

การค้นคว้าอิสระ 1

2 หน่วยกิต

Independent Study 1
ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนศึกษา การ
เขียนหัวข้อเรื่องและแนวทางการดําเนินการค้นคว้าอิสระที่สนใจ อันแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยนําเสนอและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Review and analysis literatures and researches related development
education, writing an interested topic and research conducting for independent study
that based on creativity, body of initiatives knowledge, present and approved to
advisers
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388582

การค้นคว้าอิสระ 2

2 หน่วยกิต

Independent Study 2
ดําเนินการวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการค้นคว้าอิสระ และ
นําเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
Conducting research, gather and analyze data, conclusion their
independent study progress to their advisers
388583

การค้นคว้าอิสระ 3

2 หน่วยกิต

Independent Study 3
จัดทํารายงานและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ และได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
Write the independent study report, present the report to committee
and approved of the independent study to completed education
388591

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1

8 หน่วยกิต

Thesis 1, Type A1
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นของแนวโน้มในการพัฒนศึกษา ศึกษาวิจัยใน
หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพัฒนศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิด
วิธีการใหม่ๆในการหาองค์ความรู้ โดยใช้ทั้งกระบวนการเชิงปริมาณและคุณภาพ
Preliminary study, reading and analyze tends of development education,
and study in research related development education, the research criteria is based
on creativity, initiative means of knowledge by both quantitative and qualitative
method
388592

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1

8 หน่วยกิต

Thesis 2, Type A1
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น และ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของงานวิจัยด้านพัฒนศึกษา การ
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ มุ่งเน้นการวิจัยมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดวิธีการใหม่ๆ
ในการหาองค์ความรู้ จัดทําเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย (Concept Paper) เพื่อนําเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา และนําเสนอต่อกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณา
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Preliminary study, reading and analyze research problems related to
development education, creating research topics, the research criteria is based on
creativity, initiative means of knowledge, writing concept paper submit to advisers and
committee chair
388593

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1

8 หน่วยกิต

Thesis 3, Type A1
ศึกษาข้อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด พัฒนาเป็น
โครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งที่ปรึกษา
เห็นชอบแล้ว ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Intensive study in research issues, writing research proposal, completing
the proposal draft and submit to advisers, submit proposal draft to graduate school,
for committee appointment and proposal approval by committee
388594

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1

12 หน่วยกิต

Thesis 4, Type A1
ดําเนินการสอบเพื่อพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่า ง
วิทยานิพนธ์ ปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงานวิทยานิพนธ์

เสนอวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์

แก้ไขและเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Proposal examined by examination committee, revision of the proposal
as recommend by the proposal examination committee, gathering data, analyzing
data, writing thesis report, submit the thesis to the graduate school, defend thesis to
the committee revised thesis and submit complete thesis to the graduate school
388595

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2

2 หน่วยกิต

Thesis 1, Type A2
ศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของงานวิจัยด้านพัฒนศึกษา เพื่อการ
พัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทําเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
กรรมการประจําหลักสูตร
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Preliminary study, reading and analyze research problems in
development education, creating research topic, writing concept paper, present to
advisers and committee chair
388596

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2

4 หน่วยกิต

Thesis 2, Type A2
ศึกษาข้อมูลของประเด็นที่สนใจในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด จัดทํา
โครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ เสนอร่างวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
Intensive study in research issues, writing research proposal, Completing
proposal draft and submit to advisers and then submit proposal draft to graduate
school, and proposal approval by committee
388597

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก2

6 หน่วยกิต

Thesis 3, Type A2
ปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงานวิทยานิพนธ์

สอบวิทยานิพนธ์ แก้ไขและ

เสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
Revision of the proposal as recommend by the proposal exam
committee, gather data, analyze data, research report, research report or one part of
its had been printed in academic journal, submit the thesis to the graduate school
and defend thesis to the committee, revise and submit complete thesis
366511

ทฤษฎีพนื้ ฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
บทบาทและความสําคัญของปรัชญาที่มีต่อการจัดการศึกษา สาระสําคัญของปรัชญา
ต่อการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นามนุ ษ ย์ จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการแนะแนวและให้
คําปรึกษา ความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีต่อสังคม
โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรของสังคม การศึกษาตลอดชีวิตและบทบาทการศึกษาในยุค โลกาภิวัตน์
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โดยเน้นการนําแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดังกล่าวมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาให้
สัมพันธ์กับสาขาวิชาเฉพาะ
Role and importance of philosophy for education, contents of
philosophy to curriculum planning, instruction and assessment in education,
foundation of psychology theories in learning and human development, educational
psychology, guidance and counseling psychology, meaning and contents of
educational sociology, roles of education for social, schools as the social organization,
life long education and role of education in globalization focusing on the integration
of the perspectives and the theories concerned to apply for education, integrating
knowledge of the major teaching
366513
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลั ก ษณะ และเป้ า หมายการวิจั ย ประเภทและกระบวนการวิ จั ย การ
กําหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัย
ไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definition, characteristic and goal, type and research process,
research problem determination, variables and hypothesis, research design ,
instruments and data collection method, data analysis, proposal and research report
writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and research
techniques in social sciences
366515
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information and Communication Technologies for Education
ทฤษฎี รูป แบบ และกลยุ ทธ์ การพั ฒ นานวัต กรรม การออกแบบและการประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า การวิจัย การบริหารและการจัดการศึกษา
บูรณาการเข้ากับสาขาวิชาเฉพาะ
Theoretical, model and strategies, innovation development, design and
apply information and communication technology for learning, research, educational
administration and management. Integrated into specific field
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ความหมายของรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ตัวเลข 3 ตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจําสาขาวิชา
388 หมายถึง สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2. ตัวเลข 3 ตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจําวิชา
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปี ที่ควรเรียนรายวิชานี้
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 0

หมายถึง วิชาบังคับ

เลข 1

หมายถึง วิชาเลือก

เลข 2

หมายถึง วิชาวิจัยและประเมินโครงการ

เลข 7

หมายถึง สัมมนา

เลข 9

หมายถึง วิทยานิพนธ์

2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง ลําดับรายวิชาของหมวดหมู่ในสาขาวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
3659900171950

รองศาสตราจารย์

ค.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.

พัฒนศึกษา
การบริหารการศึกษา
เคมี

2*

นางสาวอัจฉรา ศรีพันธ์
3670100236102

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3*

นางสาวมานิตย์ ไชยกิจ
3739900143360

อาจารย์

ค.ด.
อ.ม.
นศ.บ.
กศ.ด.

พัฒนศึกษา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
การประชาสัมพันธ์
พัฒนศึกษาศาสตร์

ค.ม.
น.บ.
ศศ.บ.
วท.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
Ed.D.

สถิติศกึ ษา
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
การศึกษา (แขนงวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
การบริหารการศึกษา
นิเทศศาสตร์
Professional Development, Education
and Human Development
สาธารณสุขศาสตร์
บริหารสาธารณสุข

4

นายทักษ์ อุดมรัตน์
3659900614118

อาจารย์

5

นางวรินทร บุญยิ่ง
5210399002030

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
Certificate in Tourism
สส.บ.

หมายเหตุ : * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประเทศ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ไทย
ไทย
ไทย

2540
2535
2525

ไทย
ไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Victoria University

ไทย

2556
2544
2540
2532

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ออสเตรเลีย

2522
2535
2532
2519
2554
2548
2536
2551

มหาวิทยาลัยมหิดล
Holmes Institute
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไทย
ออสเตรเลีย
ไทย

2540
2549
2536

0

15

9

15

9

15

12

12
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1*

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภาระการสอน
(จํานวน ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
ปัจจุบัน
เมื่อเปิด
หลักสูตรนี้
7
15
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ / สาขา
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
Ph.D.(Physical Education)
กศ.ม.(พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)
Ph.D.(Educational Administration)
ค.อ.ม.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
ค.อ.บ.(อุตสาหการ-เครื่องมือกล)
ค.ด.(พัฒนศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(เคมี)
ค.ด.พัฒนศึกษา
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
Ed.D (Professional Development, Education and
Human Development)
Certificate in Tourism
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
สส.บ.(บริหารสาธารณสุข)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) (การประถมศึกษา)
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์)
ค.ม.(สถิติศึกษา)
น.บ.
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
วท.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์)
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2) (การประถมศึกษา)
ค.ด.(บริหารการศึกษา)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (การศึกษาประถมวัย)
ปร.ด.(การศึกษา) (แขนงวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

1

นายฉลอง ชาตรูประชีวิน
3520100837581

รองศาสตราจารย์

2

นายนิธิเดชน์ เชิดพุทธ
4101100005015
นายปัญญา สังขวดี
3240300579996

รองศาสตราจารย์

3

รองศาสตราจารย์

4

นายวิทยา จันทร์ศิลา
3401800047490

รองศาสตราจารย์

5

นายภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
365990071950

รองศาสตราจารย์

6

นางสาวอัจฉรา ศรีพนั ธ์
3670100236102

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นางวรินทร บุญยิ่ง
5210399002030

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นางสาวจิติมา วรรณศรี
3340500245489

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นางสาวมานิตย์ ไชยกิจ
3739900143360

อาจารย์

10

นายอนุชา กอนพ่วง
3650100044044

อาจารย์

11

นางสาวสุกัญญา แช่มช้อย
3620700197922

อาจารย์

12

นายทักษ์ อุดมรัตน์
3659900614118

อาจารย์

ปีที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2552
2532
2524
2523
2519
2552
2527
2521
2541
2532
2526
2540
2535
2525
2556
2544
2540
2550
2549
2540
2536
2550
2540
2536
2532
2522
2535
2532
2519
2550
2540
2536
2553
2546
2542
2554
2548
2536
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ / สาขา

หน่วยงานที่สังกัด

1

Mr.Ian M Ling

Professor

Ph.D (Policy and Evaluation)

Victoria University

2

นายธีระ รุญเจริญ

ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

3

นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

ศาสตราจารย์

4

นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์

Ph.D. (Educational
Administration)
Ph.D. International and
Development
Ph.D. (Economic)

5

นายอุทัย บุญประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

6

นายนิพนธ์ กินาวงศ์

รองศาสตราจารย์

7

นายประชุม รอดประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

8

นายสมบัติ นพรัก

รองศาสตราจารย์

9

นายเถลิงศก โสมทิพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นายอธิปัตย์ คลีส่ ุนทร

อาจารย์

11

นางฉันทนา จันทร์บรรจง

รองศาสตราจารย์

Ph.D.(International and
Development Education and
Educational Planning)
Ph.D. (Educational
Administration)
Ed.D. (Educational
Administration)
Ph.D.(Educational
Administration)
Ph.D. (Educational
Administration)
Ph.D. (International
Development Education)
Ph.D. in Ed.(Fundamentals of
Education)
M.A.in Ed.(Fundamentals of
Education)
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
(การประถมศึกษา-ภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard University
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเชีย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
เป็นงานวิจัยที่สร้างวิธีการใหม่ๆ ในการหาองค์ความรู้ มีลักษณะเป็นการวิจัยแบบวิจัย
และพัฒนา หรือการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าว หรือเทคนิคการวิจัยอื่น โดยมีการวิเคราะห์ กําหนด
ประเด็ น ปั ญ หาในการวิ จั ย ทางการพั ฒ นศึ ก ษา สามารถออกแบบ วางแผน และดํ า เนิ น การวิ จั ย
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ ทักษะความรู้ในการวางแผนการวิจัย ออกแบบการวิจัย
สามารถดําเนินการวิจัยและแก้ปัญหาในการวิจัย สามารถวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปองค์ความรู้หรือ
แนวปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างชัดเจน และมีความรับผิดชอบและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
5.3 ช่วงเวลา
นิสิตแผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อทําการวิจัย ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
นิสิตแผน ก แบบ ก2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อทําการวิจัย ตั้งแต่
ภาคการศึกษาปลาย ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
นิสิตแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น
ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
จํานวน 36 หน่วยกิต
รายวิชาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
จํานวน 12 หน่วยกิต
รายวิชาการค้นคว้าอิสระ แผน ข
จํานวน 6 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา
สําหรับนิสิต รวมถึงกําหนดระบบการช่วยเหลือนอกเวลา และมีระบบการบริหารงานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์และนิสิตตลอดระยะเวลาของการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
5.6 กระบวนการประเมินผล
พิจารณาจากคุณภาพของผลงานวิจัยของนิสิต และผลจากการดําเนินกระบวนการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การวิพากษ์เค้าโครงงานวิจัย จัดการประชุมโดยนิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/
โครงร่างการศึกษาอิสระ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2) การติดตามการดําเนินงานวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง กําหนดช่วงเวลาให้นิสิตได้
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ เพื่อติดตามการดําเนินงาน
3) จัดประชุมเพื่อให้นิสิตเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ / การศึกษาอิสระต่อ
คณะกรรมการ
4) การสอบปากเปล่าวิ ทยานิ พนธ์ / การสอบการค้นคว้า อิส ระ ต่ อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ รับการแต่งตั้ง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต ประกอบด้วย
1. มีความเป็นผู้นําและมีความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ด้วยดุลยพินิจที่
เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จําเป็นได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถ และรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนสนับสนุน
ผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว ประกอบด้วย
1. การฝึกภาวะผู้นําในการพัฒนาทั้งทางด้านการพัฒนาการศึกษาอันเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาสังคมและประเทศ ตลอดจนการการฝึกทักษะและภาวะผู้นําในกระบวนการพัฒนาสังคม ด้วย
การจัดบรรยากาศทางวิชาการและสถานการณ์ท างวิชาการ ในระหว่างการเรียนรู้ทั้ งในและนอก
ห้องเรียน
2. การฝึกความสามารถในเชิงวิชาการด้วยการจัดให้นิสิตเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของ
คณาจารย์ในสาขาวิชา
3. จัดสถานการณ์ทางวิชาการและบรรยากาศทางวิชาการ ให้กับนิสิต เพื่อสนับสนุนการฝึก
ภาวะผู้นําและความสามารถทางวิชาการ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมิน และจัดการปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่
ซับซ้อนอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้ดุลยพินิจ
ที่เหมาะสม และมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
2.1.2 มีภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในที่ทํางานและในชุมชน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อภิปราย และศึกษาดูงาน ตลอดจนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมสําหรับ
นิสิต กับบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และพิจารณาผลจากการจัดกิจกรรม
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2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระสําคัญหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญของสาขาวิชาพัฒนศึกษาตลอดจนสามารถนํามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี หลักการ การวิจัยและวิธีการปฏิ บัติทางวิชาชีพอย่า ง
ลึกซึ้ง
2.2.3 มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ลอดจน
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาพัฒนศึกษาและต่อการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
2.2.4 ตระหนั ก ในระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มของระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สาขาวิ ช าชี พ รวมทั้ ง เหตุ ผ ลและการเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในอนาคต
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภายให้ชั้นเรียน ในแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และพิจารณาผลจากการจัดกิจกรรม
2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการปัญหาที่ไม่คาดคิด
ทางวิชาการวิชาชีพในบริบทใหม่ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือ
ปัญหา
2.3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
ได้อย่างสมเหตุสมผล
2.3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม หรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสม
2.3.4 สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและเสนอแนะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ และ
วางแผนดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้ง
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ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิควิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ทางการศึกษา
และบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และพิจารณาผลจากการจัดกิจกรรม
2.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู้อื่นในการทํางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง
2.4.3 สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้
2.4.4 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
2.4.5 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นําได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ่ม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และพิจารณาผลจากการจัดกิจกรรม
2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1 สามารถคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และสถิติ เพื่อนํามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
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2.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ ป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สําคัญ
2.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ประมวลผลข้อมูลและนําไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต และพิจารณาผลจากการจัดกิจกรรม

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์

4.ทักษะความสัมพันธ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้เทคโนโลยี

ความรับผิดชอบ
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3



























3.4

4.1

4.2

สารสนเทศ

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3


















รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
366515 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
วิชาบังคับ
หลักพัฒนศึกษา











388502

การพัฒนากระบวนการคิด

388503
388504

การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการพัฒนามนุษย์





















388505

การพัฒนาพลเมืองในศตวรรษที่ 21








































วิชาเลือก
388511 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ทางการศึกษา
388512
388513
388514
388515
388516
388517

การประเมินประสิทธิผลการพัฒนามนุษย์
การฝึกอบรมกับการพัฒนามนุษย์
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนามนุษย์
เทคนิคการพัฒนาสายอาชีพ
เศรษฐกิจฐานความรู้กับการพัฒนามนุษย์
พัฒนศึกษาภาคสนาม
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388501




รายวิชา

1.คุณธรรม

3.ทักษะทางปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์

4.ทักษะความสัมพันธ์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและ

และการใช้เทคโนโลยี

ความรับผิดชอบ

สารสนเทศ

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3























































































































































วิทยานิพนธ์
388591-4 วิทยานิพนธ์ 1 - 4 (แผน ก แบบ ก1)
388595-7 วิทยานิพนธ์ 1 - 3 (แผน ก แบบ ก2)

การค้นคว้าอิสระ
388581-3 การค้นคว้าอิสระ 1-3

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
สัมมนา 1
สัมมนา 2
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366513
388571
388572

43
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ใช้ระบบอักษรลําดับขั้นและค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา
โดยแบ่งการกําหนดอักษรลําดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่
ไม่มีค่าลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
ค่าลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช้
(fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขั้นที่ไม่มีค่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ
U
ไม่เป็นที่พอใจ
W
การถอนรายวิชา

(satisfactory)
(unsatisfactory)
(withdrawn)

1.3 อักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด

(incomplete)
(in progress)

รายวิชาบังคับของสาขาวิชาพัฒนศึกษา นิสิตจะต้องได้ค่าลําดับขั้นไม่ต่ํากว่า B หรือ
S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
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รายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ได้แก่รายวิชาที่
ไม่นับหน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ IS
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายรายวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลั ก สู ต ร แผน ก แบบ ก1 และหลั ก สู ต ร แผน ก แบบ ก2 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หลักสูตร แผน ข เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ํากว่า 3.00
6. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Comprehensive Examination)
7. เสนอผลการค้นคว้าอิสระ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ ในองค์ ก รต่ า ง ๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริ ห ารหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.1 หลักสูตร
- การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินหลักสูตร อย่างเป็นระบบ
- นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
1.2 การจัดการเรียนการสอน
- ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ดําเนินการสอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
จริงแก่ผู้เรียน
- มีการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต พร้อมทั้งนําผลการประเมินที่ได้มา
ปรับปรุงในการเรียนการสอน
1.3 อาจารย์ผู้สอน
- กําหนดภาระงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร
- จัดทําระบบและการดําเนินงานในการพัฒนาอาจารย์
- ทําการประเมินผลการทํางานตามภาระงานอย่างต่อเนื่อง
- นําผลการประเมินที่ได้มาใช้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
1.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ได้แก่
- กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
1.5 การพัฒนาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
- กําหนดภาระงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- กําหนดวิธีการประเมินไว้อย่างระบบ
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- นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
1.6 การวัดและประเมินผล
- การวัดผลและประเมินผลต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- มีกลไกลหรือกระบวนการในการดําเนินการวัดและประเมินผล
- มีการประเมินและนําผลการประเมินมาพัฒนา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ภ ายในคณะศึ ก ษาศาสตร์ อ ย่ า งเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ทั้ ง
ห้ อ งเรี ย นและสื่ อ การเรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ พร้ อ มทั้ ง
ทรัพยากรการศึกษา/สารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะมีห้องสมุดย่อย (Self – Access) ให้บริการหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และสื่อการ
สอนต่างๆ โดยภาควิชาจะประสานกับห้องสมุดในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา หรือสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นิศิตและคณาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้า
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะมีการดําเนินการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ทั้งด้านสื่อการเรียนการ
สอน หนังสือ ตําราต่างๆของห้องสมุดย่อย และมีการประสานงานกับหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เช่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น และด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งอํานวย
ความสะดวกในการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ เช่น การรวบรวมสถิติการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ของ
อาจารย์และนิสิต
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะ
และมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ก่ นิ สิ ต
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรให้ ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ โดย
คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทํางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระ
งานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสําหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกําหนดชั่วโมงให้
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นิสติ
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
รับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคําร้องต้องทําเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการ
การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

49
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และโลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ
 ให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อน
การปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิน การดํ าเนิ นงานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ ป ระจํ า ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร
ผลการดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกัน 2 ปี คือ
แต่ละปีมีการดําเนินงานครบถ้วนตามตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ถูก
ประเมินแต่ละปี ผลการประเมินของแต่ละปีต้องอยู่ในระดับดีตลอดไป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มี ก ารประเมิ น ผลการสอนของอาจารย์ โ ดยนิ สิ ต และนํ า ผลการประเมิ น มา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกล
ยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสม กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 ให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์
การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1
คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

