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สารบัญ 
  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
2 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 9 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 9 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 11 
 4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 31 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 33 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 33 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 34 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
37 

 



ข 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 40 
 1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 40 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 40 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 41 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 42 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 42 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 42 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 43 
 1. การก ากับมาตรฐาน 43 
 2. บัณฑิต 43 
 3. นักศึกษา 44 
 4. อาจารย์ 45 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 46 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 49 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 51 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 52 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 52 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 52 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 52 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 52 
ภาคผนวก  53 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม–

ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

 
 

54 
 ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม–

ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีที่274/2560เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 
 
 

81 
 ภาคผนวก  ค รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสต

รมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

84 
 ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 87 

 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 90 
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สารบญั (ต่อ) 
  หน้า 
 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
และความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนคณะครุศาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

121 
 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง 141 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  : ครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
ชื่อย่อ : ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ : M.Ed.(Curriculum and Instruction) 

 
3. วิชาเอก  ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1ปีการศึกษาที2่561 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบในการน า เสนอหลั กสู ตรต่ อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุ ม  ครั้ งที่  2/2561 
เมื่อวันที่14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศกึษา 2563 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เป็นครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.2 เป็นศึกษานิเทศก์ 
8.3 เป็นอาจารย์สอนระดับอุดมศึกษา 
8.4 เป็นนักวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษา 
8.5 เป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน 

  
9. ชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี
จบ 

1 นางสุวรรณา 
จุ้ยทอง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ จังหวัดทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒบางแสน 

2553 
 

2546 
 
 

2525 

2 นางสาวฐิติพร 
พิชญกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(การอุดมศึกษา) 
 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 
 
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

2547 
 

2538 
 

2534 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

3 นายศักดิ์  
สุวรรณฉาย 

อาจารย์ ศษ.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ศศ.ม.(การสอน
วิทยาศาสตร์) 

 กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2551 
 

2535 
 

2519 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจไทย มุ่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน การพัฒนาเศรษฐกิจต้อง
ปรับสู่การสร้างคุณค่าการเกษตรสมัยใหม่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการอย่างฉลาดเกษตรกรต้อง
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการเอง อุตสาหกรรมต้องสร้างสรรค์และบริการมีคุณค่าสูง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมีความต้องการเฉพาะต้องเน้นคุณค่า ใช้เทคโนโลยีหรือ
ปัญญาประดิษฐ์เป็นสินค้ามูลค่าสูง เพ่ือให้ประเทศไทยพ้นสภาพประเทศที่มีรายได้ปานกลาง การ
พัฒนาต้องก้าวกระโดดควบคู่กับการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆด้วยภายในประเทศไทยต้องผนึกก าลัง
ภายใต้แนวคิดประชารัฐทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจการวิจัยและพัฒนา และ
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญ 

การศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมต้องพัฒนาการเรียนรู้ในศวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นศตวรรษที่ไม่มีการผู้ขาดข้อมูลความรู้และเทคโนโลยี จึงต้องพัฒนาความคิดระดับสูงสู่การพัฒนา
นวัตกรรมบนฐานความคิดการศึกษา 4.0 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์และสร้างผลิตภาพได้ จะ
ช่วยให้ผู้ได้รับการศึกษาพ้นจากการเป็นผู้บริโภคนิยมเป็นผู้ผลิตอย่างสร้างสรรค์ การศึกษาจึงต้อง
พัฒนาให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการคิดระดับสูงใช้เทคโนโลยี ดิจิตอลต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒฯเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกท่ีมุ่งสู่ยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ท าให้สังคมไทยต้องพัฒนาด้วย  

สิ่งส าคัญคือต้องพัฒนาคนในสังคมให้ปรับตัวได้เข้าถึงโอกาสและสามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกับ
โครงสร้างสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย ดังนั้นคนวัยท างานต้องเชี่ยวชาญ มีทักษะสูง ต้อง
รับผิดชอบทั้งงานและดูแลสังคมผู้สูงอายุด้วย ส าหรับวัฒนธรรมไทยโดยพ้ืนฐานเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ทั้งด้านคุณธรรมของจริยธรรม และศิลปะ จึงควรมีความมั่นคงยั่งยืนของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
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และมีความมั่งคั่งด้วยเศรษฐกิจบนฐานผลิตภาพเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาและวัฒนธรรมไทยต้องใช้ 
“ศาสตร์พระราชา” เป็นหลักส าคัญในการพัฒนา ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่า มีความลึกซึ่ง 
นอกจากช่วยพัฒนาด้านกายภาพแล้ว ยังพัฒนาความคิดจิตใจคุณธรรมขริยธรรมของชาวไทยด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องพัฒนาบัณฑิตให้สามารถสืบสานศาสตร์พระราชาไปยังอนุชนรุ่น
หลังต่อไปได้  

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และ

มาตรฐานวิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  การพัฒนาหลักสูตรจึง
เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ
และ / หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มี
ความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/ หรือการแก้ปัญหาใน
การจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็น
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งในมาตรา7 ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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13. ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
             หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นหลักสูตรที่บริหาร
จัดการโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นหลักสูตรมุ่งผลิตนวัตกร

ด้านหลักสูตรและการสอนเพ่ือเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้สามารถเชื่อมโยง
ศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาไทยกับสากลน าไปใช้ในการพัฒนา แก้ปัญหาและสร้างผลิตภาพให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.2  ความส าคัญ   
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความส าคัญ ดังนี้ 
1.2.1 ภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเป็นแนวทางการ

เรียนรู้บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมจัดว่าเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์คือ
การศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น นอกจากครูทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถในการสอน
แล้ว ยังต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์การสอนเพ่ือจะท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

1.2.3 การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยผู้น าทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน 
ที่สามารถแก้ปัญหา และสามารถในการวิจัย เพ่ือสร้างผลิตภาพใหม่ที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์จริง
ของสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.3.1 เป็นนวัตกรในการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน

เกิดความใฝ่รู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
1.3.2 มีคุณลักษณะและสมรรถภาพในการแสวงหาความรู้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 1.3.3 เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม และสามารถใช้คุณธรรมเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานจนเกิดความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ 

1.3.4 สามารถเป็นผู้น าของท้องถิ่นในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
 

1. การปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น ส า ข า วิ ช า
หลั กสู ต รและการสอนและ
ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสบการณ์สูง 
2. ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
3.การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) 

1.รายงานการประชุมการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
 
2. เอกสารการสัมมนาการ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3.  เ อ ก ส า ร ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรการจัดการศึกษา
ขอ งคณะกร ร ม กา ร ก า ร
อุดมศึกษา (กกอ.) 
 

2. การน าหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนไปใช้ 
 

1. กา รส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กับอาจารย์ผู้สอน 
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนให้แก่
ผู้สนใจได้รับทราบ 

1. เอกสารการประชุมของ
อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตร
ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
2. คู่ มื อหรื อแผ่ น พับการ
ประชาสั ม พันธ์หลั กสู ต ร
ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3. การประเมินหลักสูตรครุศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

1. ความสามารถในการผลิต
บัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
2. ความสนใจของผู้มีคุณสมบัติ
เพียงพอที่จะสมัครเข้าศึกษาตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3. ความพึงพอใจของผู้ส า เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

1. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
2. จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อตามหลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
3 .  ผ ล ก า ร ส า ร ว จค ว าม
คิดเห็นของมหาบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
  

4. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้
นั กศึกษาที่ ส า เ ร็ จการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ผลส าเร็จความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้นักศึกษาที่ส า เร็จ
การศึกษาหลักสูตรครุศาสต
ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
หลักสูตรและการสอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557(ภาคผนวก ก) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง 
2.2.2 มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นหรือครูต้นแบบในระดับจังหวัดขึ้นไปจะได้รับพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

2.2.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.2.4 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1นักศึกษาใหม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน และทางการศึกษาแตกต่างกัน  
2.3.2นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่ไม่ได้ศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาทางการศึกษา และ/หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่าและคุรุสภารับรอง 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภาก าหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

2.4.1เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา  
มาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 
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 EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 และนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการฝึกวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.4.2 มาตรฐานด้านวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาบัณฑิตไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนถ้าสอบ 
TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 450 หรือยื่นเรื่องขอทดสอบจากศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยและได้คะแนน
ผ่านเกณฑ์ที่ศูนย์ภาษาก าหนด ส่วนนักศึกษาที่ไม่เคยสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตและต้องผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของรายวิชา   

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 25 25 25 25 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าลงทะเบียน 1,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

2. เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 
   2.1 งบบุคลากร 
   2.2 งบด าเนินการ 
   2.3 งบลงทุน 
        2.3.1 ค่าที่ดินและ  
                สิ่งก่อสร้าง 
        2.3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
480,000 
25,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
504,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
529,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
555,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
583,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

รวมรายรับ 2,765,000 4,089,000 4,114,000 4,140,000 4,168,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. งบบุคลากร 480,000 480,000 529,000 555,000 583,000 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
240,000 
250,000 
120,000 
72,000 

 
480,000 
250,000 
240,000 
72,000 

 
480,000 
250,000 
240,000 
72,000 

 
480,000 
250,000 
240,000 
72,000 

 
480,000 
250,000 
240,000 
72,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
300,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
30,000 
15,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 1,967,000 2,672,000 2,721,000 2,747,000 2,775,000 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 57,253.33 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก)  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   

จ าแนกเป็น 2แผน คือ แผน ก แบบ ก 2และ แผน ขโดยโครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์ โดยมี
จ านวนหน่วยกิตแยกแต่ละหมวดดังนี้ 
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หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 
3.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 

3.1 วิชาบังคับ (6) (6) 
3.2 วิชาเลือก (15) (21) 

4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 
รวมหน่วยกิต 39 39 

 
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ ์ 6หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 6หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 15หน่วยกิต 

4)วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต 
3.1.2.2 แผน ข (เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้อง

ท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 6หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 21หน่วยกิต 

4)การค้นคว้าอิสระ 6หน่วยกิต 
 

3.1.3รายวิชาในหมวดต่าง ๆ    
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  
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2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   

แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
3.1) กลุ่มวิชาบังคับจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ส าหรับท้องถิ่น 
3(1-4-4) 

 Seminar in Research for Local Curriculum and 
Instructional Development 

 

  
3.2) กลุ่มวิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า   

แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
แผน ข             เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Ethics and Morals Development  
EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 Promotion of Teacher Competencies  
EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Innovation of Curriculum and Instructional 

Management 
 

EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Techniques  
EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

Instructions for Thinking Process Development 
3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum  
 Development  
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

Development of Learning Societies 
3(3-0-6) 

 
 Independent Study in Curriculum and Instruction  
EMC603 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Individual Study in Curriculum and Instruction  
EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional 

Development 
 

EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  
EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 เลือกวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC609 วิทยานิพนธ์                                                      12               หน่วยกิต 
 Thesis  
EMC610 การค้นคว้าอิสระ                                                   6 หน่วยกิต 
 Independent  Study  
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ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตร 

1. ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตาม 
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับ
หน่วยกิต 

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and learning  
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

 
2. นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์อย่าง

น้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 

 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
EME หมู่วิชาหลักการศึกษา 
EMC หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
SCS หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 
  และการเรียนการสอน  
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 9 
 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 9 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

 EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 EMC603 การศึกษาเอกเทศด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 
3(150) 

 EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชา)  

สอบประมวลความรู้ 
วิทยานิพนธ์ EMC609 วิทยานิพนธ์  3 
รวมหน่วยกิต 12 
 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMC609 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 

3.1.4.2 แผน ข 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
(วิชาเลือก) EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตร 3(2-2-5) 
  และการเรียนการสอน  
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 9 



18 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ EMC505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
(วิชาเลือก) EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 EMC605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชา)  
วิทยานิพนธ์ EMC610 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาบังคับ) 

EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

 EMC603 การศึกษาเอกเทศด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการ

เรียนการสอน 
3(150) 

 EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
  (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 3 รายวิชา)  
รวมหน่วยกิต 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเลือก) 

EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม 

3(2-2-5) 

สอบประมวลความรู้ 
วิทยานิพนธ์ EMC610 การค้นคว้าอิสระ 3 
รวมหน่วยกิต 6 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  

ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และแนวโน้มการจัดการศึกษา
ทั้งของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สอดคล้องกับสากล 
EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development 

ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรด้านการสอน และด้านการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอนรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิตภาพอย่างสร้างสรรค์ 

EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
 Ethics and Morals Development  

ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมและในท้องถิ่น อภิปราย
กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรในสถานศึกษา และในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความเป็นสากล การวิเคราะห์ระบบ และ
ออกแบบกิจกรรม เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างแบบประเมินระดับคุณธรรมและจริยธรรม 

EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 Promotion of Teacher Competencies  

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการศึกษาชาติของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
มาตรฐานวิชาชีพครู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่มวิชาชีพครู องค์ประกอบความเป็นครู 
ทักษะและเจตคติ ความรู้ ความสามารถ สมรรถภาพของครู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่ม
วิชาชีพครู แนวคิด กระบวนการ ในการพัฒนาวิชาชีพครู และความเป็นครูมืออาชีพ  

 
EMC505 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Innovation of Curriculum and Instructional 

Management 
 

 ศึกษา วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบการบริหารงานด้านหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และการนิเทศการอภิปรายปัญหา และแนวโน้มการจัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และการนิเทศในการศึกษา 4.0 การจัดการชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมการจัดหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Techniques  

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรม
สังเคราะห์รูปแบบ เทคนิคและนวัตกรรมการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม 

 
EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
 Instruction for Thinking Process Development  

ศึกษาและอภิปรายทฤษฎีเกี่ยวกับสมองและกระบวนการคิดแบบต่างๆ รูปแบบ
การสอน และกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 การประเมินการคิด และ
การรู้คิด การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนหรือการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดทั้งในของไทย
และต่างประเทศปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดในบริบทจริงด้าน
เนื้อหาวิชาและระดับผู้เรียน 

 
EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based 

CurriculumDevelopment 
 

ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ 
กระบวนการ พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวางแผน การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มีการด าเนินการวิจัยตามวงจรวิจัย ประกอบด้วยวางแผน  ปฏิบัติการ 
สังเกต และสะท้อนผลอย่างน้อยสองรอบ 

 
EMC601 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับ 

ท้องถิ่น 
3(1-4-4) 

 Seminar in Research for Local Curriculum and Instructional 
Development 

 

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูแปแบบของการสัมมนาวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่นเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนระดับสากลและที่เป็นปัจจุบัน ใช้ประเด็นปัญหาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาเป็นหัวข้อการวิจัย แล้วน ามาเสนอแนวคิดออกแบบการวิจัยในบริบทของผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการสัมมนาและมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมและน าองค์ความรู้ที่มีมาสร้างผลิตผล
เพ่ือเผยแพร่ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Development of Learning Societies  

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและผลกระทบ
ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ การพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
EMC603 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 Individual Study in Curriculum and Instruction  

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจทางหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และน าเสนอแนวทางเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 
EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional Development  

ศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การ
ฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนา 

 
EMC605 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา                 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการใช้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ        
สร้าง ประเมิน และการน าเสนอข้อมูลด้านการเรียนการสอน การใช้ฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 
EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอนรูปแบบการประเมิน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติการประเมินใน
สถานศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EMC607 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  

ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน อภิปรายความส าคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหาวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียนเค้าโครงการวิจัย 
ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอ
และประเมินผลการวิจัย 

 
EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับการนิเทศ 
พัฒนารูปแบบการนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทาง
การศึกษาและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป น าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการนิเทศ เพ่ือ
ปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
EMC609 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาหลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการส าคัญของศาสตร์ในสาขาเพ่ือ
ก าหนดเป็นประเด็นวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางด้าน
หลักสูตรและการสอนแล้วน าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้ค าปรึกษาโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
EMC610 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ที่สนใจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระและด าเนินการ
ท าการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การให้ค าปรึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษา อภิปรายปัญหา และแนวโน้มการจัด
การศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 

 
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ
เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ 
ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การออกแบบและการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจากผลการ
วิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 

 
SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรมประยุกต์
ในการบริหารงานการวิเคราะห์ที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียนรายงานจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้า
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความส าคัญ
ของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ-
สาขาวิชา 

 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่จบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 
2561 2562 2563 2564 

1 นางสุวรรณา 
จุ้ยทอง 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. 
(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 
 
กศ.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี
วิทยาลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒบางแสน 

2553 
 

 
2546 

 
 
 

2525 

8 8 8 8 

2 นางสาว 
ฐิติพร 
พิชญกุล 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(การ
อุดมศึกษา) 
กศ.ม.
(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 
 
วิทยาลัยครสูวนดสุิต 

2547 
 

2538 
 
 

2534 

8 8 8 8 

3 นายศักดิ์  
สุวรรณฉาย 

อาจารย ์ ศษ.ด. 
(หลักสูตรและ
การสอน) 
ศศ.ม.(การสอน
วิทยาศาสตร)์ 

กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

2551 
 
 

2535 
 

2519 

8 8 8 8 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิ
จากระดบัปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 

1 นายพิทักษ์ 
นิลนพคุณ 

อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 

M.A.(Curriculum   
Development) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
The University of Iowa, 
Iowa, U.S.A.. 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก 

8 8 8 8 

2 นางสุวรรณา 
จุ้ยทอง 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม.(การบริหาร
การศึกษา) 
 
 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร ี
วิทยาลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

8 8 8 8 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิ
จากระดบัปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 

3 นางสาว 
ฐิติพร 
พิชญกุล 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(การอดุมศกึษา) 
กศ.ม.(การศึกษา
ปฐมวัย) 
ค.บ.(การศึกษา
ปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

8 8 8 8 

4 นางเรขา 
อรัญวงศ ์
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม.(การศึกษา
วิทยาศาสตร์) 

ค.บ.(การมัธยมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 

5 นายศักดิ์  
สุวรรณฉาย 

อาจารย ์ ศษ.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ศศ.ม.(การสอน
วิทยาศาสตร ์
กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 8 8 8 

6 นางสมบัต ิ
คชสิทธ์ิ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
กศ.ม.(การ
อุดมศึกษา) 
ปร.ม. 
(ประกาศนียบตัร
บัณฑิตการบรหิาร 
งานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน 
กศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร 
สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา     
พระนคร 

8 8 8 8 

7 นางสาวอรสา 
จรูญธรรม 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(การประเมิน
และวัดผลการศึกษา) 
ค.ม.(วิจัยทาง
การศึกษา) 
ศษ.บ.(บริหาร
การศึกษา) 
วท.บ.(เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8 8 8 8 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิ
จากระดบัปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 

8 นางอังคนา  
กรัณยาธิกลุ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ศษ.ม.(เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 
ค.บ.(เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

8 8 8 8 

9 นางกันต์ฤทัย 
คลังพหล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.(วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา) 
กศ.ม.(วิจัยและสถติิ
ทางการศึกษา) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

8 8 8 8 

10 
 
 

นางสาวดนุชา 
สลีวงศ ์

อาจารย ์ ค.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 
ว.ม.(สื่อสารมวลชน) 
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

8 8 8 8 

11 นางสาวเลอ
ลักษณ์ โอท
กานนท ์

อาจารย ์ กศ.ด.(หลกัสตูรและ
การสอน) 
วท.ม.(การศึกษา
วิทยาศาสตร์-
คอมพิวเตอร ์
บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) 
ศษ.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8 8 8 8 

12 นายประยรู 
บุญใช้ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค.ด.(หลักสตูรและการ
สอน) 
กศ.ม.(จิตวทิยาการ
แนะแนว) 
กศ.บ.(การ
ประถมศึกษา)  
เกยีรตินิยมอันดับ 1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

8 8 8 8 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห ์

2561 2562 2563 2564 
1 นางอุษา 

คงทอง 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ค.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
ค.ม.(การศึกษา
คณิตศาสตร์) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร -  
วิโรฒ ประสานมติร 

8 8 8 8 

2 นางอรวรรณ 
ภัสสรศริ ิ

อาจารย ์ Ph.D.(Environment
and Resource 
Studies) 
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 

 

 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ให้เรียงล าดับคุณวุฒิ
จากระดบัปริญญา 

เอก/โท/ตรี) 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2561 2562 2563 2564 

13 
 
 

นายเมษา
นวลศร ี

อาจารย ์ ค.ด.(การวดัผลและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ค.ม.(วิจยัการศึกษา) 
ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา). 
 
ศษ.บ.(การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ร.บ.(ความสัมพันธ์
ระหวา่งประเทศและ
การเมืองการปกครอง
เปรยีบเทยีบ) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา-
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมา
ธิราช 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห ์

2561 2562 2563 2564 
3 นางสุจริต 

เพียรชอบ 
ศาสตราจารย์ Ed.D.(Curriculum 

and Instruation) 
 
M.S.in 
Ed.(Curriculum 
and Instruation) 
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
(เกียรตินิยม) 
ค.บ.(ไทยอังกฤษ 
ฝรั่งเศส) 
(เกียรตินิยม) 

Indiana  
University, Bloowinton, 
U.S.A.. 
Indiana  
University, Bloowinton, 
U.S.A.. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 

4 นางกาญจนา 
วัธนสุนทร 
 
 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา) 
ค.ม.(การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา) 
กศ.บ.(อังกฤษ-
คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั 
 
 
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

8 8 8 8 

5 นายสุนทร 
บ าเรอราช 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ed.D.(Curriculum 
and Instruction) 
C.A.E.S. 
(Continuing) 
ค.ม.(บริหาร
การศึกษา) 
กศ.บ. (เคม-ีอังกฤษ) 
 
ประกาศนียบตัร
ช้ันสูงเฉพาะการ
วัดผลการศึกษา 

West Virginia 
University, Boston, U.S.A.. 
Boston University, 
Boston, U.S.A.. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒบางเขน 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒบางเขน 

8 8 8 8 

6 
 

นางสุรางค ์
เมรานนท์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ค.ด. (พลศึกษา) 
ค.ม. (พลศึกษา 
ค.บ. (พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 

7 นายพิชิต 
ฤทธิ์จรูญ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(วิจัยและ
พัฒนาหลักสตูร) 
กศ.ม.(วัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

8 8 8 8 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห ์

2561 2562 2563 2564 
8 นางจันทน ี

อินทรสูต 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
Ph.D. (Second 
LanguageAcquisition 
and Teacher 
Education) 
M.A.(Teaching 
English to 
Speakers of 
Other Languages) 
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of Illionois at 
Urbana, Champaign, 
U.S.A.. 
 
University 
ofNewMexico, New 
Mexico,U.S.A.. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 

9 
 

นายวัฒนา 
มัคคสมัน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

ค.ด.(ปฐมวัยศึกษา) 
ค.ม.(ประถมศึกษา) 
ค.บ.(สุขศึกษา-
ดนตรี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 8 8 8 

10 นางสาว
ไพจิตร 
สดวกการ 

อาจารย ์ ค.ด.(หลักสูตรและ
การสอน) 
กศม.(การสอน
คณิตศาสตร์) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 

    

11 นางวิไล  
ทองแผ่ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด.(วิจัยและ
พัฒนาหลักสตูร) 
ค.ม.(สถิติการศึกษา) 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

8 8 8 8 

12 นายเทพนคร 
ทาคง 

อาจารย ์ ค.ด.(หลักสูตรและ 
การสอน) 
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

8 8 8 8 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชม./สัปดาห ์

2561 2562 2563 2564 
13 นายแสน   

สมนึก 
อาจารย ์ กศ.ด.(การวิจัยและ

พัฒนาหลักสตูร) 
กศ.ม. 
(การประถมศึกษา) 
ศษ.บ (การ
มัธยมศึกษา-สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวโิรฒ
บางแสน     
มหาวิทยาลยัสุโขทยั 
ธรรมาธริาช 

8 8 8 8 

14 นายทวีศักดิ์ 
จินดานุรักษ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด.(หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์) 
ค.บ.( ฟิสิกส์-
คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน 

8 8 8 8 

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

 
4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

4.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนต้องท า

โครงการวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและศาสตร์หลักสูตรและการสอนใน 2 ลักษณะ คือ 
41.1 โครงการวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอนจะเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนเพ่ือให้ประโยชน์ทางวิชาการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษามากยิ่งข้ึน 

4.1.2 โครงการวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากยิ่งข้ึน 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 4.2.1ผลงานการวิจัยของนักศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องได้รับการยอมรับ

จากวารสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนที่ยินยอมให้ลงบทความที่เป็นการสรุปผลการวิจัยที่
นักศึกษาได้ศึกษามานั้นได้ หรือ 

4.2.2 นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้น าเสนอผลการวิจัยที่นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้ามาต่อที่ประชุมที่ประกอบด้วย นักวิชาการ และผู้สนใจในศาสตร์ หลักสูตรและการสอน 

4.3 ช่วงเวลา  
2 ปี 
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4.4 จ านวนหน่วยกิต 
แบบ 1แผน ก แบบ ก 2 งานวิจัยเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะมีค่าเท่ากับ 12 

หน่วยกิต 
แบบ 2แผน ข งานวิจัยเพื่อขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะมีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต 

4.5 การเตรียมการ  
4.5.1มหาวิทยาลัยจะจัดท าคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนลงมือท าวิจัยเพ่ือ

ขอส าเร็จการศึกษา 
4.5.2มหาวิทยาลัยจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าเพื่อความสะดวกต่อการท าวิจัยของนักศึกษา 

โดยเฉพาะส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งในด้านต าราและ
วารสารทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆอีกด้วย 

4.5.3มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อย่างเพียงพอทั้งนี้
เพ่ือให้นักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บรรลุผลส าเร็จ
ตามความต้องการอย่างมีคุณภาพ 

4.6 กระบวนการประเมินผล 
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือ

อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม -
ราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านนวัตกร 1. นักศึกษาลงสนามศึกษาปัญหาจากสถานศึกษาชุมชน 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จะ
แก้ไขและพัฒนา 
2.นักศึกษาใช้องค์ความรู้ร่วมกับท้องถิ่นในการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสู่การปฏิบัติจริง 

2.ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1. นักศึกษาลงภาคสนาม ปฏิบัติการเป็นผู้น าและการ
สอนงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
2. นักศึกษาลงภาคสนาม การสอนงานด้านการเรียนรู้
ของนักเรียนในสถานศึกษา 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ศึกษาวิเคราะห์จากบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
2. ศึกษาวิ เคราะห์กรณีตัวอย่าง หรือสถานการณ์
เหตุการณ์ปัจจุบัน ร่วมกันอภิปรายเสนอแนวทาง 
วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพครแูละสังคม 
2) มีภาวะความเป็นผู้น าด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน สามารถท างานเป็นทีมและ

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพคร ู

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกสถานการณ์จริงและการลงภาคสนามที่

เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ จรรยาบรรณด้านวิชาการ และปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย คิดวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปในแนวทางป้องกันและแก้ไข 

2) เรียนรู้จากต้นแบบ เช่น อาจารย์ผู้สอน วิทยากร เพ่ือน นักพัฒนาหลักสูตร หรือ
บุคคลตัวอย่างในสังคม หรือในท้องถิ่น หรือในประวัติศาสตร์ การยกย่องนักศึกษาที่ดีท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การสังเกตการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมผ่านการปฏิบัติงาน การเรียนการ
สอนในห้องเรียน ตลอดจนให้นักศึกษารายงานตนเอง 
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2)การพิจารณาจากผลงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้ง
เสนอแนะผลการวิเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษามา 

3)การสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านหลักสูตร การเรียนการสอน 

และการเรียนรู้ 
2) สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ เชื่อมโยงกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
อาเซียน  

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนกับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฏี ทั้งนี้การจัดการ

เรียนการสอนจะมีความเฉพาะเจาะจง ตามธรรมชาติวิชา 
2)จัดการเรียนการสอนโดยการน าความรู้ หลักการ ทฤษฎี ไปใช้ในสถานการณ์จริง  
3)จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

ท้องถิ่นเป็นฐาน การเรียนรู้จากการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ การเรียนรู้จากวิทยากร หรือการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดให้มีการทดสอบย่อย การทดสอบสรุปรวมเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
2) การประเมินจากกระบวนการท างานและผลผลิต การประเมินภาคปฏิบัติ การ

ประเมินตามสภาพที่แท้จริง การให้ปฏิบัติจริง การทดสอบปากเปล่า ตลอดจนการประเมินโดยใช้แฟ้ม
สะสมงาน 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ ไปพัฒนาใน
บริบทใหม ่หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ 

2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นปัญหาด้าน
หลักสูตรและการสอน สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้  

3) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค ์

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด

อย่างมีวิจารณญาณ โดยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์
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แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคิดและสาระเชิงวิชาการระหว่างนักศึกษา 
อาจารย์ และวิทยากร 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยเน้นการปฏิบัติการภาคสนามผ่านรายวิชา 
มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาโดยใช้ปัญหาท้องถิ่นเป็นฐาน  
ในการเรียนรู้ตลอดจนการเรียนรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม ให้ค าปรึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
ให้กับบุคลากรในท้องถิ่น 

3) การเรียนรู้จากต้นแบบ อาทิ อาจารย์ หรือวิทยากร ที่เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร
และการสอน การร่วมกับอาจารย์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาทางการศึกษา
ในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเสวนากับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพ

จริง ผ่านการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงหรือสถานการณ์เสมือนจริง รวมทั้งการใช้แบบอัตนัย 
การสอบปากเปล่า แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ และแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่วัดการคิดระดับสูง 
 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอนให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญาหาสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทผู้น า และผู้ร่วมทีมงาน รวมทั้ง
ชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2)  มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการพัฒนาการเรียนรู้และการท างาน 
การประเมิน วางแผน และปรับปรุงงานทั้งของตนเอง ของกลุ่ม และงานวิชาชีพคร ูให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) มีความสามารถสูงในการท างานด้ วยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์                   
ที่หลากหลาย และสามารถใช้ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กับหน่วยงานที่สังกัด             
ได้อย่างเหมาะสม 
 2) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ในการท างานและการศึกษาต่อในระดับสูง 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) การจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า และ มีการน าเสนอความรู้โดยใช้ทักษะการ
สื่อสาร การวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้หลักการและทฤษฎี 
 2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่เพ่ือฝึกวินัยความ
รับผิดชอบ การเป็นผู้น าผู้ตาม การเรียนรู้การจัดการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์ 
รวมทั้ง การยอมรับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใช้

ข้อมูลทางสถิต ิเพ่ือน ามาประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
2)  สามารถเลือกเครื่องมือและสื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน โดยเลือกสารเทศท่ีถูกต้องเชื่อถือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคัดกรองข้อมูลการ
ใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์ในการสรุปปัญหา โดยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการ
อภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการคิด 
และสาระ เชิงวิชาการระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ วิทยากร 
 2) การจัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้า การจัดสัมมนา โดยแสดงบทบาททั้งผู้ร่วม
สัมมนา และ บทบาทการเป็นผู้จัดการการสัมมนา โดยใช้ทักษะการสื่อสาร การวิพากษ์ วิจารณ์ โดย
ใช้หลักการและทฤษฎี ตลอดจนการเรียนรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย และ
พัฒนาทางการศึกษาให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและจัดการเรียนรู้จากต้นแบบ อาทิ นักวิจัย อาจารย์ 
หรือวิทยากร ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร การร่วมกับอาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเสวนากับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ สัมมนาเชิงวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 
 3) น าระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ          
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนให้สามารถมีกิจกรรมได้ทุกท่ีทุกเวลา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) การสังเกตพฤติกรรมการประเมินผลงาน  
 2) การสังเกตการน าเสนองาน และการร่วมกิจกรรม  
 3) การสังเกตทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอรายงาน
วิชาการหรืองานวิจัย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
1. EMC501ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น               
2. EMC502การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน               
3. EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม               
4. EMC504การส่งเสริมสมรรถภาพของครู               
5. EMC505นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน               
6. EMC506การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม               
7.EMC507การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด               
8. EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา               
9. EMC601สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น               
10. EMC602การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้               
11.EMC603การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน               
12. EMC604การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน               
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รายวิชา 

 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
13.EMC605เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน               
14. EMC606การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน               
15. EMC607การวิจัยในช้ันเรียน               
16. EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน               
17. EMC609วิทยานิพนธ ์               
18. EMC610 การค้นคว้าอิสระ               
19. EME 501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้               
20. EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา               

21. EME505 สถิตและการวิจัย               
22. VLE501ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต               
23. SCS501คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต               
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หน้า40 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ ส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 5  

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย(2) จ านวนสิทธิบัตร (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (4) จ านวนกิจกรรม 
การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้   

1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว หน้า  23  เล่ม 132  ตอนพิเศษ 
295 ง ราชกิจจานุเบกษา 13  พฤศจิกายน 2558  

2. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร ให้เป็นตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.
2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.2 จัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้

อาจารย์ใหม่ 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอนในรายวิชาที่คาดว่าจะต้องรับผิดชอบการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

1.4 จัดเตรียมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 เป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 2.1.2 เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ทั้งท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.1.3 ส่งเสริมให้ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
 2.1.4 ส่งเสริมให้ท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่จะท าให้ศาสตร์ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความเจริญก้าวหน้า 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1 ส่งเสริมให้เป็นกรรมการวิชาชีพจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 2.2.3 อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาการการศึกษาของท้องถิ่น 
 2.2.4 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน มีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. นักศึกษา 
    การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ทางหลักสูตรได้วิเคราะห์สถานการณ์ ในการศึกษาต่อของครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จึงท า
ให้สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ยังมีความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา และจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบปรับปรุง
หลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิตยังมีความต้องการที่จะได้บัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามที่หลักสูตร
ได้พัฒนาขึ้น และนอกจากนี้จะมีการวิจัยติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
   เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
   2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
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   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
   2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย์ 
 4.1. การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
   คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  
ในสาขาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท า
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นสาขาวิชาที่เน้นการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษจึงมี
ความส าคัญมากส าหรับสาขาวิชานี้ เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหรือมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่ าปริญญาเอกมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชา
บังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ  6 ชั่วโมง 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
   3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
   1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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   3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
   มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
   1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
   2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างของวิทยาลัย โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานหลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
  5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 
  5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างวิทยาลัย คือ คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่ประสานงานอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 
  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติ
การ ดังต่อไปนี้ 
   1) ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
   2) ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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   6) รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์จัด
อาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
 5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     สื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล       การ
เรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และใช้
สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
   4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
 5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 เมื่อครบระยะเวลา สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
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  5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
ใหม่ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์มาประกอบการพิจารณา 
 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) ก าหนดผู้สอน 
   2) การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3  
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาเอก 
   5)บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    5.2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    5.3) ประเมินกระบวนการ 
    5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    5.5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
   1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7)  โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
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    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1 การบริหารงบประมาณ 
   ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
  6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สามารถใช้ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ห้องสมุดของบัณฑิตวิทยาลัย ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ
การวิจัย ดังนี้ 
   1) ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์   
   2) ส านักวิทยบริการ หรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่อยู่ใกล้ เคียง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการปกครอง 
และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 
   3) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรได้ด าเนินการจัดวางระบบเครือข่าย Internet 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งวิชาการภายนอกได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีการ
เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการอย่างเพียงพอ 
   4) รายการเอกสาร/ต าราที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้เตรียมต าราเรียน วารสาร และเอกสารที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตรไว้เป็นจ านวน
มากและเพียงพอแก่การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  
  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
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 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน ดังนี้  
  6.1.4.1 จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้เพียงพอ 
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของบุคลากรพ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษา  ห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ใน                    
การให้บริการหนังสือต าราเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  มีเทคโนโลยีสื่อการสอนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้น
การใฝ่รู้ 
     1. จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
    2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการหนังสือ  วารสาร  เกี่ยวกับสาขา 
    3. จัดพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
    4.จัดสรรเทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุนเรียนการสอน เช่น  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิตัล  
      4.1) ให้มีห้องประจ าสาขา 
      4.2) ให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการหนังสือ วารสารเกี่ยวกับ
สาขา 
      4.3) มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้   เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการให้ค าปรึกษา 
      4.4) มีสารสนเทศเทคโนโลยี เ พ่ือการสนับสนุนเรียนการสอน เช่น  
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท สื่อดิจิตัล 
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
  6.2.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
    1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
    2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนิน 
    3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5และ มคอ.6 ภายใน 30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน  

X X X 

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

 X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุงท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับ
ปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3การทดสอบผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1 นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและจาก 
มคอ.7 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2557 
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2557 

............................................. 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม - 
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2549เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่12/2557เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม - 
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 ข้อ 4ในข้อบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี”หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่าคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



56 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท หรือ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีการจัดการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และ
ภาคการศึกษาที่ 3 มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาระบบไตรภาค 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่2 และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 
“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา 
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตร

ของคณะหรือหน่วยงานนั้น 
“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่

เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 

หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ ละภาคการศึกษามี
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ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาค
การศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 7 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค 
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค 
7.3 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ
ระบบไตรภาค 

7.4 วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้ อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ข้อ 9 เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมี
จ านวนชั่วโมงเรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 10 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

11.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
11.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
11.3 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 12 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 12.1หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 12.2หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

 แผน กเป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
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 แบบ ก 1ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 แบบ ก 2ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แผน ขเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 12.3หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 12.4หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการ
วิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

 แบบ 1เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 

 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต 

 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 แบบ 2เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 ข้อ13ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 
3 ปีการศึกษา 

 13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 5 
ปีการศึกษา 

 13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
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 13.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาได้ 
 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 
ข้อ 15 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้

เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 16 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 16.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
 16.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยรับรอง 
 16.5 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง 

16.6 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
16.7 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 4 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 17 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

17.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
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17.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน 
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

18.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนยีม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

18.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

18.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

18.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตรทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

18.7  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ 
เป็นนักศึกษา 

18.8 นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  18.9 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 
  18.10 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 
  18.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 
  18.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  18.13 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
 19.1รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า  B หรือ NP นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยจ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P 
 19.2 นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก จนกว่าจะได้รับผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B หรือ P  
 ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต(Audit) 
  20.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 
  20.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 
  20.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข้อ 21 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
  21.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
  21.2รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
  21.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  
ในตารางเรียนปกติ 
  21.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ 
 ข้อ 22 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 
  22.1 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
  22.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 18.3แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  22.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
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ข้อ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
  23.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ
เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
  23.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์
แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 ข้อ 25 ระดับปริญญาโท 
  25.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย5คน 
  25.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย3คน 
  25.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 
   25.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
   25.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 25.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   25.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   25.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  25.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  25.6 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  25.7 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ข้อ 26 ระดับปริญญาเอก 
  26.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย5คน 
  26.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย3คน 
  26.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 
   26.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
   26.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  26.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
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  26.5 อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ข้อ 27 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อ25.2และ25.7โดยอนุโลม 
 

หมวด 6 
การสอบและประเมินผลการศึกษา 

---------------------------- 
ส่วนที่ 1 

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

 ข้อ 28  ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไขของ
รายวิชา  
 
 ข้อ 29 ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบรายวิชาที่ขาด
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนั้น ๆในกรณีที่ไม่
อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 
 ข้อ 30ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

30.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0 

 
กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 0 (ศูนย์) และได้ผล
การศึกษาเป็น F 
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30.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ W (Withdraw) 
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 

ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 
 

ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร นอกจากการศึกษารายวิชา
แล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Examination) การสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
การประเมินผลการสอบพิเศษรายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบผ่าน 
 30.3 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 
  ผ่าน P (Pass) 
  ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และการ
ลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 
ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 

 ข้อ 31 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้ 
 31.1 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
 31.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
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 31.3T (Transfer of Credit) ใช้ส าหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 31.4I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือใช้ส าหรับบันทึก
รายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลีย่น
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี ้

  31.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน
ได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจากคะแนน
ที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 
   31.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ 
แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์
ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็นF หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
ผลการศึกษาเป็น “F” 
   31.4.3 นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 32 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัยจะไม่น ามา
คิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ข้อ 33 นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ  ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการคณะ
ของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผลการ
พิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีโทษ
สถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 33.1 ตกในรายวิชานั้น 
 33.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
 33.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 
 33.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่กระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
 33.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 ข้อ 34 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 ข้อ 35 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา
เป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 
3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพ่ือให้เหลือทศนิยม 
2 ต าแหน่ง 



67 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 ข้อ 36 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถงึ
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชา
ที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ข้อ 37 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้นยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการปรับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 

ข้อ 38 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 40 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
 

ส่วนที่ 2 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

 
 ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ(Language Examination) 
                นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษา
ที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 42 นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 42.1 ระดับปริญญาโท 
 42.1.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด า เนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือ 
 42.1.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ 
 42.1.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 133 หรือ 
 42.1.4 คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 หรือ 
 42.1.5 สอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส
วิชา 1555101 หรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดแทน 
 
 



68 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 42.2 ระดับปริญญาเอก 
 42.2.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิต
วิทยาลัย โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 64 หรือ 
 42.2.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 
 42.2.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ 
 42.2.4 คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 

ข้อ 43 ผลการสอบตามข้อ 42.1.2 ข้อ 42.1.3 ข้อ 42.1.4 ข้อ 42.2.2 ข้อ 42.2.3 และ  
ข้อ  42.2.4 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 

ข้อ 44 ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ 42 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
ข้อ 45 กรณีหลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด แต่

เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
 

ส่วนที่ 3 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

 
 ข้อ 46 การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม และ
ความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
 ข้อ 47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดโดยก าหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามเง่ือนไขของหลักสูตร 
 ข้อ 48 นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 48.1 นักศึกษาทีม่ีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 48.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
 48.3 ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และใน
ภาคการศึกษาท่ีสมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 
 ข้อ 49 ในการสอบวัดคุณสมบัติมีข้อสอบ 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
 49.1 หมวดวิชาเอก คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 49.2 หมวดวิชาวิจัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 49.3 หมวดการประยุกต์ใช้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ข้อ 50 หลักเกณฑ์ในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 50.1 นักศึกษาจะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 50.2 ถ้าสอบไม่ผ่านในหมวดใดให้สอบเฉพาะในหมวดที่ไม่ผ่านในครั้งต่อไป  
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 50.3 นักศึกษาสามารถสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตามที่นักศึกษาสมัครสอบ หากสอบ
แก้ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 
 50.4 การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 51 การประเมินผลในการสอบวัดคุณสมบัติ มีดังนี้ 
 51.1 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วง ร้อยละ 85– 100 คะแนน ได้คะแนน PD 
(Pass with Distinction) ผ่านอย่างยอดเยี่ยม 
 51.2 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ 60– 84 คะแนน  ได้คะแนน P 
(Pass) ผ่าน 
 51.3 นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบในช่วงร้อยละ 0– 59 คะแนน ได้ระดับ NP (No 
Pass) ไม่ผ่าน 
 ข้อ 52 ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิกการ
สอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน 
 

ส่วนที่ 4 
การสอบประมวลความรู้ 

 
 ข้อ 53 การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
อาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตท าการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด 
 ข้อ 54 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  
 54.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  
 54.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวล
ความรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 54.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 
คน ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  
 54.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 54.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบ
ผ่าน หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  
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 55.5 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยล าดับ ภายใน 15 วัน 
นับจากวันสอบ 
 55.6 นักศึกษาตามข้อ 54.3 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอ
สอบได้อีก 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ 5 
หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ข้อ 56 การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยการ
เสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 57 การท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
  57.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  57.2 เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
  57.3 เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  57.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ 
  57.5 การรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
  57.6 เสนอวิทยานิพนธ์ 
  57.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  57.7.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ
(Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  57.7.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 57.8 วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 58 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตท าการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร การท าการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ 
ดังนี้ 
 58.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 58.2 เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
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 58.3 เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
 58.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 58.5 การรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 
 58.6 เสนอการค้นคว้าอิสระ 
 58.7 ผลงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ(Proceedings) และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 58.8 การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 59 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 59.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 

59.1.1 ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจาก 
วันที่สอบเค้าโครงผ่าน 
   59.1.2 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
   59.1.3 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 36 หน่วยกิต 
   59.1.4 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 270 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 36 หน่วยกิต 
   59.1.5 นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 59.2 นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ตามรูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 59.3 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 59.4 ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบ
และแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก 2 ภาคการศึกษาถัดไป โดย
ได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อ
รับรองการแก้ไข 
 59.5 กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา
ไม่ผ่าน โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 3 วันท าการถัดจาก
วันสอบ 
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 59.6 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบ
ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 59.5 
 59.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 59.5 หรือ
ข้อ 59.6 ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 60 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 60.1 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 60.2 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 60.3 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 6 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 2 คน (แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 1 คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน) โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 60.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษา
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 
 ข้อ 61 กรณีที่ประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
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หมวด 7 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 

 ข้อ 62 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
 62.1 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง
พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 62.2 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 62.3 รายวิชาต่าง ๆ  ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียน 
 62.4 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
 62.5 นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 
  ข้อ 63 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 63.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 63.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
  63.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 16 
  63.2.2  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
  63.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
  63.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  63.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 64 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 64.1 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
 64.2 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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 ข้อ 65 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 65.1 ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเปลี่ยน
สาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียน แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือ 
 65.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยและเข้า
ศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ี 2 
 ข้อ 66 การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา และผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
 66.1 รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยน
หลักสูตร  
 66.2 รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ 3.00 หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 
 66.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 
 66.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน1
ใน3ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ 65.1 หรือ 65.2 
 66.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 66.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
 ข้อ 67 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 67.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ 
 67.2 ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
 67.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ข้อ 68 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 68.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 68.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า3ใน4ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 68.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับ
คะแนน 3.00 หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
ก าหนด 
 68.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน1
ใน3ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  
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 68.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 68.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
 ข้อ 69 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัย
ภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 70 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 71 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 8 
สภาพการเป็นนักศึกษา 

 
 ข้อ 72การลาพักการเรียน 

 72.1 นักศึกษาอาจยื่นค าขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  72.1.1 ถูกเกณฑ์หรือเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
  72.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดที่

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
  72.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

  72.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

  72.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
 72.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดย
ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพัก
การเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพัก
การเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 72.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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 72.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

 ข้อ 73 การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 

 ข้อ 74 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ 
74.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

74.2 ลาออก 
74.3 ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษาภายใน 3 สัปดาห์แรกนับ 

แต่วันเปิดภาคการศึกษา 
74.4 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
74.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 

และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป 
74.6 ผลการประเมินไม่ผ่านจ านวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  

Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
74.7 ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
74.8 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 74.9 ตาย 
 74.10 แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็น
นักศึกษา 
 74.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
 74.12 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 
 ข้อ 75 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
 75.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.3 และข้อ 74.4 และ
ยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 75.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.7ซึ่งสอบผ่านเค้า
โครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอ
คืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ และก าหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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  75.2.1 การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบ
ก าหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ท าค าร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (ก าหนดระยะเวลาศึกษา 
1 ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษารหัสเดิม 
   (2) เมื่อค าร้องอนุมัติแล้วต้องด าเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
   (3) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  75.2.2 การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนดให้
ด าเนินการดังนี้ 
   (1) ท าค าร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
   (2) จัดท าตารางเวลาการท างาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักลงนามรับรอง (น าส่งพร้อมค าร้อง) 
   (3) เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินค่าคืนสภาพ
นักศึกษา และด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย 
   (4) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้ไม่เกิน 1 ปี 
  

หมวด 9 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 76 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
 76.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 76.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 76.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 77การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 77.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อมเอกสาร
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณากลั่นกรอง และ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
นักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ76และต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติปริญญา 
 77.2 นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
  77.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
  77.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ41 
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  77.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 46 หรือสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามข้อ 53 
  77.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการค้นคว้า
อิสระขั้นสุดท้าย 
  77.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
  77.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  77.2.7 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 77.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่าครบถ้วน
ตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้ถือวันที่
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
 77.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด 10 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ข้อ 78 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด าเนินการได้ 2 วิธี 
ดังนี้ 
 78.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
 78.2 เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท า
บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 ข้อ 79 วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  
 ข้อ 80 ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน 
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  และใน
การประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ และต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การน าเสนอจะเป็นการ
เสนอโดยปากเปล่าหรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 
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 ข้อ 81 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด าเนินการดังนี้ 
  81.1 หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน 2 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
 81.2 หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
 81.3 วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนด ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้ 
  81.3.1 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูลThai-Journal 
Citation Index Centre(TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่าหรือ 
  81.3.2วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูลThai-Journal 
Citation Index Centre(TCI) กลุ่ม 1 หรือเทียบเท่าหรือ 
  81.3.3 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISIWeb of 
Science หรือ Scopus หรือ 
  81.3.4 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
  81.4 หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 82 การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 83 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ 
 83.1 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ 
 83.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการ
ขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 
 83.3 บทความที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการ

http://www.scimagojr.com/
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พิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้เฉพาะที่
เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 
 83.4 บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในบทความ โดยไม่ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 
 ข้อ 84 การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
 84.1 ระดับปริญญาโท 
  84.1.1 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร ต้อง
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
  84.1.2 การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 
ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
 84.2 ระดับปริญญาเอก  
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและ
รายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ 
สกอ. และ สมศ. 
 ข้อ 85 การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้หลักสูตร
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ข้อ86 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด 11 

การควบคุมคุณภาพ 
 
 ข้อ 87ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อ 88ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศ ณ  วันที่24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
 
 
 
 

(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
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ที่ 274 /2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดัปทุมธาน ี
ที่ 274 /2560 

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

 ด้วยคณะครุศาสตร์ จะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาสาระความรู้ และสมรรถนะครอบคลุม
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
คณะครุศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง  ที่ปรึกษา 
3. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ         ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ ดร.แสนสมนึก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล  กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย   กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม  กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ  กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล  กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์   กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง กรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
17. นางอัจฉราเฉลี่ยกลาง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  
 1.ด าเนินการประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 

 2. น าเสนอร่างหลักสูตรที่จัดท าเรียบร้อยแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณา
ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 3. พิจารณาและตรวจสอบแก้ไขร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะกรรมการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

   
 สั่งณวันที่ 31 มกราคม 2560 
 
 
          (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ภาคผนวกค 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 5เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 15-407 ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

********************************************* 
กรรมการผู้มาประชุม 

1.อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอร่าง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรลากรสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
 ที่ประชุม :รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1ปรับค าอธิบายรายวิชา 
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาปัจจุบัน 

โดยมีน าแนวคิดจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับค าอธิบายในแต่ละรายวิชา 
และเขียนค าอธิบาบรายวิชาให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

4.2 ตารางใน Curriculium  Mapping  
ปรับตาราง Curriculium  Mapping พิจารณาประเดน็ที่อาจารย์ผู้สอนจะพัฒนาลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักศึกษาว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
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ระเบียบวาระท่ี5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 

 
ปิดประชุม  เวลา   16.30  น 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง) 
กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวพิากษ์หลกัสตูร 
             (อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ) 
                              ประธานหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที1่/2560 

วันที่ 11เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 15-407 ช้ัน 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

********************************************* 
ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

1.อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. อาจารย์ ดร.ไพจิตร สดวกการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย์ ดร.แสน สมนึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ ์ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพ พิชญกุล กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7.  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.เมษา นวลศรี กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

1. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพ่ิมข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1.2 ปรับและเพ่ิม (ข้อที่ 11) ค าส าคัญ “การศึกษา 4.0” “ทักษะในศวตวรรษที่ 21         

ในสถานการณ์ภายนอก” 
2. หมวดที่ 2 ข้อมูลของหลักสูตร 

2.1 เพ่ิมวัตถุประสงศ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
3.2 ปรับปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ตามข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา 
3.3 ปรับ 2.4.1 การแก้ไขปัญหา กรณีนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือ

ประสบการณ์ด้านการศึกษาต้องเรียนรายวิชาหลัการศึกษาและการเรียนรู้ และนวัตกรรมและการ
ประเมินผลการศึกษา และฝึกประสบการศณ๊อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจ า
วิชา 
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3.4 ปรับการจัดแผนการการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น ด้านวิชาเลือก  
4. ปรับค าอธิบายรายวิชา 

  4.1 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  4.3 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 
  4.4 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
  4.5 การเรียยนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
  4.6 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
  4.7 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น 
  4.8 การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน 
   
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 17.00  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้จดรายงานการวิพากษ์หลักสูตร  
                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง) 

                                          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการวพิากษ์หลกัสตูร 
  (อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ) 

                               ประธานหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ภาคผนวกจ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ชื่อ นายพิทักษ์  นามสกุล นิลนพคุณ 

1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ปริญญาโท M.A.(Curriculum Development) The University of Iowa, 

Iowa, U.S.A.. 
2519 

ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก 

2515 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1 หนังสอื ต ารา งานแปล 
  - 
1.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

ศิราวัลย์ อินทามาระ, อุษาคงทอง, พิทักษ์ นิลนพคุณ และกันต์ฤทัย คลังพหล.(2559).ศึกษาผล           
การใช้รูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 2. Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. เดือนพฤษภาคม  – สิงหาคม  2559: 438-450 

รัติการ ขันค านันต๊ะ, พิทักษ์ นิลนพคุณและอุษา คงทอง. (2559). การพัฒนาชุดสื่อประสมการอ่าน
ค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. 
(1-10). นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

รัติการ ขันค านันต๊ะ, พิทักษ์ นิลนพคุณและอุษา คงทอง. (2559).ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดสื่อประ
สมการอ่านควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย.     ครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559. (23-32). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี.  

Borey Bun, พิทักษ์ นิลนพคุณและอุษา คงทอง. (2559).Factors Related to the Instructional 
Quality of Private Universities in Battambang Province, Cambodia. ในเอกสาร
สิบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย. ครั้งที่ 41และนานาชาติครั้งที่5 วันที่ 
8-9 ธันวาคม 2559. (1-8). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  

สุนันทากสิวิวัฒน์, พิทักษ์  นิลนพคุณ และชาตรี  เกิดธรรม. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอณ์
ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2557:115-125. 
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  1.3.3 บทความวิชาการ 
    - 
  1.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
    - 
 1.4 ประสบการณ์ในการสอน 

ระดับอุดมศึกษา15 ปี 
1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1  วิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1.5.2  วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ 
1.5.3  ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 
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2. ชื่อ นางสุวรรณา นามสกุล จุ้ยทอง 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 
ปริญญาโท ค.ม.(การบริหารการศึกษา)  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด
ปทุมธานี 

2546 

ปริญญาตรี กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบาง
แสน 

2525 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2559). การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 
 412 หน้า. 
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2559). หลักการจัดการเรียนรู้. อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์.321 หน้า. 
สุวรรณา จุ้ยทอง.(2560). การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน. ต ารา 84 ปี มหาวิทยาลัย-  ราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.อ่างทอง: โรงพิมพ์วรศิลป์. 
417 หน้า 
 2.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2558). การศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน และพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ 

ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง.วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. 
มกราคม – เมษายน 2558: 163-176. 

สุวรรณา จุ้ยทอง. (2559). ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสอนของครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม -
ราชูปถัมภ์. ปีที ่10 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม 2559: 177-191. 

สมเกียรติ  เรียบร้อย, สุวรรณา จุ้ยทอง และอุษา  คงทอง. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียนวิชาดนตรี และความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. 
กรกฏาคม– ธันวาคม 2559: 51-59. 

สุภาภรณ์ ชิดสูงเนิน, สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
 คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ 7E และการ 

จัดการเรียนรู้แบบปกติ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 
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            ระดับชาติ ครั้งที่ 8. เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน” สังคมศาสตร์: ศึกษาศาสตร์  
            เล่มที่ 3. (141-149). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. 

2.3.3 บทความวิชาการ 
สุวรรณา จุ้ยทอง. (2559). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21. 

ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ บัณฑิต
วิทยาลัย. ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5. กลุ่มศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์: 25 ธันวาคม 
2559. (25-36). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี. 

สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที ่7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560: 143-
152. 

 2.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
   - 

2.4  ประสบการณ์ในการสอน 
ระดบัอุดมศึกษา 6 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
 2.5.1 วิชานวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 2.5.2 วิชาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2.5.3 สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 
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3.  ชื่อ  นางสาวฐิติพร  นามสกุล พิชญกุล 

3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก กศ.ด.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ปริญญาโท กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
ปริญญาตรี ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2534 

3.3 ผลงานทางวิชาการ  
3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 

 3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
ฐิติพร พิชญกุล. (2558). การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ทางความคิด เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

ถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาการปฐมวัย. วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 10
ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 2558: 177-189. 

ธัญญารัตน์ ชาลี, ฐิติพรพิชญกุล และกันต์ฤทัยคลังพหล.(2559). การศึกษาความสามารถในการ
เชื่อมโยงใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานศิลปะทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6 วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559. (1-8). นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

Kotchasit S., Pitchayakul T. and Team. (2016). A Development Model for Preparing 
Rajabhat University Students in the Central Region for the Asean 
Community. Journal of Thai Interdisciplinary Research. Special Issue  
2559: 304-308. 

3.3.3 บทความวิชาการ 
   - 
 3.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
   - 
3.4  ประสบการณ์ในการสอน 

ระดับอุดมศึกษา 24 ปี 
3.5  ภาระงานสอน 

 3.5.1 วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.5.2 วิชาปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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4.  ชื่อ นางเรขา นามสกุล   อรัญวงศ ์
4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
ปริญญาโท ค.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
ปริญญาตรี กศ.บ.(การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 
4.3  ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1 ต ารา  หนังสือ  งานแปล 
         - 
4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

เรขาอรัญวงศ.์ (2560). การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนน าต่อเนื่องในจังหวัดก าแพงเพชร. 
ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9. 28-29 กันยายน 2560. (1716-1722). นครปฐม. สถาบันราชภัฏนครปฐม. 

เรขาอรัญวงศ์ และชาลี  ตระกูล. (2559).ชุดโครงการความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองภาคเหนือ 
กรณีพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร: หนองปิ้งไก่. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัย. ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5. 
8-9 ธันวาคม 2559. (231-243). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

สุภาพรพงศ์ภิญโญโอภาส, ทวนทองเชาวกีรติพงศ์ และเรขาอรัญวงศ์. (2556). การพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง.วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2. เมษายน – มิถุนายน 2556: 67-79. 

ขวัญดาวแจ่มแจ้ง, เรขาอรัญวงศ์ และปาจรีย์ผลประเสริฐ. (2556).กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 15 ฉบับที่ 2. เมษายน – มิถุนายน 2556: 86-96. 

ชาลี ตระกูล, เรขา อรัญวงศ์, ขวัญดาว แจ่มแจ้ง. (2560). กลยุกธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร.ปีที่ 19 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2560 : 58-65. 
 4.3.3 บทความวิชาการ 
- 

  4.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
    - 
 4.4ประสบการณ์ในการสอน 
 ระดับอุดมศึกษา 22 ปี 
 4.5 ภาระงานสอน 
 

 4.5.1 วิชาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
4.5.2 วิชาทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 
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5.  ชื่อ นายศักดิ ์นามสกุล สุวรรณฉาย 
5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

ปริญญาโท ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 

ปริญญาตรี กศ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
ปทุมวัน 

2519 

5.3 ผลงานทางวิชาการ 
         5.3.1ต ารา  หนังสือ  งานแปล 
                    - 
 5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย   
พรรณมา ดวงบุตร, สุธี พรรณหาญและศักดิ์ สุวรรณฉาย (2559).การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการใช้วิธีการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิ
มนสิการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรี เขต 2.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1. 
มกราคม - เมษายน 2559: 51-61.  

หทัยรัตน์ ประเสริฐศักดิ์, ศักดิ์สุวรรณฉาย และกาญจนา สุจีนพงษ์. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการสอนแบบ
โครงงาน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อ
แผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 15 กรกฎาคม 2560. 
(200-205). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี.   

5.3.3บทความวิชาการ 
ศักดิ์สุวรรณฉาย. (2560).รูปแบบการเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในระดับประถมศึกษา. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ครั้งที่ 9. 28-29กันยายน 2560. (1706-1715). 
นครปฐม. สถาบันราชภัฏนครปฐม. 

5.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
 - 

5.4ประสบการณ์ในการสอน 
 ระดับอุดมศึกษา 7 ปี 

5.5 ภาระงานสอน 
 5.5.1 วิชาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
 5.5.2 วิชาทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 
 5.5.3 วิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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 5.5.4 วิชาดาราศาสตร์และอวกาศ 
 5.5.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
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6.  ชื่อ นางสมบัติ  นามสกุล คชสิทธิ์ 
6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
6.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
ปริญญาโท กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
ปริญญาตรี กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 2516 

  
6.3  ผลงานทางวิชาการ 

6.3.1 ต ารา  หนังสือ  งานแปล 
                 - 

6.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
โพยม จันทร์น้อย, สมบัติ คชสิทธิ์ และช่อเพชร เบ้าเงิน. (2557). การพัฒนาตัวชี้วัดระดับบุคคลในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2557: 189-
202. 

สัณหพัฒน์ อรุณธารี, อุษา คงทอง, สมบัติ คชสิทธิ์ และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2558). การพัฒนา
รูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม – 
มิถุนายน 2558: 187-216. 

Kotchasit S., Pitchayakul T. and Team. (2016). A Development Model for Preparing 
Rajabhat University Students in the Central Region for the Asean Community. 
Journal of Thai Interdisciplinary Research. Special Issue  2559: 304-308. 

        6.3.3 บทความวิชาการ 
สมบัติ คชสิทธิ์, จันทนี อินทรสูต, และธนกร สุวรรณพฤฒิ. (2560). การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ให้กับผู้เรียนยุค THAILAND 4.0. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที ่7 ฉบับที่ 2.
พฤษภาคม – สิงหาคม 2560: 175 -187. 

  6.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
    - 
6.4ประสบการณ์ในการสอน 
 ระดับอุดมศึกษา 38 ปี 
 6.5 ภาระงานสอน 
 

 6.5.1 วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 
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7.  ชื่อ  นางสาวอรสา นามสกุล  จรูญธรรม 
7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
7.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด.(การประเมินและวัดผล

การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 

ปริญญาโท ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 
ปริญญาตรี ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)  

วท.บ.(เคมี) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2529 
2524 

 
7.3  ผลงานทางวิชาการ 

7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
อรสา จรูญธรรม. (2554). สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัย . มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์              

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานี.280 หน้า 
7.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อรสา แก้วสารถี, สมบัติ คชสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม.  (2557).  การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. มกราคม – เมษายน 
2557:87-95. 

สุนีรัตน์ เอ่ียมประไพ, อรสา จรูญธรรม และบุญเรือง ศรีเหรัญ.  (2557).  การศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้รูปแบบ
ระดับชั้นลดหลั่นเชิงเส้น. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2557: 123-132. 

สุรัตน์ สุทธิชัชวาล, อรสา จรูญธรรม และบุญเรือง ศรีเหรัญ.  (2557).  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน. วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม: 133-142. 

นิตยา วีระพันธ์, สุวรรณา โชติสุกานต์และอรสาจรูณธรรม. (2559). รูปแบบโครงสร้าง เชิงเส้นของ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปีที่ 11  ฉบับที่ 2.พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 : 27-38. 

  7.3.3 บทความวิชาการ 
    - 
  7.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
    - 

7.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 32 ปี 
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7.5  ภาระงานสอน 
7.5.1 วิชาวิจัยทางการศึกษา 
7.5.2 วิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
7.5.3 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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8.  ชื่อ นางอังคนา  นามสกุล กรัณยาธิกุล 
8.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก คษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
ปริญญาโท กษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
ปริญญาตรี ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา-      

ลงกรณใ์นพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

2532 

8.3  ผลงานทางวิชาการ 
8.3.1 ต ารา  หนังสือ  งานแปล 

                  ไม่มี 
8.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

อังคนา กรัณยาธิกุล และสุรชัย ประเสริฐสรวย. (2555). รูปแบบการเรียนรู้บนเครือข่ายแบบปรับ
เหมาะเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักศึกษาครู. วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2555: 50-
59 

อุทุมพร ศรีแจ่ม, อังคนา กรัณยาธิกุล และพิทักษ์ นิลนพคุณ. (2557). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
เรียนแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบเผชิญหน้ากับวิธีการเรียนรู้ผ่านเฟสบุ๊ค . 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2557: 75-90 

      นรินทร์ อินทรี, ชาตรี เกิดธรรม และอังคนา กรัณยาธิกุล. (2558).การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 : 63-74 

วัชราภรณ์ เพ็งสุข, อังคนา กรัณยาธิกุล และชาตรี เกิดธรรม. (2558).การพัฒนารูปแบบบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา . วารสารวิจัยสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม – ธันวาคม 2558:107-118 

วัชราภรณ์ เพ็งสุข, อังคนา กรัณยาธิกุล และชาตรี เกิดธรรม. (2559).การศึกษาองค์ประกอบและ
พัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 28 ฉบับที่ 97. มกราคม – มีนาคม 2559: 33-38. 

  8.3.3 บทความวิชาการ 
    - 
  8.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
    - 
 8.4 ประสบการณ์ในการสอน 
    12 ปี 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=116498
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=116498
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159610
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159610
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=159610
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170393
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170393
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=169078
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=169078
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 8.5  ภาระงานสอน 
8.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเพ่ือการเรียนการสอน 
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9.  ชื่อ นางกันต์ฤทัย นามสกุล คลังพหล 
9.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ปริญญาโท กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการ

ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

ปริญญาตรี กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
9.3  ผลงานทางวิชาการ 

9.3.1 ต ารา  หนังสือ  งานแปล 
กันต์ฤทัย คลังพหล. (2559). วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา. ต ารา 84 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี:ปทุมธานี.250 หน้า 
9.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

กันต์ฤทัย คลังพหล. (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยในชั้นเรียนด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.วารสารวิจัยทางการศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. สิงหาคม-ธันวาคม 
2560 : 247-259. 

เลอลักษณ์ โอทกานนท์,อังคนา กรัณยาธิกุล,กันต์ฤทัย คลังพหล,ประพรรธน์ พละชีวะและดนุชา สลี
วงศ.์ (2559). องค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งท่ี 5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 8-9 ธันวาคม 2559. (361-372). 
ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

กันต์ฤทัย คลังพหล, วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และณัฐวัตร สุดจินดา. (2559). สภาพปัญหาการสร้าง
กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการในระดับประถมศึกษา. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2559: 147-158.  

กันต์ฤทัย คลังพหล และวัสส์พร จิโรจพันธุ์. (2559). ผลการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2559: 178-188.  

วัสส์พร จิโรจพันธุ ์และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2558). ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. 
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่10 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 2558: 273-285. 
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กันต์ฤทัย คลังพหล และสาธิดา สกุลรัตนกุลชัย. (2557). ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดของ
นักเรียนในโครงการพัฒนาครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูงในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.ปีที่10 
ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2557: 113-128.    

กันต์ฤทัย คลังพหล,กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ และวัสส์พร จิโรจพันธุ์. (2556). การประเมินโครงการ
โรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิชิน โสภณพนิช.วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.ปีที่ 7 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2556: 19-39. 
 9.3.3 บทความวิชาการ 

   - 
   9.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
  - 
 9.4 ประสบการณ์ในการสอน 
 ระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
 9.5 ภาระงานสอน 
 9.5.1 วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 9.5.2 วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
 9.5.3 วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
 9.5.4 วิชาสถิติทางการศึกษาข้ันสูง 
 9.5.5 วิชาสถิติและการวิจัย 
 9.5.6 วิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการบริหารธุรกิจ 
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10. ชื่อ นางสาวดนุชา   นามสกุล สลีวงศ์ 
10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
11.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ปริญญาโท ว.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 
ปริญญาตรี นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546 

10.3ผลงานทางวิชาการ 
  10.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
   - 
  10.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

ดนุชา สลีวงศ์. (2556). นักประกันคุณภาพการศึกษา: การเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรม. วารสารนักบริหาร. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1. มกราคม – มีนาคม 2556 : 74-80. 

ดนุชา สลีวงศ์, วิทยา จอมทอง และอังคนา กรัณยาธิกุล. (2559). การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2. ใน เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (15-24). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

เลอลักษณ์ โอทกานนท์, อังคนา กรัณยาธิกุล, กันต์ฤทัย คลังพหล, ประพรรธน์ พละชีวะ  และดนุชา 
สลีวงศ์. (2559). องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41และนานาชาติ ครั้งที่ 5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559.(361-372). 
ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

วัชราภรณ์ เพ็งสุข, อังคนา กรัณยาธิกุล, ชาตรี เกิดธรรม และดนุชา สลีวงศ์. (2559). รูปแบบ
บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน เอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2559. (228-233). พระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
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วิทยา จอมทอง, อังคนา กรัณยาธิกุล  และดนุชา สลีวงศ์. (2559). การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์
เรื่องการคูณบนแท็บเล็ตพีซี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2. ใน เอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41และนานาชาติ 
ครั้งที่ 5.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี.วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559.(15-24). ปทุมธานี. มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

ภัทราพร ทาคาม, ดนุชา สลีวงศ์ และศักดิ์ สุวรรณฉาย. (2560). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12. วันที่ 17 สิงหาคม 2560. .(757-766). กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยรังสิต. 

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).   
การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 
3. พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 : 1-13. 

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).    
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. 
วารสารวิจัยร าไพพรรณี.ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม 2560 :1-12. 

 
  10.3.3 บทความวิชาการ  
   - 

 10.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
  - 

10.4  ประสบการณ์สอน 
 10 ปี 

10.5  ภาระงานสอน 
 10.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 10.5.2 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 10.5.3 วิชาการผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 10.5.4 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 10.5.5 วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 

 



108 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
11. ชื่อ นางสาวเลอลักษณ์ นามสกุล โอทกานนท์ 
 11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 11.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 
ปริญญาโท วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์-

คอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 
ปริญญาตรี ศษ.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 

11.3  ผลงานทางวิชาการ 
 11.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
   - 
 11.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ประพรรธน์ พละชีวะ,อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560). การ
ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11ฉบับ
ที่ 3.พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 : 1-13. 

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).แนว
ทางการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. วารสาร
วิจัยร าไพพรรณี.ปีที่ 11ฉบับที่ 3.กันยายน – ธันวาคม 2560 :1-12. 

เลอลักษณ์ โอทกานนท์, อังคนา กรัณยาธิกุล, กันต์ฤทัย คลังพหล, ประพรรธน์ พละชีวะและดนุชา 
สลีวงศ์. (2559). องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41และนานาชาติ ครั้งที่ 5. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (361-372). ปทุมธานี. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 

 11.3.3 บทความวิชาการ  
   - 
 11.3.4 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
 
 
   - 
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11.4  ประสบการณ์สอน 
10 ปี 
 

11.5  ภาระงานสอน 
 11.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

11.5.2 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
11.5.3 วิชาการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
11.5.4 วิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
11.5.5 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
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12.ชื่อ  นายประยูร    นามสกุล  บุญใช้ 
     12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     12.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2537 

ปริญญาตรี กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2534 

  
12.3  ผลงานทางวิชาการ 

 12.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

ประยูร  บุญใช้. (2561). การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ : จากหลักการสู่การปฏิบัติในชั้น
เรียน. Learning Facilitation In The Classroom.กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์จรัลสนิทวงศ์
การพิมพ์.67 หน้า 

          12.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 

ประยูร บุญใช้, สุธี พรรรหาญ, สุทธิพร สุภาววิัง, วภิาวดี แขวงเมฆ และกนกวรรณ ปานสุขสาร. 
(2560).การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และความเชื่อมั่นในตนเองส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน.ปีที่ 9 ฉบับ
ที ่26. กันยายน – ธันวาคม 2560 : 121-131. 

ประยูรบุญใช้ และภูมิพงศ์จอมหงษ์พิพัฒน์ (2558). การวิจัยและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการส าหรับสถานศึกษาในชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร.วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที ่12 ฉบับที่ 58 กรกฎาคม – กันยายน : 
185-193. 

เพ็นนีบุญอาษา, ประยูรบุญใช้และภูมิพงศ์จอมหงษ์พิพัฒน์ (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนสุขศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตา -    คอก
นิชั่นส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม 
2560: 115-129. 

แสงโชติบุญ, ประยูรบุญใช้และส าราญก าจัดภัย. (2560). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความฉลาด
ทางสุขภาวะตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้โดยใช้การก ากับตนเอง
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที ่6 ฉบับ
ที ่2. พฤษภาคม 2560: 323-334. 



111 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ปัณณิศา ไชยลือชา,ภูมิพงศ์ จอมหงส์ พิพัฒน์ และประยูร  บุญใช้. (2560). การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม - ราชูปถัมภ์.ปี
ที่ 11ฉบับที ่1. มกราคม – เมษายน 2560: 78-89. 

นิพนธ์บรรพสาร, ประยูรบุญใช้ และภูมิพงศ ์จอมหงส์พิพัฒน์. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิ
ปัญญาส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารบริหารการศึกษา มศว.ปี
ที่ 12 ฉบับที่ 23. กรกฎาคม – ธันวาคม2558: 84-97. 

12.3.3 บทความวิชาการ 

  - 

12.3.4  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
  - 

12.4 ประสบการณ์ในการสอน 

ระดับอุดมศึกษา 21 ปี 
12.5   ภาระงานสอน 

12.5.1 วิชาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

             12.5.2 วิชาทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

             12.5.3 วิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
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13.ชื่อ นายเมษา นามสกุล นวลศรี 
13.1ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
13.2ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ค.ด.(การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

ปริญญาโท ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ปริญญาตรี ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 

ค.บ.(มัธยมศึกษา-ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เกียรตินิยม
อันดับ 2 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 
 13.3ผลงานทางวิชาการ 

 13.3.1หนังสือ ต ารา งานแปล 
    - 

13.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย 
ฐาปนา จ้อยเจริญ และเมษา นวลศรี. (2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะ

ของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 
10 ฉบับที่ 1.มกราคม- มิถุนายน 2559: 142–154.                                                    

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และเมษา นวลศรี. (2559). การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.ปีที่ 10 ฉบับที่ 2.กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 : 189 – 200.                

เมษา นวลศรี. (2558). การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา. ครั้งที่ 5.(40 – 47).ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

เมษา นวลศรี. (2556). การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไล
ยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2556: 65 – 
73. 
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Nuansri. M., and Onyon. N. (2014). A study on need of enhancing competencies of 
lower secondary school science teachers in the areas of Pratumthani, 
Prajeenburi, and Sakeaw provinces, Thailand. 2014 International 
Symposium on Education and Psychology- Fall Session (Tokyo, November 12 
– 14 , 2014) Proceeding:64 – 69.    
 13.3.3บทความวิชาการ 

    - 
  13.3.4 สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
    - 

13.4 ประสบการณ์ในการสอน 
8ปี 

13.5  ภาระงานสอน 
13.5.1 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
13.5.2 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
13.5.3 วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
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ภาคผนวกฉ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
และ 

ความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลผลการประเมินหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีได้ด าเนินการประเมินผล
การใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง3 
กลุ่ม คือ 1.กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 15  คน 2. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน  และ3.กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 30 คน 

1. ผลการประเมินหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 กลุ่มนักศึกษาที่ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่  

  ส าหรับการด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Ratting scale) 5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
การแปลผลคะแนน 
ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00 = มีความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด  
  3.51 – 4.50 = มีความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยูในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 = มีความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 = มีความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50  = มีความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ี 1 คือ  
 กลุ่มนักศึกษาท่ีที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ด้านหลักสูตร 

รายการประเมิน X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านหลักสูตร    

1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน 4.78 0.44 มากที่สุด 

1.2 หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของสังคม 4.33 0.50 มาก 
1.3 โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.22 0.67 มาก 
1.4 จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.44 0.53 มาก 
1.5 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.11 0.60 มาก 
1.6 เนื้อหารายวิชาที่สอนทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ปัจจุบัน 
4.22 0.67 มาก 

1.7 การจัดวิชาเลือกตรงกับความต้องการของผู้เรียน 4.33 0.71 มาก 
1.8 เวลาเรียนสอดคล้องกับสภาพของรายวิชา 4.22 0.44 มาก 
1.9 ความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากหลักสูตร 4.44 0.73 มาก 
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รายการประเมิน X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.10 ความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.22 0.44 มาก 

เฉลี่ย 4.33 0.30 มาก 

  
จากตารางที่ 1พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่มี

ระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ด้านหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมาก ( X= 4.33, S.D. = 0.30) โดยมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรเปิดสอนตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน มากที่สุด ( X= 4.78, S.D. = 0.44)ล าดับรองลงมา ได้แก่ จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ( X= 4.44, S.D. = 0.53)และความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากหลักสูตร( X= 4.44, S.D. = 0.73)
ตามล าดับส่วนระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด คือ จ านวนรายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสม( X= 
4.11, S.D. = 0.60) 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ  
 กลุ่มนักศึกษาที่ท่ีส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ด้านการเรียนการสอน 

รายการประเมิน X S.D. ระดับคุณภาพ 
2. ด้านการเรียนการสอน    
2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.22 0.44 มาก 
2.2 อาจารย์เตรียมการสอนอย่างดี 4.22 0.44 มาก 
2.3 อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 4.33 0.71 มาก 

2.4 อาจารย์มีเอกสารประกอบการเรียน 4.11 0.78 มาก 
2.5 อาจารย์ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน 3.89 0.93 มาก 
2.6 การสอนของอาจารย์ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญกลาง 4.44 0.73 มาก 
2.7 วิธีการสอนของอาจารย์ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค ์ 4.22 0.83 มาก 
2.8 อาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าเอกสารและต าราแก่นักศึกษา 4.33 0.58 มาก 
2.9 อาจารย์เขียนเอกสารหรือต าราเรียนส าหรับการสอน 3.78 0.83 มาก 
2.10 อาจารย์มีผลงานวิจัยและน าไปเผยแพร่เป็นผลงานทางวิชาการ 4.00 0.71 มาก 
2.11 อาจารย์อุทิศเวลาส าหรับการสอนและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 4.11 0.78 มาก 
2.12 การให้เกรดหรือคะแนนสอบของอาจารย์มีความน่าเช่ือถือ 3.89 0.60 มาก 
2.13 อาจารย์มีความยุติธรรมในการประเมินผล 4.00 0.50 มาก 
2.14 เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลมีความเหมาะสม 3.89 0.60 มาก 
2.15 สถานท่ีเรียนมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักศึกษา 4.11 0.33 มาก 
2.16 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียน 4.22 0.83 มาก 
2.17 ความเหมาะสมของสภาพของห้องเรียน 4.00 0.71 มาก 
2.18 ความสะอาดของห้องเรียนมีความเหมาะสม 3.89 0.78 มาก 
2.19 การทบทวนบทเรียนระหว่างเทอมมีความเหมาะสม 4.00 0.87 มาก 

เฉลี่ย 4.09 0.49 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม กลุ่มนักศึกษาที่ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ 

มีระดับความคิดเห็นต่อหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ด้านการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ( X= 4.09, S.D. = 0.49) โดยมีความคิดเห็นว่าการสอนของอาจารย์ยึดผู้เรียน
เป็นกลาง มากที่สุด ( X= 4.44, S.D. = 0.73)ล าดับรองลงมา ได้แก่ อาจารย์ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน 
( X= 4.33S.D. = 0.71)และอาจารย์แนะน าแหล่งค้นคว้าเอกสารและต าราแก่นักศึกษา( X= 4.33, S.D. 
= 0.58)ตามล าดับส่วนระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด คือ อาจารย์เขียนเอกสารหรือต าราเรียนส าหรับ
การสอน ( X= 3.78 , S.D. = 0.83) 

 
2. ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อปัจจัยด้านต่างๆในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่านซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1.1 เน้นหลักสูตรและการสอนที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการกับศาสตร์ 

อ่ืนที่สอดคล้องกับผู้เรียน 
1.2 เน้นการสอนที่ฝึกการคิดระดับสูง คิดอย่างมีวิจารณญาน และ คิดสร้างมโนทัศน์ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนควรปรับเป็นหน่วยใหญ่ ๆ ที่เรียนและพัฒนาทักษะ 

หลากหลายวิชาแต่ได้ผลงานที่ส าคัญ 
1.4  เน้นการคิดสร้างสรรค์ 
1.5 เน้นการฝึกปฏิบัติจริง 
1.6 เทคโนโลยีที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้มากข้ึน 
1.7 การใช้ภาษาอังกฤษ(การสอนต ารา) 
1.8 วิจัยนวัตกรรมสร้างการเรียนรู้ 
1.9 ทฤษฎีการเรียนรู้ 

2. ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
2.1 เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ และ Education 4.0 
2.2 เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
3.1 เน้นคุณธรรม/จริยธรรม/วินัยในตนเอง 
3.2 ผู้น าด้านหลักสูตรและการสอน 

 
 3. ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก 

ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี้ 
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 4.21 0.72 
1.2 ท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 4.33 0.55 
1.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 4.36 0.65 
รวม 4.30 0.50 

 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ( X= 

4.30,S.D. = 0.50) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด ( X= 4.36, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ท าตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์(4.33, S.D. = 0.55) 

 
2. ด้านความรู้ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2.1 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการท างานด้าน
หลักสูตรและการสอน 

4.31 0.60 

2.2 สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนเพ่ือใช้
ในการท างานในระดับชุมชนและท้องถิ่น 

4.33 0.60 

2.3 เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู้เป็นที่พึ่งให้ชุมชนและท้องถิ่น 

4.21 0.62 

รวม 4.28 0.53 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก ( X=4.28,                   
S.D. = 0.53) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรู้คือ
สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนเพ่ือใช้ในการท างานในระดับชุมชนและท้องถิ่น
มากที่สุด ( X=4.33, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการท างาน
ด้านหลักสูตรและการสอน( X=4.31, S.D. = 0.60) 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณาญานและอย่างเป็น 
ระบบโดยเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีด้านหลักสูตร 

4.46 0.50 

3.2 มีความสามารถในการพัฒนาการคิดวิเคราะห ์
สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ 

4.23 0.58 

3.3 มีความสามารถในการใช้ผลงานวิจัยและทฤษฎี 
เพ่ือสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ได้ 

4.54 0.48 

รวม 4.41 0.34 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก                    
( X=4.41, S.D. = 0.34)เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมี
ความสามารถในการใช้ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือสร้างความรู้และน าความรู้ไปใช้ได้ มากที่สุด                    
( X=4.54, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ มีความคิดอย่างมีวิจารณาญานและอย่างเป็นระบบโดยเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในทฤษฎีด้านหลักสูตร( X=4.46, S.D. = 0.50) 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4.1 มีความสามารถสูงในการท างานด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสามารถใช้ความรู้ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

4.36 0.56 

4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒฯทักษะด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือการท างานและการศึกษา
ต่อในระดับสูง 

4.28 0.59 

รวม 4.32 0.51 
สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( X=4.32, S.D. = 0.51)เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความสามารถสูงในการท างานด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย และสามารถใช้ความรู้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X=4.36, S.D. = 0.56) 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการรเยนรู้พร้อมทั้งสามารถ
เสนอแนะแนวทางในการท างานให้ยิ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.44 0.60 

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่ งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.56 0.53 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสาสนเทศเป็นแหล่งประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกสารสนเทศที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.59 0.52 

รวม 4.53 0.48 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด( X=4.53, S.D. = 0.48) เมื่อจ าแนกในแต่ละ
ข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีสาสนเทศเป็นแหล่ง
ประกอบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยเลือกสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดับมาก( X=4.59, S.D. = 0.52) 

จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X=4.37,S.D. = 0.47) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า 
คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านความรู้  
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
ชื่อย่อ  : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Education  
(Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ  :M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

ภาษาไทยชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
  ชื่อย่อ  :ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Education 
(Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

การให้ปริญญาคงเดิม 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 

1. หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
2. โครงสร้าง 

                     แผนกแบบก2     แผน ข  
1) หมวดวิชาสัมพันธ์          6            6       หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    21           27      หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ             6           6        หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก1521หน่วยกิต 

  3) วิทยานิพนธ์              12            -         หน่วยกิต 
  4) การค้นคว้าอิสระ         -             6        หน่วยกิต 
  5) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 

 

1. หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต 
2. โครงสร้าง 

                        แผนกแบบก2     แผน ข  
1) หมวดวิชาสัมพันธ์          6            6       หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    21           27      หน่วยกิต 

2.1) วิชาบังคับ              6           6        หน่วยกิต 
2.2) วิชาเลือก    15     21หน่วยกิต 

3) วิทยานิพนธ์                  12            -        หน่วยกิต 
4) การค้นคว้าอิสระ             -             6        หน่วยกิต 
5) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
1. EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 1. EMC501 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 3(3-0-6) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 

สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของการศึกษาใน
ปัจจุบัน 

 Educational Philosophy for Local 
Development 

  Educational Philosophy for Local 
Development 

 

 ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการจัด
การศึ กษา ไทยปัจจุบั น  ร วมทั้ งปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วิ เคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และแนวโน้มการจัด
การศึกษาทั้งของไทยและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ศึกษาแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความงอกงาม
ตลอดชีวิตและความเป็นไทยที่สมบูรณ์ การ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
และสภาพท้องถิ่น 

  ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการศึกษาไทยปัจจุบัน รวมทั้งปรัชญา
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา นโยบาย และ
แนวโน้มการจัดการศึกษาทั้งของไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาแนวคิดการ
ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและความ
เป็นไทยท่ีสอดคล้องกับสากล 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
2. EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 2. EMC502 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 

สอดคล้องกับสภาพและ
บริบทของการศึกษาใน
ปัจจุบัน 

 Curriculum and Instructional 
Development 

  Curriculum and Instructional 
Development 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาและนโยบายการศึกษา
ไทยตลอดจนประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน
ทฤษฎีหลักสูตรรูปแบบกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในระดับ
ต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศโดยเน้น
ประเทศในกลุ่มอาเซียนกลยุทธ์ในการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง ร ะ ย ะ สั้ น แ ละ ร ะย ะย า วที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นการ
จั ด เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร แ ล ะ วั ส ดุ ห ลั ก สู ต ร
กระบวนการนาหลักสูตรไปใ ช้และการ
ประเมินหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี
ก า รสอนรู ปแบบกา รสอนและก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญมีทักษะในการแสวงหาความรู้และ
จัดการความรู้ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ใช้
กระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคุณลักษณะอื่นๆที่สอดคล้องกับนโยบาย
อาเซียน 

  ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรด้าน
การสอน และด้านการเรียนรู้ การพัฒนา
หลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์ใน
การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอน
รูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพอย่างสร้างสรรค์ 
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3. EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 3. EMC503 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 

สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 

 Ethics and Morals Development   Ethics and Morals Development  
 ศึ กษา  วิ เ ค ร าะห์  ปัญหาด้ านคุณธรรม 

จริยธรรมในสังคมและในท้องถิ่น อภิปราย
กระบวนการสร้ า งและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ แนวทางแก้ไขปัญหา
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ในสถานศึกษา และในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ความเป็นสากล การวิเคราะห์ระบบ และ
ออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การสร้ างแบบประเมินระดับ
คุณธรรมและจริยธรรม 

  ศึกษา วิ เคราะห์ ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในสังคมและในท้องถิ่น อภิปราย
กระบวนการสร้างและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรใน
สถานศึกษา และในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ความเป็นสากล การวิเคราะห์ระบบ และ
ออกแบบกิจกรรม เพื่อสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม การสร้างแบบประเมินระดับ
คุณธรรมและจริยธรรม 
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4. EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 4.  EMC504 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) ตั ด ค า ที่ เ ป็ น

รายละเอียดออกยังคง
สาระส าคัญเกี่ยวกับ
สมร รถของครู ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาอุดมศึกษา
ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ ค รู  
มาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภาและความ
เป็นครูมืออาชีพ 

 Promotion in Teacher Competencies   Promotion of Teacher Competencies  
 ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการศึกษาชาติของไทย

และประเทศในกลุ่มอาเซียนมาตรฐานวิชาชีพ
ครูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่ม
วิชาชีพครูองค์ประกอบความเป็นครูทักษะและ
เจตคติของครูความรู้ความสามารถสมรรถภาพ
ของครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครูแนวคิดกระบวนการและ
ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพครูและการเป็นครู
มืออาชีพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูมืออาชีพ 

  ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการศึกษาชาติ
ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
มาตรฐานวิชาชีพครู  กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ อุ ด ม ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ ค รู  
องค์ประกอบความเป็นครู ทักษะและเจต
คติ ความรู้ ความสามารถ สมรรถภาพของ
ครู กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากลุ่ม
วิชาชีพครู แนวคิด กระบวนการ ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู และความเป็นครูมือ
อาชีพ 
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5. EMC505 นวัตกรรมการจดัการหลักสตูรและการเรียน 

การสอน 
The Innovation of Curriculum and 
Instructional Management 
ศึกษา วิเคราะห์หลักการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนโดยเน้นการบริหารงาน ด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการ
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนิเทศการศึกษา 
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน และการนิเทศการศึกษา ระบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครูของ
ครุสภา อภิปรายปัญหาและแนวโน้มในการ
บริหารงาน ด้านหลักสูตรและ การเรียนการ
สอน กระบวนการประยุกต์ ระบบนิ เทศ
การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และ
สภาวะการจัดการศึกษา 
 
 
 

3(2-2-5) 5. EMC505 นวัตกรรมการจดัการหลักสตูรและการ
เรียนการสอน 
Innovation of Curriculum and 
Instructional Management 
ศึกษา วิเคราะห์หลักการและองค์ประกอบ
การบริหารงานด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน และการนิเทศการอภิปรายปญัหา 
และแนวโน้มการจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และการนิเทศในการศึกษา 
4 .0 การจัดการ ช้ันเรี ยน การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

3(2-2-5) ตั ด ป ร ะ เ ด็ น
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ก า รศึ กษาแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึกษา
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น
วิชาชีพครูของครุสภา
อ อ ก เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่
เกี่ยวข้องโตยตรงต่อ
การพัฒนานวัตกรรม         
น าประเด็นมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพครูไป 
เพิ่ ม ในรายวิ ชาการ
ส่ ง เสริมสมรรถภาพ
ของครู  และ เพื่ อ ให้
ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม จึ ง เ พิ่ ม
ประ เด็นด้ านปัญหา 
แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ใ น
การศึกษายุคใหม่เพื่อ
น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรม 
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6. EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 

Curriculum Development and Training 
Techniques 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรมสังเคราะห์
รูปแบบ เทคนิคและนวัตกรรมการฝึกอบรม ฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาและใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
ประเมินผลและรายงานการฝึกอบรม 

3(2-2-5) 6. EMC506 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการ
ฝึกอบรม 
Curriculum Development and Training 
Techniques 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
หลักการและเทคนิคของการฝึกอบรม
สังเคราะห์รูปแบบ เทคนิคและนวัตกรรม
การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและใช้
หลักสูตรฝึกอบรม ประเมินผลและรายงาน
การฝึกอบรม 

3(2-2-5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

7.EMC507 การเรยีนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
Instruction for Thinking Process 
Development 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย ทฤษฎี
ต่างๆ เกี่ยวกับสมองและทฤษฎีการคิดแบบ
ต่างๆ การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดใน
ระดับสู ง  การประ เมินและการควบคุ ม
กระบวนการคิด ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย
กระบวนการคิด การพัฒนารูปแบบการวิจัยทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
ฝึกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด 
 

3(2-2-5) 7.EMC507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
Instructions for Thinking Process 
Development 
ศึกษาและอภิปรายทฤษฎีเกี่ยวกับสมอง
และกระบวนการคิดแบบต่างๆ รูปแบบ
การสอน และกระบวนการเรียนการสอน
เพื่ อพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 การ
ประเมินการคิด และการรู้คิด การวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการสอนหรือการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการคิดทั้งในของไทยและ
ต่างประเทศปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดในบริบท
จริงด้านเนื้อหาวิชาและระดับผู้เรียน 

3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 
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8. EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน

สถานศึกษา 
Action Research for School Based 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 8. EMC508 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
Action Research for School Based 
Curriculum Development 

3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 

 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
วางแผน การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และสัมมนาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ นโยบายหลักการ กระบวนการ 
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การวางแผน การด าเนินการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มี
ก า รด า เนิ นการวิ จั ยต ามว งจ ร วิ จั ย 
ประกอบด้วยวางแผน  ปฏิบัติการ สังเกต 
และสะท้อนผลอย่างน้อยสองรอบ 
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9.EMC601 สัมมนาวิจยัการพัฒนาหลักสตูรและการเรียน

การสอนส าหรับท้องถิ่น 
Seminar in Research for Local Curriculum 
and Instructional Development 

3(2-2-5) 9.EMC601 สัมมนาวิจยัการพัฒนาหลักสตูรและการ
เรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น 
Seminar in Research for Local 
Curriculum and Instructional 
Development 

3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 

 สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการ เ รี ยนการสอนสาหรั บท้ อ งถิ่ น 
วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน ในบริบทของ
สังคมไทยและประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนของทอ้งถิ่นและประเทศ สาหรับ
การศึกษาทุกระบบ ท้ังการศึกษานอกระบบ 
ในระบบ และตามอัธยาศัย ระดมพลังสมอง
เพื่อแก้ปัญหา และนาเสนอแนวทางหรือ
รูปแบบการพัฒนางานวิจัย ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อส่งเสริม ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ โดยให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ และ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ 

  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในรูแปแบบของการสัมมนาวิจัยการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ส าหรับท้องถิ่น เรียนรู้ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับ
สากลและที่เป็นปัจจุบัน ใช้ประเด็นปัญหา
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนมา
เป็นหัวข้อการวิจัย แล้วน ามาเสนอแนวคิด
ออกแบบการวิจัยในบริบทของผู้เรียนโดย
ผ่านกระบวนการสัมมนา และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม และน า
องค์ความรู้ที่มีมาสร้างผลิตผลเพื่อเผยแพร่ 
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10.EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

Development of Learning Societies  
3(3-0-6)) 10.EMC602 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

Development of Learning Societies 
  3(2-0-6) ต้องการคงสาระส าคัญ

ของการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้แต่ตัดค า
ที่เป็นรายละเอียดออก
เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ค า ที่ มี
ค ว า ม ห ม า ย ก ว้ า ง
ค ร อบ ค ลุ ม ใ ช้ ค า ว่ า 
สั ง ค ม  แ ท น ค า ว่ า 
ครอบครัว ชุมชน ไทย 
อ า เ ซี ย น  ใ ช้ ค า ว่ า
โรงเรี ยนเนื่ องจากมี
ประ เด็ นการพัฒนา
สังคมครูในยุคใหม่ จึง
เพิ่มประเด็นการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาครู 

 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับสภาพและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ผลกระทบที่มีต่อครอบครัว
และชุมชนทั้งของไทยและอาเซียน ระบบการ
เรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ ลักษณะของสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชนและของ
อาเซียน และการรวมพลังเพื่อการเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อศึกษาและพัฒนา
ตนเองอย่ างต่อ เนื่ องตลอดชีวิต  การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รวมทั้งบทบาทของ
โรงเรียนในการสร้างสรรค์สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

  ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกและผลกระทบ
ลักษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
เรียนรู้ในบริบทต่างๆ การพัฒนาชุมชน
กา ร เ รี ยน รู้ วิ ช า ชีพครู  บทบาทของ
สถานศึกษาในการสร้างสรรค์สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
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11.EMC603 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
Independent Study in Curriculum and 
Instruction 

3(1-4-4) 11.EMC603 การศึกษาเอกเทศทาง 
หลักสตูรและการสอน 
Individual Study in Curriculum and 
Instruction 

  3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปัญหาและกรณีศึกษา
ที่น่าสนใจทางด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอนและน ามาจัดท าโครงการพิเศษหรือ
รายงาน ภายใต้ค าปรึกษาแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา 

  ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ ปัญหาและ
กรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจทางหลักสูตร
และ  การเรียนการสอน และน าเสนอ
แนวทางเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 

12.EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสตูรและการ
เรียนการสอน 
Practicum in Curriculum and Instructional 
Development 

3(150) 12.EMC604 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสตูรและ
การเรยีนการสอน 
Practicum in Curriculum and 
Instructional Development 

  3(150) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์บริบททางการศึกษาตลอดจน
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนา 

  ศึกษา วิ เคราะห์บริบททางการศึกษา
ตลอดจนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่
การฝึกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
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13.EMC 605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

Information Technology for Instruction 
ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสร้างและ
กา รน า เ สนอข้ อมู ล  ก า ร ใ ช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
การศึกษา การวัดและประเมินผล การใช้
คอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการน า
ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกต์ในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 13.EMC 605 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
ส อ น Information Technology for 
Instruction 
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ในการใช้ศึกษา
ค้นคว้า ออกแบบ สร้าง ประเมิน และการ
น าเสนอข้อมูลด้านการเรียนการสอน การ
ใช้ฐานข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน 

3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

14.EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
Curriculum and Instructional Evaluation 
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนทัศน์ การประเมิน 
ทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
รูปแบบการประเมิน ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และประยุกต์ใช้ โดยการฝึกปฏิบัติการประเมนิ
ในสถานศึกษา 

3(2-2-5) 14.EMC606 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
Curriculum and Instructional 
Evaluation 
ศึกษา วิ เคราะห์  กระบวนทัศน์  การ
ประเมิน ทางด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอนรูปแบบการประเมิน ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ โดย
การฝึกปฏิบัติการประเมินในสถานศึกษา 

3(2-2-5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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15.EMC607 การวิจัยในช้ันเรียน 

Classroom Action Research 
3(2-2-5) 15.EMC607 การวิจัยในช้ันเรียน 

Classroom Action Research 
3(2-2-5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ัน
เ รี ย น  อ ภิ ป ร า ย ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติการ
สังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจัยในช้ัน
เรี ยน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่ อ
แก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียน
เค้าโครงการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียน
รายงานการวิจัย  น า เสนอและประเมิน
ผลการวิจัย 

  ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยใน
ช้ัน เ รี ยน อภิ ปร ายความส าคัญและ
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัติการ
สังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจัยใน
ช้ันเรียน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาทางการศึกษา ออกแบบและ
เขียนเค้าโครงการวิจัย ด าเนินการทดลอง
เก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอและ
ประเมินผลการวิจัย 

 
 
 
 
 

16.EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 
Instructional Supervision 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนา
หลั กสู ต ร และกา ร เ รี ย นกา รสอน  และ
กระบวนการนิเทศทางด้านการเรียนการสอน 
วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงกับการ
นิเทศ พัฒนารูปแบบการนิเทศทางด้านการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการ
ปฏิ รู ปทางการศึ กษาและสภาพสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป น าเสนอรูปแบบการนิเทศและ
โครงการนิเทศ เพื่อปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3(2-2-5) 16. EMC608 การนิเทศการเรียนการสอน 
Instructional Supervision 
ศึกษาวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศทางด้านการเรียน
ก า ร ส อ น  วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงกับการนิเทศ พัฒนารูปแบบ
การนิเทศทางด้านการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของการปฏิรูปทาง
การศึกษาและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป น าเสนอรูปแบบการนิเทศและโครงการ
นิเทศ เพื่อปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3(2-2-5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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17.EMC609 วิทยานิพนธ ์

Thesis  
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวล
ความรู้และปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
หลักสูตรและการสอน โดยประยุกต์ทฤษฎีและ
หลักการส าคัญของศาสตร์ในสาขาเพื่อก าหนด
เป็นประเด็นวิจัยที่เน้นการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่และนวัตกรรม
ทางด้านหลักสูตรและการสอนแล้วน าเสนอ
เป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมและให้
ค าปรึ กษาโดยคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ ์

12 หน่วยกิต 17.EMC609 วิทยานิพนธ ์
Thesis  
ศึกษา วิ เคราะห์ และสังเคราะห์โดย
ประมวลความรู้ และปัญหาต่ า งๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาหลักสูตรและการสอน 
โดยประยุกต์ทฤษฎีและหลักการส าคัญ
ของศาสตร์ ในสาขาเพื่ อก าหนดเป็น
ประเด็นวิจัยที่ เน้นการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม
ทางด้ านหลักสู ตรและการสอนแล้ว
น า เสนอเป็นวิทยานิพนธ์ภายใต้การ
ค ว บ คุ ม แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า โ ด ย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

12 หน่วยกิต ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

18.EMC610 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์โดยประมวล
ความรู้และปัญหาต่างๆ ที่สนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อก าหนด
เป็นหัวข้อการค้นคว้าอิสระและด าเนินการ
ท าการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การให้ค าปรึกษา
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

6 หน่วยกิต 18.EMC610 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 
ศึกษา วิ เคราะห์ และสังเคราะห์โดย
ประมวลความรู้และปัญหาต่างๆ ท่ีสนใจ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน เพื่อก าหนดเป็นหัวข้อการค้นคว้า
อิสระและด าเนินการท าการค้นคว้าอิสระ 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาโดยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

6 หน่วยกิต ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
19.EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 

Principles of Education and Learning 
3(2-2-5) 19.EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 

Principles of Education and Learning 
3(2-2-5) เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 

สอดคล้องกับสภาพ
แ ล ะ บ ริ บ ท ข อ ง
การศึกษาในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษา
เกี่ยวกับศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและ
แ น ว คิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา
แห่งชาติ  ครูและผู้บริหารกับการพัฒนา
ประเทศ องค์กรวิชาชีพและใบประกอบ
วิชาชีพ หลักสูตรและพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน ปัญหาและแนวโน้มการ
จัดและการบริหารการศึกษาไทย 

  ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
การศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
ป ร ะ วั ติ แ ล ะแ นวคิ ดที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ
การศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูป
การศึกษา อภิปรายปัญหา และแนวโน้ม
การจัดการศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ี
องค์กรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ 
หลักสูตรและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
 



138 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
20.EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา

Educational Innovation and Evaluation 
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของ
นวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ
เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
หลักการวัดผลประเมินผล การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน 

3(2-2-5) 20.EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 
Educational Innovation and 
Evaluation 
ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของ
นวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการ
เรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย 
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
ผลิตและการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการ
วัดผล ระเบียบและการประเมินผลการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน 

  3(2-2-5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผล 
21.EME505 สถิติและการวิจัย 

Statistics and Research  
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของการแสวงหา
ความรู้ ทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์  
ความหมาย ประเภทและระเบียบวิธีวิทยาการ
วิจัย การออกแบบการวิจัยทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัด
ตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
ออกแบบและการใช้สถิติการวิ เคราะห์ที่
เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียน
รายงานจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้า
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 

3(2-2-5) 21.EME505 สถิติและการวิจัย 
Statistics and Research  
ศึ กษาวิ เ ค ร าะห์พัฒนาการของการ
แสวงหาความรู้ ท า งการศึ กษาและ
วิทยาศาสตร์ ความหมาย ประเภทและ
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปรทาง
สังคมศาสตร์ การสร้างและหาคุณภาพ
ของ เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการ วิ จั ย  การ
ออกแบบและการใช้สถิติการวิเคราะห์ที่
เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและ
การเขียนรายงานจากผลการวิเคราะห์ 
การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย 

3(2-2-5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 



140 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เหตุผล 
22.SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 

Computer for Graduate Students  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การใช้
คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้และการสืบค้นข้อมูล
อินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในการบริหารงานการวิเคราะห์ที่
เหมาะสมส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมายและการเขียน
รายงานจากผลการวิเคราะห์ การเขียนเค้า
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 

2(1-2-3) 22.SCS501 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
Computer for Graduate Students  
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การ
ใ ช้คอมพิ ว เตอร์  เน้นทักษะเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการ
สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้น
ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น ก า ร
บริหารงานการวิ เคราะห์ที่ เหมาะสม
ส าหรับการวิจัย เทคนิคการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลความหมายและการเขียนรายงาน
จากผลการวิ เ คราะห์  การ เขี ยนเค้ า
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 

2(1-2-3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

23.VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
English for Graduate Students 
ฝึกทักษะ พื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ
สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสารทาง
วิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
โดยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2(1-2-3) 23.VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
English for Graduate Students 
ฝึกทักษะ พื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและ
สรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อและเอกสาร
ทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอั งกฤษโดยสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2(1-2-3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ซ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน P นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

 
  
  
  
  
  
  

 
หมายเหตุS1 มีค่าระหว่าง 20-25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค่าระหว่าง 1-9 
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การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความ
สูญเสีย 

(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง (ระดับ 

ความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 

นักศึกษาไม่ส าเร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 
 

2 
 

1 2 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 

 
หมายเหตุ ระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 

ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

       
1 นักศึกษาไม่ส า เ ร็ จ

ตามเวลาที่ก าหนด 
 

1. จัดท าระบบการติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียนและท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านสถิติและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง (คลินิกวิจัย)  
3. จัดท าแผนการส าเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคล 
4. จัดระบบส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องและมุ่งสัมฤทธิผล 

  
 ติดตาม 
ก ากับ 

 

 
หมายเหตุ ช่อง 3 หมายถึง ม ี หมายถึง มีแต่ไม่สมบูรณ์ × หมายถึง ไม่มี 
 ช่อง 4 หมายถึง ได้ผลตามท่ีคาดหมาย หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์  
  × ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหมาย     
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แผนการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
ด้านของเร่ืองท่ีประเมินและวัตถปุระสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู่(2) ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม 
(แผนการปรับปรุงการ

ควบคุม) 
(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

1. ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน      
นักศึกษาไม่ส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 

1. จัดท าระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน
และท าวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษา 
2. จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษาด้านการวิจัย 
3. จัดท าแผนด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
4. ประชุมปฏิบัติการส่งเสริม
การให้ค าปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 
 

ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม
ช่ วย เหลื อ  และดู แ ล
พร้อมทั้ ง ให้ขวัญและ
ก าลังใจ 
 

1. นักศึกษาบางคนไม่
ด าเนินการตามแผนที่
วางไว ้
2. ข้อมูลสารสนเทศของ
นักศึกษาไม่เป็นปัจจุบัน 

1. จัดด า เนินการติดตาม
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 
2. ก าหนดระยะเวลาปรับ
ข้อมูลสารสนเทศให้ เป็น
ปัจจุบัน 

ม ก ร า ค ม -
ธั น ว า ค ม 
2561/  
อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

 
ผู้รายงาน  อาจารย์ ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ 

ประธานกรรมการประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
วันท่ี 31 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560 




