
ก ำหนดกำร 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ครั้งที่ 1 

 หัวข้อ “กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำหลักสูตร” 
วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 

ณ อำคำรปรำบไตรจักร 2  คณะสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

ก ำหนดช่วงเวลำ  กิจกรรม 
08.30 น. - 08.40 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
08.40 น. – 09.00 น.          กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  “กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนำหลักสูตร”  โดย................................................................................................. 
09.00 น. – 16.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาหลักสูตร 6 เรื่อง  โดยแบ่งหลักสตูรเป็น 2 กลุม่  ได้แก ่ 
                                   กลุ่มที่ 1. หลักสูตรระดับปรญิญาตรี   กลุ่มที่ 2.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   (แต่ละท่านจะใช้เวลา 

เล่าเรื่องคนละ 10 น.)   รายละเอยีดดังนี ้
 

กลุ่มที่ 1. หลักสูตรระดับปริญญำตรี  อาคารปราบไตรจักร 2  ห้อง................................ 
 

วิทยำกรกลุ่ม โดย รองศำสตรำจำรย์เทียมจันทร์  พำนิชผลินไชย 
09.00 น. – 09.20 น.   เร่ือง “กำรผลิตบัณฑิตให้มีงำนท ำตรงกับสำยงำน และมีภำวกำรณ์มีงำนท ำสูง”  

      โดย หลักสูตรัฐศาสตร์บณัฑติ ………………….…………………………………(ช่ือผู้ถ่ายทอด/เล่าเรื่อง) 
09.20 น.– 09.40 น. ❖ เรื่อง  “กำรรับนิสิตให้ตรงตำมหลักสูตร” โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

     ประวัติศาสตร์ ………….………………………………………………………………..(ผู้ถ่ายทอด/เล่าเรื่อง)  
09.40 น.– 10.00 น.  เรื่อง “กำรพัฒนำนิสิต โดยใช้ Social Lab”  โดยหลักสูตรหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ     
                                         สาขาวิชาพัฒนาสังคม ………….……….…………………………………………………(ผู้ถ่ายทอด/เล่าเรื่อง)   
10.00 น.- 10.20 น.  เรื่อง “กำรจัดสิ่งสนับสนนุกำรเรียนรู้แก่นิสิต” โดย หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา  
                                         จิตวิทยา...........………………………………………………..…………………………(ผู้ถ่ายทอด/เล่าเรื่อง) 
10.20 น.- 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  ณ  ห้อง............................................ 
10.30 น.- 11.00 น. สรุปการถอดบทเรยีน “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

หลักสตูร” จากเรื่องเล่า  (ทุกคนรว่มกัน) 
11.00 น.- 12.00 น. วิทยากรสรปุ และให้ข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานการประกัน

คุณภาพหลักสตูร”  
12.00 น.- 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ห้อง............................................ 
13.00 น.- 14.00 น. แยกกลุ่มจดัท าแผนพัฒนาหลักสตูรในปีการศึกษา 2560  (ตามแบบร่าง-แผนพัฒนาหลักสูตร) 
14.00 น.- 15.00 น. น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร  (หลกัสูตรละ 15 น.) 
 (1) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรรฐัศาสตร์บัณฑิต 
   (2) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ 

(3) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม                                          
(4) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยา 

15.00-16.00 น                 วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาหลักสตูร         
** มีอาหารว่างระหว่างการประชุม 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มที่ 2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ   อาคารปราบไตรจักร 2  ห้อง................................ 
 
วิทยำกรกลุ่ม โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสมอ  ถำน้อย 
09.00 น. – 09.20 น. เรื่อง “กำรพัฒนำนิสิตในกำรน ำเสนอผลงำนต่ำงประเทศ” โดย หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

และปรญิญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ………………………………………………………………. 
……………………………………………(ผูถ้่ายทอด/เล่าเรื่อง)   

09.20 น.– 09.40 น. เรื่อง “กำรสร้ำงเครือข่ำย ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และ “กำรสนับสนนุให้นิสิตได้รับทุน” 
โดย หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา …………………………………………………………………………………………......... (ผู้ถ่ายทอด/เล่าเรื่อง) 

09.40 น.– 10.00 น. เรื่อง “กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์”  โดย  หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
............................................................................................................................ (ผู้ถ่ายทอด/เลา่เรื่อง) 

10.00 น.- 10.45 น. สรุปการถอดบทเรยีนจากเรื่องเล่า “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานการประกัน
คุณภาพหลักสตูร”  

10.45 น. – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 น.- 12.00 น. วิทยากรสรปุและให้ข้อเสนอแนะการถอดบทเรยีนจากเรื่องเล่า “แนวทางการพัฒนาหลักสตูรตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคณุภาพหลักสูตร”  
12.00 น.- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ห้อง............................................ 
13.00 น.- 14.00 น. แยกกลุ่มจดัท าแผนพัฒนาหลักสตูรในปีการศึกษา 2560  (ตามแบบร่าง-แผนพัฒนาหลักสูตร) 
14.00 น.- 15.00 น. น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร  (หลกัสูตรละ 20 น.) 
 (1) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา

พัฒนาสังคม 
(2) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
(3) น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑติ 

15.00 น.- 16.00 น. วิทยากรสรปุและให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาหลักสูตร      
               
16.00 น. – 17.00 น. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ พ.ศ. 2558   
17.00 น. – 17.30 น. รองคณบดีพัฒนาคณุภาพการศึกษา กล่าวขอบคุณวิทยากรและผู้เขา้ร่วมโครงการ ถ่ายรปูร่วมกันและ

ปิดโครงการ 
 

     
**หมำยเหตุ   
มีอาหารว่างระหว่างการประชุม 
ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม   
 
 

  
 

 
 
 
 
 

☺ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ 


