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คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี



  

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 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
5 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 7 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 7 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 7 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 9 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ) 
19 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 20 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 21 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 21 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 22 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

27 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 30 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 30 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 30 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 31 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 32 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 32 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 32 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 33 
 1. การก ากับมาตรฐาน 33 
 2. บัณฑิต 33 
 3. นักศึกษา 34 
 4. อาจารย์ 35 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 36 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   39 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 40 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 42 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 42 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 42 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 42 

ภาคผนวก  43 
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  พ.ศ. 2557 

44 

 ภาคผนวก ข ค าสั่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ที่ 3064/2561         
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

                ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

72 
 
 

 ภาคผนวก ค รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

74 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก ง รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 79 
 ภาคผนวก จ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
82 

 ภาคผนวก ฉ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสาขาวิชาชีพ
คร ูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

91 

 ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ หลักสูตร
ที่ปรับปรุง  

96 

 ภาคผนวก ซ แผนบริหารความเสี่ยง 112 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   :  ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25571531102949 
ภาษาไทย  :    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   
ภาษาอังกฤษ  :    Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ชื่อย่อ  :    ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Graduate Diploma (Teaching Profession) 
 ชื่อย่อ  :    Grad.Dip. (Teaching Profession)  

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 ปี ไม่เกิน 3 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        
5.5 การให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ประกาศนียบัตรเพียงสาขาวิชาเดียว                      
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็ นชอบ ในการน า เสนอหลักสู ตรต่ อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประชุม  ครั้ งที่  4/2562 
เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562  

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ.2562 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 เป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ทั้งของรัฐ

และเอกชน  
8.2 เป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8.3 เป็นนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 

9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีท่ีจบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี

จบ 
1. นางอังคนา  

กรัณยาธิกุล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ศษ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

ค.บ. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

2532 

2. นางสาว 
ดนุชา 
สลีวงศ ์

อาจารย์ ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 
นศ.บ.(วิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุ
โทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

2546 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ี
จบ 

3. นางสาว       
เลอลักษณ์ 
โอทกานนท์ 

อาจารย์ กศ.ด. (หลักสูตร
และการสอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 

  วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์-
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 

  บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

  ศษ.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 

4. นาง 
ปิยะวรรณ 
ขุนทอง 

อาจารย์ ค.ด. (จิตวิทยา
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว) 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
 

2539 

5. นาย 
ประพรรธน์ 
พละชีวะ 

อาจารย์ ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2550 

กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 

   
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก าหนดให้ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
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ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  ดังนั้นทักษะที่จ าเป็นในยุคปัจจุบัน คือ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
ทักษะการคิด เชิงระบบ (Critical Thinking) ทักษะการสื่ อสารและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
(Communication and Collaboration) ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) 
การพัฒนาบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถจึงจ าเป็นเพ่ือการสร้างโอกาสในการแข่งขันและเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือคนไทยสามารถพ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตส่งผลให้
เศรษฐกิจมีคุณภาพ สังคมมีเสถียรภาพ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาคุณภาพของคนด้านการศึกษาของประเทศไทยมีการขยายตัวเชิงปริมาณ     

อย่างรวดเร็ว แต่ในเชิงคุณภาพการศึกษายังไม่พอเพียงส าหรับการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมภายนอกทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และ
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ สามารถ
เข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินชีวิตในสังคมอย่าง
ราบรื่น สร้างสรรค์และมีความภูมิใจในความเป็นไทย โดยหลักสูตรนี้จัดให้มีสาระการเรียนรู้   เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพท่ีจะอยู่ร่วมพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
 สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพครูจะต้องมีความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ รวม 11 ด้าน ได้แก่ 
1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) หลักสูตร      
6) วิทยาการจัดการเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 9) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพ 11) คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องได้รับการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ   
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพ       

ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวคือสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสม 
กับความต้องการของท้องถิ่น จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน ก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ           
มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการ และการปฏิบัติของวิชาชีพชั้นสูงที่เป็นภารกิจ     

ของสถาบันอันได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บริการ 
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วิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตและส่งเสริม           
วิทยฐานะครูเข้าในรายวิชาของหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
เป็นการบริหารจัดการโดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
วิชาชีพครูสามารถสร้างและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานส าหรับการประกอบวิชาชีพ

ชั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
1.2  ความส าคัญ   

 คุรุสภามีประกาศแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  โดยมีการเพ่ิมมาตรฐาน
วิชาจากเดิม 9 มาตรฐานวิชาชีพ เป็น 11 มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษา ปรัชญา
การศึกษา  วิชาชีพครู  และความเป็ นครู  2 ) จิตวิทยาพัฒ นาการและจิตวิทยาการศึกษา                  
3) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 4) การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 6) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 7) การสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา 8) การวัดและประเมินผลการศึกษา 9) การศึกษาพิเศษ 10) การวิจัยทางการศึกษา 
11) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบอาชีพครูต้องมีมาตรฐานตามที่คุรุสภา
ก าหนด 
 

1.3  วัตถุประสงค์  
 1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  



                                                                                 6 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพครู เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรวิชาที่สอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องการศึกษาของชาติ 

1.3.3 มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่  และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็น        
ผู้น าทางวิชาการ มีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

1.3.4 มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยอย่าง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
2. แผนปรับปรุง 
 
แผนการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.
ก าหนด  

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ        
ของบุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และ ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน 
สังคม และวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้อง กับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้า ทางวิชาการ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และบริการ
วิชาการให้มี ความรู้ สมรรถนะ
และเจตคติที่ทันสมัย เหมาะสม
ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้าน       
การเรียนการสอนให้ท างาน
บริการแก่องค์กรภายนอก  
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ของบุคลากรด้านการเรียน      
การสอนให้มีนวัตกรรมการ  
จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการ
วิชาการต่อ บุคลากรด้านการ
เรียนการสอนในหลักสูตร  
2. ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้  
3. ความพึงพอใจของ     
ผู้เรียนต่อ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมม่ี  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562              
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน  มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง  
2.2.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
2.2.3 ให้เป็นไปตามประกาศของคุรุสภาว่าด้วยเรื่องการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ไม่มี 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ไม่มี 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 180 180 180 180 180 
ชั้นปีที่ 2  180 180 180 180 

รวม 180 360 360 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 180 180 180 180 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. ค่าลงทะเบียน 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 

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

 
120,000 
105,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
140,000 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
160,000 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
180,000 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
200,000 
210,000 

 
460,000 

 
300,000 

รวมรายรับ 7,285,000 7,400,000 7,430,000 7,450,000 7,470,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 200,000 210,000 221,000 233,100 246,410 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
3,192,000 
505,396 
150,000 
80,000 

 
3,192,000 
505,396 
150,000 
80,000 

 
3,192,000 
505,396 
150,000 
80,000 

 
3,192,000 
505,396 
150,000 
80,000 

 
3,192,000 
505,396 
150,000 
80,000 

3. งบลงทุน 
    2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    2.2 ค่าครุภัณฑ ์

 
260,000 
100,000 

 
260,000 
100,000 

 
260,000 
100,000 

 
260,000 
100,000 

 
260,000 
100,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
100,000 
100,000 

 
100,000 
100,000 

 
100,000 
100,000 

 
100,000 
100,000 

 
100,000 
100,000 

รวมรายจ่าย 4,487,396 4,487,396 4,487,396 4,487,396 4,487,396 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 24,930 บาท/คน/ปี 
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2.7  ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Language and Culture for Teachers  
ETP510 ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Philosophy of Education and Codes of Conduct for 

Teachers  
 

ETP511 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers   
ETP512 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information Technology  
ETP513 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
ETP514 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Methodology of Learning Management   
ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation For Learning   
ETP516 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
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ETP517 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 
 School Management and Quality Assurance  
   

2) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
ETP522 
 
ETP523 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Internship 1  
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

2(60) 
 

3(240) 
 Internship 2  
ETP524 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   3(240) 
 Internship 3  

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 
อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
อักษรตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
ETP หมู่วิชาชีพครู 

 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาชีพครู ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 ETP510 ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

 ETP511 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 ETP512 

 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) 
 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ETP522 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(60) 

รวมหน่วยกิต 14  
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาชีพครู ETP513 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 ETP514 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ETP523 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(240) 

รวมหน่วยกิต 12  
 

ชั้นปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาชีพครู ETP516 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 ETP517 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกัน

คุณภาพ 
3(2-2-5) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ETP524 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3(240) 

รวมหน่วยกิต 9 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Language and Culture for Teachers 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ คุณค่า
และความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู โดยสามารถใช้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง 
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมถึงศึกษาการเข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

ETP510 ปรัชญาการศึกษา คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
 Philosophy of Education and Codes of Conduct for 

Teachers 
 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
กลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง หลักธรรมาภิบาล 
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด โดยสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่ งยืน เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
   
ETP511 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  

 จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแก้ไขส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือดูแล และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดท ากรณีศึกษาและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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ETP512 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information Technology  

  หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การใช้ 
MOOC (Massive Open Online Course) ในการเรียนการสอน รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
การจัดระบบการสื่อสารและการสื่อความหมาย การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ น านวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการจัด
การศึกษา สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

ETP513 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

  ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรและด้านการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดในการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะ มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนว
ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอิงสมรรถนะ ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  สามารถบูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน  
   

ETP514 วิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Methodology of Learning Management   

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบ STEM, TPCK, PLC การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการ
ชั้นเรียน การส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา โดยสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สามารถ
บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ สามารถ
วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร สามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการสังเกตชั้นเรียนในสภาพจริง สามารถจัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
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ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation For Learning  

  ความหมาย แนวคิด หลักการ แนวคิด ทฤษฎี พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ส าหรับการวัด
และประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง คะแนนและการให้ระดับคะแนน โดยสามารถ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รวมถึงสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
ใช้ความรู้ในการวัด ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนได้ 

 
ETP516 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
                       ความหมาย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของ
การวิจัย การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวัด
ตัวแปร การออกแบบเครื่องมือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  การออกแบบการเลือกตัวอย่าง การ
ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และการเขียนรายงานการวิจัย โดยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ใช้ความรู้ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
ETP517 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 
 School Management and Quality Assurance  

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การเขียน
โครงการ การประเมินโครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติการในสถานศึกษา ระบบของการประกัน
คุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ การ
จัดการเรียนรู้ บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษา โดยสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและสังคมท่ีทันสมัยได้ 
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ETP522          การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                             2(60) 
                     Internship 1 
                      ศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน หน้าที่ครูผู้สอน งานครูประจ าชั้น การจัดการ
เรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน งานบริหารและบริการ
ของโรงเรียน การจัดการชั้นเรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบ
แบบทดสอบ และเครื่องมือวัดผล และประเมินผล วิเคราะห์ผลการเรียนและปัญหาของผู้เรียน การ
พัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ  และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสามารถจัดท ารายงานการศึกษา
สังเกต และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
 

   
ETP523 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
3(240) 

  การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยใช้ระบบนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ น าความรู้ทางจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์ผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน เกิด
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาแก้ปัญหาผู้ เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ PLC หรือการสอนงาน (Coaching and Mentoring) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถประเมินปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพสูงสุด  
   
ETP524 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 3(240) 
 Internship 3  

  การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยใช้ระบบนิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และ
ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผล การน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
โดยสามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนและส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21 สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1. นางอังคนา  

กรัณยาธกิุล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ศษ.ด. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2554 12 12 12 12 

   ศษ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2539     

   ค.บ. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

วิทยาลยัครูเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์  
ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์  
 

2532     

2. นางสาวดนุชา 
สลีวงศ์ 

อาจารย ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

2556 12 12 12 12 

   ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

2549     

   นศ.บ. (วิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศน์) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546     

3. นางสาวเลอลักษณ ์
โอทกานนท ์

อาจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 12 12 12 12 

   วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์-
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

2547     

   บธ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป) 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2549     

   ศษ.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

2545     

4. นางปิยะวรรณ 
ขุนทอง 

อาจารย ์ ค.ด. (จิตวิทยา
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2548 12 12 12 12 

   กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว) 
 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2542 
 
 

2539 

    

5. นายประพรรธน์ 
พละชีวะ 

อาจารย ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2556 12 12 12 12 

   ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2550     

   กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 2546     
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ชื่อ–

นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที่
จบ 

ภาระการสอน (ชม./
สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นางอังคนา       

กรัณยาธกิุล 
ผู้ช่วย

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ี
 

2554 
 

2539 
 

2532 

12 12 12 12 

2 นางสาวดนุชา 
สลีวงศ์ 

อาจารย ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 
ว.ม. (สื่อสาร 
มวลชน) 
นศ.บ
(วิทยุกระจายเสียง
และวิทยโุทรทัศน์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

2556 
 

2549 
 

2546 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
เลอลักษณ์ 
โอทกานนท ์

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

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2553 
 

2547 
 
 

2549 
 

2545 

12 12 12 12 

4 นาง 
ปิยะวรรณ 
ขุนทอง 

อาจารย ์ ด.ด. (จิตวิทยา
การศึกษา) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว) 
พย.บ. (พยาบาล
ศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 
 

2542 
 

2539 

12 12 12 12 

5 นาย 
ประพรรธน์  
พละชีวะ 

อาจารย ์ ค.ด. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 
 
กศ.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)
  
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 
 
 

2550 
 

2546 
 

12 12 12 12 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
1 นายแสน  สมนึก อาจารย ์ กศ.ด. (การวิจยัทาง

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัย 
ศรนีครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

6 6 6 6 

  
 
 

 กศ.ม. (การวิจยัทาง
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

    

   ค.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

    

2 นางวิไล ทองแผ่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร) 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

6 6 6 6 

   ค.ม. (สถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

    

   กศ.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ       
บางแสน 

    

3 นางสาวไพจิตร 
สดวกการ 

อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

  กศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

    

   กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

    

4 นายเทพนคร 
ทาคง 

อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและ 
การสอน) 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

   ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

    

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

    

5 นางอรวรรณ 
ภัสสรศิร ิ

อาจารย ์ กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

6 6 6 6 

   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

    

6 นางจันทนี   
อินทรสูต 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Cert. (Early Childhood 
Education) 
Cert. (Teaching 
English as a Foreign 
Language) 
 

International 
Training Institute, 
Australia. 
Southeast Asian 
Minister of 
Education 

6 6 6 6 
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ล าดับ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 
สถาบัน 

การศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 
 
 
 
 
M.A. (Teaching 
English to Speakers 
of Other Languages)  
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 
ค.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

Organization 
Regional English 
Language Center, 
Singapore. 
The University of 
New Mexico, New 
Mexico, USA. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

7 นางอุษา คงทอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน) 
ค.ม. (การศึกษา
คณิตศาสตร์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

6 6 6 6 

8 นายมนต์ชัย คมสาคร รอง
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีน  
ครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

6 6 6 6 

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดั งนั้นหลักสูตร
ได้ก าหนดกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษาที่ต้อง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 ครั้ง  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 มีทักษะการบริหารงานวิชาการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวิชาชีพ 
4.1.2 สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความ

เข้าใจในตัวผู้เรียน      
4.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยี และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รอบคอบและ

สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน 
4.1.4 สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ 
4.1.5 สามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
4.1.6 ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูโดยมีผลการรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา 
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4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเวลาและตารางสอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษา

ที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้น มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน     

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาหรือ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรม โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 2 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 สามารถท างานเป็นทีม ออกแบบการวิจัยและท าการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ 

หรือสามารถผลิตสื่อที่เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อ      
การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานหรืองานวิจัยให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานหรือวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 21 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ความสามารถด้านการสอน สอนให้นักศึกษาสามารถสอนนักเรียนให้ทันเหตุการณ์ ทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานมา
ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดีและสอนให้
นักศึกษาเกิดความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน เข้ าใจธรรมชาติของ
นักเรียนซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาและ
วัฒนธรรมส าหรับครู 

1.2 ความสามารถด้านวิชาการ สอนให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มีความสามารถในการวิจัย
การวัดการประเมิน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร น า
ความรู้ไปประยุกต์กับสาขาวิชาที่นักศึกษาเชี่ยวชาญได้ ซึ่ง
สอดแทรกไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยทางการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ
วิทยาการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

1.3 ด้านคุณธรรม สอนให้นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีพรหมวิหารธรรม 4 
มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต และมีศีลธรรม 

1.4 ด้านบุคลิกภาพ สอดแทรกทักษะทางสังคมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ สอนให้นักศึกษาเป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ือ
อาทรศิษย์ รักงานสอน ใฝ่ความก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียน เสมอต้นเสมอปลาย แต่งกายดี และมีจิตสาธารณะ
และสอนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ 
ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่

ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบ ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง

ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ 
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
5) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง 
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ

กิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู  อาทิ 

ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยา
ส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
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ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ  การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
ก ระบ วน ก ารท างวิ ศ วก รรม แ ล ะค ณิ ต ศ าส ต ร์  (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (Professional Learning 
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2) ความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา 

3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
3) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
4) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 
5) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
6) การเรียนรู้แบบรวมพลัง  
7) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน

วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ด้วย

ตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน 
9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
11) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
15) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
2) วัดและประเมินจากการทดสอบและวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
2) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 
3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
5) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
6) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
7) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
8) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
9) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
10) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
11) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 

วิชาชีพและทางสังคม 
2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
4) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน 
5) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
6) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
4) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ 
5) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
3) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีใน     

การปฏิบัติงานร่วมกัน 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือ

เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสาร
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

3) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      
วิธีสอนกับเทคโนโลยี 

5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มี

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย  

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาโดยการฝึกประสบการณ์

การสอนในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก      

วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
3) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
2) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) วัดและประเมินผลจากกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมความเป็นครู 
4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
1. ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                         
2. ETP510 ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู 

                        

3. ETP511 จิตวิทยาส าหรับครู                         
4. ETP512 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

                        

5. ETP513 การพัฒนาหลักสูตร                         
6. ETP514 วิทยาการจัดการเรียนรู้                         
7. ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
8. ETP516 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                         
9. ETP517 การบริหารจัดการสถานศึกษาและ
การประกันคุณภาพ 

                        

10. ETP522 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
11. ETP523 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
12. ETP524 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
(ภาคผนวก ก) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                 

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 
การงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ ส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณค่าความเป็นอาจารย์ 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศก์อาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
1.3 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
1.4 จัดระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) แก่อาจารย์ใหม่ 
1.5 จัดเตรียมคูม่ืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์
ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาของตนเอง 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะฯ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ 

 1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 
2.  บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ตามประกาศของคุรุสภา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 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 
  2.1.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 2.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภาพตามประกาศข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
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3. นักศึกษา 
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
     คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาที่หลากหลาย เช่น การเข้าพบใน
ชั่วโมงให้ค าปรึกษา หรือทางออนไลน์ เป็นต้น  

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น              

ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) ให้เตรียมครูรุ่น
ใหม่เพ่ือทดแทนครูที่ขาดแคลนจนถึงปี พ.ศ. 2570 ได้มีการส ารวจไว้ว่า จะมีจ านวนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่ครบเกษียณอายุราชการใน 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-
2570 จะมีครูเกษียณทั้งสิ้น 288,233 คน โดยเป็นครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 270,332 คน และพบว่ามีความต้องการครูเพ่ือทดแทนครูเกษียณอายุราชการใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 14,189 คน  และสาขาวิชาเคมี จ านวน 11,674 คน 
(ที่มา : ชนิตา รักษ์พลเมืองและคณะ (ม.ป.ป.). รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการผลิต การใช้ และการพัฒนาครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต.      
ทุนสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 

 3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติของการ
รับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของครุุสภา 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 
   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

 4.1.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง     

จากการปฏิบัติให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ต้องก าหนดนโยบายว่าให้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน     
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารย์พิเศษ
จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาโท 
ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี และให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

 4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
    2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
    อาจารย์มีผลงานวิชาการ 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
    มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
    1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
    2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ประธานหลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ-
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2557 และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย คือ คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ คณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเลขานุการคณะท าหน้าที่
ประสานงานอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 
       2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3) ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร  
   4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาท า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6) รั บ ผิ ด ชอบ ใน การก าห น ดแห ล่ งฝึ กป ระสบ การณ์ วิ ช าชี พที่ เห ม าะสม  
จัดอาจารย์นิเทศก์ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 



37 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า37 

   7) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน     
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล       
การเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1) หลักสูตรจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2) หลักสูตรสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตร/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี  หลักสูตรจัดท าร่างรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา       
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอน
ในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1 จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ. เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่     
ผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
   2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    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 – 4 
   3) ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3) ประเมินกระบวนการ 
    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
    5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3 การประเมินผู้เรียน 
    ด าเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
    1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     3) ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7)  
    โดยด าเนินการดังนี้ 
    3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    3.2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    3.5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

     คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อ
ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
     คณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 

1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจัย ใช้สถานที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน 
การปฏิบัติการ และการท าวิจัย มีดังนี้ 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 ห้องส าหรับการเรียนการสอน 22 
2 ห้องสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) 1 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 120 
4 Notebook 13 
5 LCD Projector 24 
6 ห้องปฏิบัติการการสอนจุลภาค (Micro Teaching) 1 
7 ล าโพงขยาย 15 

 
2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุน

วิชาการทาง ซึ่งมีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมี
วารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 1,800 รายการ มีต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 
2,000 เล่ม ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพ่ือเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ 

และต ารา ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน        
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบาง
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รายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือ
ด้วย 

   ในส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์  

 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อ

จัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มี
เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย  
 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
  6.2.1 ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  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  
  
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด 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 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.7 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ6 ภายใน 70 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X 

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

X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.7 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือค าแนะน าด้าน
ศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X 

11.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 X 

13.  นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรม
ที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X 

14.  มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือ พัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ นักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้น
แล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถ
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการ
ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์        

การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล 
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา  

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และ จะต้องออก    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา      
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษา       
ว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 
โดยโดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย       
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2557 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2557 
....................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2549 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 

“คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

“ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับ
ปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 

“วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

“การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาค หรือภาคการศึกษาที่ 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 มีการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส าหรับการจัดการศึกษา
ระบบไตรภาค 

“ภาคฤดูร้อน” หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที่ 2 และก่อนภาค
การศึกษาที่ 1 

“หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่
ละรายวิชา 

“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  

“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของ
รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้น
อีก 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

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

ข้อ 7 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
7.3 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือระบบไตรภาค 

7.4 วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ 8 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และไม่นับเป็นภาคการศึกษาปกติ หากประสงค์ลงทะเบียนเกินกว่าให้ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาตและผ่านความเห็นชอบของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ลงเพ่ิมอีกรวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ข้อ 9 เวลาการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้จัดเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์  

ในกรณีมีความจ าเป็นอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห์ โดยต้องมีจ านวนชั่วโมง
เรียนต่อหน่วยกิตในแต่ละวิชาเท่ากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ 10 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 นักศึกษาท่ีเรียนเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

11.1 วิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อน หรือ 
11.2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรอนุญาตให้เปิดสอน หรือ 
11.3 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ 12 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

12.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้นการ
วิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน 

ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 

3 ปีการศึกษา 

13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา 

13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

13.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาได ้
 

หมวด 3  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 

ข้อ 15 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข 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 
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16.7 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 4 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

ข้อ 17 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
17.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
17.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระ

เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน 
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

18.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 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 และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

18.7 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

18.8 นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

18.9 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 
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18.10 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

18.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 

18.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

18.13 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อ 19 การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
19.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ผลการเรียนต่ ากว่า B หรือ NP นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยจ 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 การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ 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 แต่รายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
21.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
21.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 

ในตารางเรียนปกติ 
21.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 

สัปดาห์ 
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ข้อ 22 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 
22.1 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
22.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอน
รายวิชาได้ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 18.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่
คงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

22.3 การขอยกเลิกรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

ข้อ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 
23.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งให้พักการเรียน จะต้องช าระ

เงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา 
23.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 

สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด 5 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ 25 ระดับปริญญาโท 
25.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

25.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

25.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
25.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

25.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
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ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

25.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 25.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ ามี

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 25.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

25.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

25.6 อาจารย์ผู้ สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

25.7 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ 26 ระดับปริญญาเอก 
26.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 5 คน 

26.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

26.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
26.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

26.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

26.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

26.5 อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ 27 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 25.2 และ 25.7 โดยอนุโลม 

 
หมวด 6 

การสอบและประเมินผลการศึกษา 
---------------------------- 

ส่วนที่ 1  
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ 28 ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามเงื่อนไข
ของรายวิชา  

ข้อ 29 ผู้มีสิทธิ์สอบแต่ขาดสอบปลายภาคการศึกษา มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอสอบรายวิชาที่ขาด
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรนั้น ๆ  ในกรณีที่ไม่
อนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์ผู้สอนให้ผลการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นเป็น F 

ข้อ 30 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
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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) และได้ผลการศึกษาเป็น F 
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 
นอกจากการศึกษารายวิชาแล้ว นักศึกษาอาจต้องสอบพิเศษต่าง ๆ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร เช่น 
การสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Examination) การสอบวัดคุณ สมบั ติ  (Qualifying Examination) การสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

30.3 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้ าที่ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ การประเมินให้กระท า
หลังจากนักศึกษาสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระผ่านแล้ว การศึกษาจะไม่มีค่าระดับ
คะแนนแต่มีการ ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา 

  ผ่าน  P (Pass) 
  ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน รายวิชาเสริมพ้ืนฐาน และการ

ลงทะเบียนเรียนแบ่งหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้ประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
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ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นท่ีพอใจ U (Unsatisfactory) 
ข้อ 31 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้ 

31.1 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

31.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชา
นั้น โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

31.3 T (Transfer of Credit) ใช้ส าหรับบันทึกการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
31.4 I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายัง

ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใช้ส าหรับบันทึก
รายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลีย่น
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ให้ด าเนินการดังนี้ 

31.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่ง
งานได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  

31.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ 
แต่ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้อาจารย์
ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 

31.4.3 นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 32 รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และ
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ 33 นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีโทษ
สถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 

33.1 ตกในรายวิชานั้น 
33.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
33.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 
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33.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

33.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

ข้อ 34 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

ข้อ 35 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพ่ือให้เหลือ
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ข้อ 36 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพ่ือให้
เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

ข้อ 37 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและ
ค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการ
ปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
ทั้งหมด 

ข้อ 38 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

ข้อ 39 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับ
หน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 40 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
 

ส่วนที่ 2 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

 

ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาค
การศึกษาที่ ล าพักการศึ กษา หรือถู กสั่ ง พั กการศึกษา นั กศึ กษาต้ องสอบผ่ านการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
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ข้อ 42 นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 42.1 ระดับปริญญาโท 
 42.1.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิต
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 
 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 และข้อ  
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 

และความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
ข้อ 47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 

จ านวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด  โดยก าหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ข้อ 48 นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 48.1 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตาม

เงื่อนไขของหลักสูตร 
 48.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
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 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  
 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 สามารถยกเลิก การ

สอบได้ โดยบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน 
 

ส่วนที่ 4 
การสอบประมวลความรู้ 

 

ข้อ 53 การสอบประมวลความรู้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
อาจให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตท าการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ก็ได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด 

ข้อ 54 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หมายถึง การสอบ
เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  

 54.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือ
การสอบท้ังสองแบบ  



60 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                                                           

หน้า60 

 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  

 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 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการ
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
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วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 57.8 วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 58 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตท าการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร การท าการค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาด าเนินการและได้รับอนุมัติ 
ดังนี้ 

 58.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 58.2 เสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 58.3 เสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
 58.4 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องการค้นคว้าอิสระ 
 58.5 การรายงานความก้าวหน้าในการท าการค้นคว้าอิสระ 
 58.6 เสนอการค้นคว้าอิสระ 
 58.7 ผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) และเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 58.8 การค้นคว้าอิสระซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 59 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
 59.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ มี

ดังนี้ 
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 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 59.2 นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ

ตามรูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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 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 

 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 อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) 
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 2 คน (แต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 1 คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน) โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
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ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 60.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษา
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 

ข้อ 61 กรณีที่ประธานหรือกรรมการสอบไม่สามารถเข้าร่วมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระได้ ให้ประธานหรือกรรมการเสนอชื่อประธานหรือกรรมการสอบ เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพ่ิมเติมให้ครบองค์ประชุม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 

การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 

ข้อ 62 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน 
62.1 การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือการเปลี่ยนแผนการเรียน นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง

พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

62.2 การเปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

62.3 รายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 

62.4 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
62.5 นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระค่าธรรมเนียม

ตามที่หลักสูตรก าหนด 
ข้อ 63 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

63.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

63.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
63.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 16 
63.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
63.2.3 ได้ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
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63.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบ
สมัครถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อม
กับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

63.2.5 นักศึกษาที่โอนมาต้องมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 64 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา แบ่งเป็น 2 ประเภท 
64.1 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
64.2 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

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 
หรือระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 

66.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 
66.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่

เกิน 1 ใน3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ 65.1 หรือ 
65.2  

66.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

66.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ 67 ผู้มีสิทธิได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

67.1 ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
67.2 ผ่านการศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ 
67.3 ขอย้ายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ข้อ 68 การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
68.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
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68.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 

68.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับ
คะแนน 3.00 หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านใน
รายวิชาที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
ก าหนด 

68.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่
เกิน 1 ใน3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  

68.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

68.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกใน
ใบรายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 

ข้อ 69 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค าร้องต่อ

มหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียง
ครั้งเดียว 

ข้อ 70 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 

ข้อ 71 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
หมวด 8 

สภาพการเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 72 การลาพักการเรียน 
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 
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72.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา 
หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอ
พักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

72.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

72.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดีแล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 

ข้อ 73 การลาออก นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าหลักสูตร การลาออกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาออก 

ข้อ 74 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ 
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 หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้า

เป็นนักศึกษา 
74.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
74.12 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 

ข้อ 75 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
    75.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.3 และข้อ 74.4 

และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่อ
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บัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

75.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.7 ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร้อง
เพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และก าหนดเงื่อนไขในการศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  75.2.1 การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบ
ก าหนดระยะเวลา ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และด าเนินการท าวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 

   (1) ท าค าร้องทั่วไปขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษ (ก าหนดระยะเวลา
ศึกษา 1 ปีการศึกษา) ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษารหัสเดิม 

   (2) เมื่อค าร้องอนุมัติแล้วต้องด าเนินการสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดย
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

   (3) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 

  75.2.2 การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนดให้
ด าเนินการดังนี้ 

   (1) ท าค าร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
   (2) จัดท าตารางเวลาการท างาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักลงนามรับรอง (น าส่งพร้อมค าร้อง) 
   (3) เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินค่าคืน

สภาพนักศึกษา และด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาเหมาจ่าย 

   (4) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้ไม่
เกิน 1 ปี 

  
หมวด 9 

การส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 76 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
76.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
76.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
76.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อ 77 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
77.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อม

เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 76 และต้องไม่ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือขออนุมัติ
ปริญญา  

77.2 นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
  77.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
  77.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 41 
  77.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 46 หรือสอบผ่านการ

สอบประมวลความรู้ ตามข้อ 53 
  77.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการ

ค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย 
  77.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขท่ีหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  77.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  77.2.7 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
77.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า

ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  

77.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

หมวด 10 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  

เพื่อการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ 78 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด าเนินการได้ 2 วิธี 
ดังนี้ 

78.1 เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือ 
78.2 เผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท า

บทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full Paper) เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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ข้อ 79 วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  

ข้อ 80 ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหาก
เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดย
หน่วยงาน สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่ง และในการประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
และต้องมีคณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลง
เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การน าเสนอจะ
เป็นการเสนอโดยปากเปล่า หรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 

ข้อ 81 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจากวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด 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 วารสารที่ ตี พิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตี พิมพ์ผลงานจาก
วิทยานิพนธ์เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ณ วันที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ดังนี้  

  81.2.1 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า หรือ 

  81.2.2 วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือเทียบเท่าหรือ  

  81.2.3 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
Web of Science หรือ Scopus หรือ 

  81.2.4 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

81.4 หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ 82 การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 83 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระที่เผยแพร่ 
83.1 รูปแบบบทความที่ตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไป

ตีพิมพ์ 
83.2 บทความที่ตี พิมพ์  หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้

ประกอบการขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ 
หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 

83.3 บทความที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการ
พิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้เฉพาะที่
เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 

83.4 บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัย
ในบทความ โดยไม่ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ 84 การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
84.1 ระดับปริญญาโท 
  84.1.1 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 

ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

  84.1.2 การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุก
หลักสูตร ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 

84.2 ระดับปริญญาเอก  
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและ

รายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของ 
สกอ. และ สมศ. 

ข้อ 85 การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้หลักสูตร
ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อ 86 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 11 
การควบคุมคุณภาพ 

 

ข้อ 87 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 88 ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

ประกาศ ณ  วันที่  24  พ.ศ. 2557                                 
 
 
 
   (นายจรูญ  ถาวรจักร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ที่ 3064/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม 7105 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 
********************************************* 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ กรรมการ     
3. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ขุนทอง กรรมการ     
4. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ กรรมการ     
5. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ   

 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 การปรับปรุงหลักสูตร 2562  
  ประธานที ่ประช ุมแจ้งที ่ประช ุมคณะกรรมการบริหารหลักส ูตรใน

รายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขตามหมวดต่าง ๆ และน าเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุงเพื ่อ
คณะกรรมการได้ร่วมหารือในการปรับปรุงตามหมวดที่เห็นควรปรับปรุง  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 2562 เพื่อให้ทันกับความพร้อมของการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562 ในปีการศึกษา 
2562  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ประธานที่ประชุมหารือในประเด็นที่มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ทางคณะกรรมการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงและเพ่ิมเติม คือ  

- เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านใดที่มีผลจ าเป็น
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร คณะกรรมการมีความคิดเห็นให้มีการ
ปรับเปลี่ยน ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
คณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนดังนี้  

- ในประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยน คือ จากเดิมก าหนดการเปิดภาคเรียน จากเดือน
สิงหาคม เป็น เดือนมิถุนายน เนื่องจากตามนโยบายมหาวิทยาลัย  

- ความหมายของรหัสรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย  

- การปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน และตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล คณะกรรมการได้มี
การปรับเปลี่ยน แผนที่กระจายการรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ให้
ครอบคลุม ทุกทักษะทั้ง 6 ด้าน 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ ให้หลักสูตรทาการแก้ไขปรับปรุงล าดับต่อไป และน ามาพิจารณาอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 
ปิดประชุม  เวลา   16.00 น 
 

(ลงชื่อ)    บันทึกรายงานการประชุม 
    อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลวีงศ์ 

         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
                                     ประธานคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 2/2561 

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม 7105 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 
********************************************* 

กรรมการผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ กรรมการ     
3. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ขุนทอง กรรมการ     
4. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ กรรมการ     
5. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ   
 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 
 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ประธานน าเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา ดังนี้ 
การปรับหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงเหตุผล

ทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัยทันเหตุการณ์  
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การปรับหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ปรับ ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

การปรับหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตรคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนดังนี้  

- เปิดภาคเรียน จากเดือนสิงหาคม เป็น เดือนมิถุนายน เนื่องจากตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย  

- ปรับค าอธิบายรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
การปรับหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล มีการ

ปรับเปลี่ยน แผนที่กระจายการรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ให้
ครอบคลุม ทุกทักษะทั้ง 6 ด้าน 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบและให้หลักสูตรท าการแก้ไขปรับปรุงล าดับต่อไป  

 
ปิดประชุม  เวลา   16.00 น 
 

(ลงชื่อ)    บันทึกรายงานการประชุม 
    อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลวีงศ์ 

         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
                                      ประธานคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีพครู 
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม 7101 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 
********************************************* 

ผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐักรณ์  ปะพาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายนริทร์  เที่ยงเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวกรรณิการ์  บารมี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ กรรมการ     
7. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ขุนทอง กรรมการ     
8. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ กรรมการ     
9. อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มการวิพากษ์หลักสูตร    เวลา 9.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

1.1 ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู น าเสนอหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู ควรอ้างอิงให้
ครบ 11 ข้อ ตามมาตรฐานของครุสภา และเขียนค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุม 11 มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกสมรรถนะ 

- ควรน ารายละเอียดของมาตรฐานวิชาชีพใหม่และ มคอ.1 มาเป็นกรอบในการ
ออกแบบรายวิชาให้ครบถ้วน และควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียนให้ชัดเจน 

- ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
- เพ่ิมเติมรายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่

รายวิชา (Curriculum Mapping) ตรวจสอบการใส่ความรับชอบหลัก เยอะไปหรือไม่ ทุกด้านของ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ตรวจสอบทุกรายวิชา 

- ควรมีการท าตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาระหว่าหลักสูตร 
2557 กับหลักสูตร 2562 ให้ชัดเจน 
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- แก้ไขรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็น การฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา 1 
- ปรับปรุงทุกรายวิชาให้ทันสมัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้หลักสูตรท าการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
ปิดการวิพากษ์หลักสูตร  เวลา 16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)    บันทึกรายงานการประชุม 
    อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลวีงศ์ 

         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 
(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล 
                                      ประธานคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก จ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ช่ือ นางอังคนา   นามสกุล กรัณยาธิกุล 
   1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 
ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

วิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

2532 

1.3  ผลงานทางวิชาการ 
  1.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

อังคนา กรัณยาธิกุล. (2558). เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 155 หน้า. 

  1.3.2 งานวิจัย  
อังคนา กรณัยาธิกุล, สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, กนกวรรณ ปานสุขสาร และสายนภา วงศ์วิศาล. (2561). 

ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและผู้น าชุมชน 
ในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จ.สระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 110 หน้า. 

  1.3.3 บทความทางวิชาการ  
นรินทร์ อินทรี, ชาตรี เกิดธรรม และอังคนา กรัณยาธิกุล. (2558).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม. 2558  : 63-74. 

วัชราภรณ์ เพ็งสุข, อังคนา กรัณยาธิกุล และชาตรี เกิดธรรม. (2558). การพัฒนารูปแบบบทเรียน
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ. ปีที ่8 ฉบับที่ 2. เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม. 2558 : 107-118. 

ก าธร ขวัญเสน่ห์,  อุษา คงทอง และอังคนา กรัณยาธิกุล. (2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 31 ฉบับที ่3. เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม. 
2559  : 9-22. 

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).  
การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่11 ฉบับที ่3. 
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม. 2560 : 1-13. 

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

เลอลักษณ์ โอทกานนท์, อังคนา กรัณยาธิกุล, กันต์ฤทัย คลังพหล, ประพรรธน์ พละชีวะ  
และดนุชา สลีวงศ์. (2560). องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนส าหรับนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ. เดือนพฤศจิกายน. 2560 : 94-105. 

1.4  ประสบการณ์สอน 
          28 ปี 

1.5  ภาระงานสอน 
 1.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

1.5.2 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.5.3 วิชาการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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2. ช่ือ นางสาวดนุชา   นามสกุล สลีวงศ ์
   2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
   2.2 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 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 
  2.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
  2.3.2 งานวิจัย  

ดนุชา สลีวงศ ์และประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ. (2560). การพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 73 หน้า. 

  2.3.3 บทความทางวิชาการ  
ณัตตยา เอ่ียมคง และดนุชา สลีวงศ์. (2559). สภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวัง 

ของผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าโอทอปที่มีต่อการขายสินค้าผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์. 
วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. เดือนมิถุนายน. 2559 :  31-42. 

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).  
การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่11 ฉบับที ่3. 
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม. 2560 : 1-13. 

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

เลอลักษณ์ โอทกานนท์, อังคนา กรัณยาธิกุล, กันต์ฤทัย คลังพหล, ประพรรธน์ พละชีวะ   
และดนุชา สลีวงศ์. (2560). องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนส าหรับนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่11 ฉบับพิเศษ. เดือนพฤศจิกายน. 2560 : 94-105. 

ดนุชา สลีวงศ์ และณัตตยา เอี่ยมคง. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสินค้าชุมชนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ. วารสาร Veridian E-Journal. ปีที่ 10 
ฉบับที่ 3. เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม. 2560 : 2355-2371 
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ดนุชา สลีวงศ์, ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ และกานต์ ทองทวี. (2561). การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง 
การรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวัดผลการศึกษา. ปีที่ 35 ฉบับที่ 98. เดือนกรกฎาคม –  
เดือนธันวาคม. 2561 : 133-149. 

2.4  ประสบการณ์สอน 
       14 ปี 

2.5  ภาระงานสอน 
 2.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 2.5.2 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.5.3 วิชาการผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.5.4 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
 2.5.5 วิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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3. ชื่อ นางสาวเลอลักษณ์   นามสกุล โอทกานนท์ 
   3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
   3.2 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 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ 
  3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
  3.3.2 งานวิจัย  

เลอลักษณ์ โอทกานนท์, แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ และศศิธร จันทมฤก. (2561). โครงการวิจัย 
และพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้น าชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว : 
กรณีศึกษาต าบลตาพระยา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 98 หน้า. 

  3.3.3 บทความทางวิชาการ  
ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).  

การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่11 ฉบับที ่3. 
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม. 2560 : 1-13. 

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

เลอลักษณ์ โอทกานนท์, อังคนา กรัณยาธิกุล, กันต์ฤทัย คลังพหล, ประพรรธน์ พละชีวะ  
และดนุชา สลีวงศ์. (2560). องค์ประกอบการออกแบบสื่อการสอนส าหรับนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ. เดือนพฤศจิกายน. 2560 : 94-105. 

เลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2561). มหาวิทยาลัย 4.0: การศึกษาเชิงผลิตภาพ. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ . ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. เดือน
กันยายน – เดือนธันวาคม. 2561 : 249.265. 

3.4  ประสบการณ์สอน 
          15 ปี 
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3.5  ภาระงานสอน 
 3.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

3.5.2 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.5.3 วิชาการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3.5.4 วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
3.5.5 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
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4. ชื่อ  นางปิยะวรรณ                  นามสกุล  ขุนทอง 
   4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
   4.2 ประวัติการศึกษา 

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

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2542 

ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ 
  4.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  

ปิยะวรรณ ขุนทอง. (2560). จิตวิทยาส าหรับคร.ู ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 210 หน้า. 

  4.3.2 งานวิจัย  
อังคนา กรัณยาธิกุล และปิยะวรรณ ขุนทอง. (2561). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่มีต่อหลักสูตร. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 70 หน้า. 

  4.3.3 บทความทางวิชาการ  
ยุวดี รื่นภาค, สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ และปิยะวรรณ เลิศพานิช. (2558). ความส าเร็จในการบริหารงาน

ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นสตรี. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2.  
เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม. 2558 : 287-300. 

พจน์ อร่ามวัฒนานนท์, บุญทัน ดอกไธสง, สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ และปิยะวรรณ เลิศพานิช. (2558). 
สัมฤทธิผลของการน านโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคไปปฏิบัติในช่วงปี 2545-2554. 
วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. เดือนมกราคม – เดือนเมษายน. 
2558 : 191-204. 

4.4  ประสบการณ์สอน 
          18 ปี 

4.5  ภาระงานสอน 
4.5.1 วิชาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู 
4.5.2 วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
4.5.3 วิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
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5. ชื่อ นายประพรรธน์   นามสกุล พละชีวะ 
   5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
   5.2 ประวัติการศึกษา 

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

การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ปริญญาโท  ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
ปริญญาตรี  กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
  5.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
  ไม่มี 
  5.3.2 งานวิจัย  

ประพรรธน์ พละชวีะ, ณัฐวัตร สุดจินดา และศัสยมน สังเว. (2561). ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ต าบลทัพไทย 
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 88 หน้า. 

  5.3.3 บทความทางวิชาการ  
ประพรรธน์ พละชีวะ และจุลลดา จุลเสวก. (2558). การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิค 

การสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที ่3. เดือนกนัยายน-
เดือนธันวาคม. 2558 : 97-107. 

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

ประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์. (2560).  
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. 
วารสารวิจัยร าไพพรรณี. ปีที ่11 ฉบับที ่3. เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม. 2560 : 1-12. 

5.4  ประสบการณ์สอน 
          14 ปี 

5.5  ภาระงานสอน 
 5.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

 5.5.2 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 5.5.3 วิชาการผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก    
ในแต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ได้ดังนี ้

เพ่ือให้เข้าใจตรงกันในการให้คะแนนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ   
ของผู้ใช้บัณฑิต จึงมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

4.50 – 5.00  หมายถึง       มากที่สุด 
           3.50 – 4.49       หมายถึง  มาก 
     2.50 – 3.49       หมายถึง  ปานกลาง 
 1.50 – 2.49       หมายถึง  น้อย 
  1.00 – 1.49       หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

หัวข้อในการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.36 0.67 
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.64 0.50 
1.3 ความรับผิดชอบ 4.36 0.67 
1.4 ความเสียสละ ความมีน้ าใจ จิตอาสา 4.27 0.65 
1.5 ความตรงต่อเวลา 4.36 0.50 
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.45 0.69 

รวม 4.41 0.62 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(4.41) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
มากที่สุด (4.64) รองลงมาคือ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (4.45) 
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2. ด้านความรู้ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 4.45 0.52 
2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา 4.36 0.67 

รวม 4.41 0.60 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีความรู้อยู่ในระดับมาก (4.41) เมื่อ
จ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาก
ที่สุด (4.45) รองคงมาคือ มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา (4.36) 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
3.1 มีความสามารถในการสืบค้น การวิเคราะห์ 

การแปลความหมาย และการประเมินจาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

3.73 0.47 

3.2 มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
แก้ปัญหาด้วยตนอง 

4.09 0.83 

3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 
โดยใช้พื้นฐานจากความรู้และทักษะที่ศึกษา 

4.27 0.65 

รวม 3.73 0.65 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (3.73) 
เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิต มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา โดยใช้พ้ืนฐานความรู้และทักษะที่ศึกษา มากที่สุด (4.27) รองลงมาคือ มีทักษะในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนอง (4.09) 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ

ท างานเป็นทีมได้ 
4.36 0.50 

4.2 สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.09 0.70 
4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.18 0.60 

รวม 4.21 0.60 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (4.21) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการ
ให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ อยู่ในระดับมาก (4.36) 
รองลงมาคือ ให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 
(4.18) 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อในการส ารวจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
5.1 ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และแก้ปัญหา 

3.91 0.54 

5.2 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย 
และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

4.36 0.50 

5.3 มีทักษะการสื่อสารและน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

4.18 0.60 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า  
1 ภาษาและมีความเป็นสากล 

4.27 0.65 

รวม 4.18 0.57 
 

สรุป  ในภาพรวมผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข         
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (4.18) เมื่อจ าแนกในแต่ละข้อย่อยพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประมวลผลข้อมูล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก (4.36) 
รองลงมาคือ มีความสามารถในการสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษาและมีความเป็นสากล อยู่ในระดับมาก 
(4.27) 

 
จากผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก (4.19) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้านพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ     
เรียงตามล าดับได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านทักษะทางปัญญา 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับ หลักสูตรที่ปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรที่ปรับปรุง 
 
1. เปรียบเทียบชื่อปริญญา 
 

หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  :    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู   
ภาษาอังกฤษ   :   Graduate Diploma Program in 

Teaching Profession 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทยชื่อเต็ม :   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ชื่อย่อ  :   ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Graduate Diploma (Teaching 
Profession) 

ชื่อย่อ  :    Grad.Dip. (Teaching Profession)  
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย  :    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู   
ภาษาอังกฤษ   :  Graduate Diploma Program in 

Teaching Profession 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทยชื่อเต็ม:   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
      ชื่อย่อ  :   ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Graduate Diploma (Teaching 
Profession) 

ชื่อย่อ  :    Grad.Dip. (Teaching Profession)  
 

3. วิชาเอก   ไม่มี 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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2. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หลักสตูรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 

จ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต คงเดิม 
1) หมวดวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาชีพครู จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จ านวนไม่น้อยกว่า    

8 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จ านวนไม่น้อยกว่า    

8 หน่วยกิต 
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3. เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                      3(2-2-5) 
 Language and Culture for Teachers  
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครูภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อการสื่อสาร ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู              3(2-2-5) 
 Language and Culture for Teachers 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของไทยและ
ต่างประเทศ คุณค่าและความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรมใน
มิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการเป็นครู และภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู โดย
สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การ
ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุ
วัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
รวมถึงศึกษาการเข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกัน
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 

- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP502 ปรัชญาการศึกษา และจรรยาบรรณ ส าหรับครู
                                                3(2-2-5) 
 Philosophy of Education and Codes of 
Conduct for Teachers 
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู หลัก
ธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 

ETP510 ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความ
เป็นคร ู                                                                    3(2-2-5) 
 Philosophy of Education and Codes of Conduct for 
Teachers  
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด โดยสามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถน า
แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความ
รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP503 จิตวิทยาส าหรับครูและความเป็นครู                3(2-2-5) 
 Psychology for Teacher and Teacher ship 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา จิตวิทยาในงานของครู 
ความคิดและกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการในแต่ละวัย การใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ของแต่ละบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ เรียน การ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดทาง
จิตวิทยา การลงมือฝึกแก้ปัญหา โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองจาก
กรณีจ าลองหรือสถานการณ์จริง ศึกษาบทบาทหน้าที่ สภาพงาน ภาระ
งานของครู การพัฒนาวิชาชีพครู แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิต
วิญญาณความเป็นครู การเสริมสร้างความรักและศรัทธาในความเป็น
ครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้น าทางวิชาการ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้วิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ETP511 จิตวิทยาส าหรับครู                        3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers  
จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือแก้ไขส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนให้ เต็มศักยภาพ และประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือดูแล และพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
สามารถจัดท ากรณีศึกษาและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 
 
 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP504 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
                                                                     3(2-2-5) 
 Information Technology and Innovation for 
Learning 
ศึกษา วิ เคราะห์  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การ
พัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
เป็นเครื่องมือ หรือ สื่อส าหรับการเรียนรู้ เป็นผู้สอน หรือ ผู้ช่วยการ
สอนและเป็นผู้เรียน แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การออกแบบ การสร้าง และการพัฒนาบทเรียนต่างๆ (Courseware) 
การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) การน าไปใช้ การประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

ETP512 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา          
                                                               3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information 
Technology 
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การใช้ MOOC 
(Massive Open Online Course) ในการเรียนการสอน รู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การจัดระบบการสื่อสารและการสื่อ
ความหมาย การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ น า
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการจัดการศึกษา สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP505 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้           3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Learning 
Management 
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร วิสัยทัศน์
และแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะ มาตรฐานการ
เรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตัวชี้วัด หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลาง 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้ การน าหลักสูตร
ไปใช้ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร ฝึกการวิเคราะห์ปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการ
สอน รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้
แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิต
สื่อ   การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกการจัดท าแผนการ
เรียนรู้การเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ETP513 การพัฒนาหลักสูตร                       3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎีด้านหลักสูตรและด้านการเรียนรู้ หลักการ 
แนวคิดในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า ช า ติ  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะ มาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่และหลักสูตรอิงสมรรถนะ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สามารถบูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP506 การบริหารจัดการชั้นเรียน                           3(2-2-5) 
 Classroom Management 
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ มีการคิดขั้นสูง การคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างวินัยในการเรียนรู้ ความมี
มนุษยสัมพันธ์ การจัดระบบห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท างานเป็นกลุ่ม การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ การน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการใน
ชั้นเรียน การส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้      ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ETP514 วิทยาการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 Methodology of Learning Management  
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบ STEM, TPCK, PLC การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การส่งเสริมภาวะผู้น าและผู้
ตามที่ดี การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การ
พัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา โดยสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้
และน าไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริง สามารถบูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถวางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิด และมีความเป็นนวัตกร สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการสังเกตชั้นเรียนในสภาพจริง 
สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
 
 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP507 การวัดและประเมินผลการศึกษา                    3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา 
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การประเมิน
ตามสภาพจริง ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ประเมินจากภาคปฏิบัติ 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรมของผู้ประเมิน ฝึก
ปฏิบัติการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล การวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือ นวัตกรรมทางการวัดและประเมินผล คะแนนและ
การให้ระดับคะแนน ระเบียบ ระเบียน การประเมินผลการเรียนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล และน าผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนและการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้           3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation For Learning 
ความหมาย แนวคิด หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้
ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพ
จริง คะแนนและการให้ ระดับคะแนน โดยสามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รวมถึงสามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ใช้ความรู้ในการวัด ประเมินผล
การเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP508 การประกันคุณภาพการศึกษา                     3(2-2-5) 
  Educational Quality Assurance  
หลักการแนวคิด และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา บทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษา 
 
 

ETP517 การบริหารจัดการสถานศึกษาและ             3(2-2-5) 
            การประกันคุณภาพ 
           School Management and Quality Assurance 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 
การเขียนโครงการ การประเมินโครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในสถานศึกษา ระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพ การจัดการเรียนรู้ บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษา โดยสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและสังคมท่ีทันสมัยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP509 การวิจัยทางการศึกษา                              3(2-2-5) 
  Educational Research  
ศึกษาทฤษฎีการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา รูปแบบ การ
ออกแบบกระบวนการ และสถิติเพ่ือการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยใน
การพัฒนาระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา แนวคิดในการก าหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความและการแปลผลข้อมูล การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การเขียน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย การน าเสนอและการประเมิน
งานวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ETP516 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้             3(2-2-5) 
  Research for Learning Development  
ความหมาย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และ
ผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัย 
การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบเครื่องมือวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   การออกแบบการเลือกตัวอย่าง การ
ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการ
เขียนรายงานการวิจัย โดยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน ใช้ความรู้ในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP521  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                 2(60) 
            Practicum                                                 
ศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียนและนักเรียน หน้าที่ครูผู้สอน งาน
ครูประจ าชั้น การจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน งานบริหารและบริการของโรงเรียน การจัดการชั้นเรียน 
วิเคราะห์ผู้เรียน การจัดท ารายงานการศึกษาสังเกต การฝึกปฏิบัติการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะและเพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผล 
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง การ
ออกแบบแบบทดสอบ และเครื่องมือวัดผล และประเมินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การตัดสินผลการเรียน 
วิเคราะห์ผลการเรียนและปัญหาของผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
การพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ  ศึกษาแนวทางแก้ไขและพัฒนา และ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ETP522 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1              2(60) 
           Internship 1                                                      
ศึกษาสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน หน้าที่ครูผู้สอน งานครู
ประจ าชั้น การจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน งานบริหารและบริการของ
โรงเรียน การจัดการชั้นเรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลอง
สอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบ
แบบทดสอบ และเครื่องมือวัดผล และประเมินผล วิเคราะห์ผลการ
เรียนและปัญหาของผู้เรียน การพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ  
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยสามารถจัดท ารายงาน
การศึกษาสังเกต และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP522 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                  3(240) 
             Internship 1  
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบนิเทศ 
ติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงใน
ทุกด้าน การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการในสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและการน าไปใช้ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การวัดและประเมินผล การน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา   การ
ประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ETP523 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2           3(240) 
           Internship 2  
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยใช้
ระบบนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ น าความรู้ทางจิตวิทยามาใช้
วิเคราะห์ผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน เกิด
ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาแก้ปัญหาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC หรือการสอนงาน 
(Coaching and Mentoring) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถประเมินปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
ETP523 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                  3(240) 
   Internship 2  
บูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดขั้นสูงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
เตม็ตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การผลิตสื่อและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การน าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาที่
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษาการ
ประชุมสัมมนา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ETP524 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3             3(240) 
 Internship 3  
  การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ โดยใช้
ระบบนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่
การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ผู้เรียน ส่งเสริม
การเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล การน าผลไปใช้
ในการพัฒนาผู้ เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน การประเมิน 
ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา โดยสามารถจัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนและ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21 สามารถประเมิน 
ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

- ปรับชื่อวิชา
ภาษาไทย 
- ปรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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4. ด้านอ่ืนๆ 
 

หลักสูตรใหม่ 2557 หลักสูตรปรับปรุง 2562 เหตุผล 
1. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มีพ้ืนฐานความคิดและความเชื่อว่าวิชาชีพครูสามารถสร้าง
และพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเป็นอาชีพ
ชั้นสูงได้ โดยการพัฒนาผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เฉพาะบางสาขาวิชา ในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส าหรับการประกอบวิชาชีพครู เพ่ือให้มีศักยภาพในการให้
การศึ กษ าและพัฒ นาเยาวชน  ชุ มชน  และท้ องถิ่ น ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
วิชาชีพครูสามารถสร้างและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ส าหรับการประกอบวิชาชีพชั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับให้ทันสมัย 
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ภาคผนวก ซ 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ปัจจัยเสี่ยง 
1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1.ไม่มีการส ารวจความต้องการผู้เรียนชุมชน 

และสถานประกอบเพ่ือให้ข้อมูลในสภาวะที่มี
การเปลี่ยนก่อนจัดท าหลักสูตร 
2.ไม่มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
เพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ  S1 มีความระหว่าง 20 – 25 (สูงมาก), F มีค่าระหว่าง 10 – 19 (สูง), และ O,P มีค่าระหว่าง  
1 – 9  
  
การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 
 

ผลกระทบ 
ความ
รุนแรง 

(2) 
 

คะแนน 
ความเสียง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)X(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

1 . ก ารป รับป รุ งแล ะ
พัฒนาหลักสูตร 

1. ไม่มีการส ารวจความ
ต้องการผู้เรียนชุมชน และ
สถานประกอบเพื่อให้
ข้อมูลในสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนก่อนจดัท าหลักสูตร 

3 3 9 1 

 2.ไม่มีการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี      
เพื่อวางแผนในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
หลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ 

3 3 9 1 

 
หมายเหตุ ระดับความความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20 – 25 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได้), 2 มีค่าระหว่าง 
10 – 19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1 – 9 (ความเสียงที่ยอมรับได้) 
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การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 
ล าดับ ความเสี่ยง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ
หลักสูตร 

 

การควบคุมที ่     
ควรจะม ี

 

การ
ควบคุมที่มี

อยู่แล้ว 
 

การ
ควบคุมที่มี

อยู่แล้ว
ได้ผล
หรือไม่ 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

 

หมายเหตุ 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 ไม่มีการส ารวจ

ความต้องการ
ผู้เรยีนชุมชน และ
สถานประกอบ
เพื่อให้ข้อมูลใน
สภาวะทีม่ีการ
เปลี่ยนก่อนจดัท า
หลักสตูร 

มีการส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

  คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
เพื่อส ารวจ
ความต้องการ
ของผู้เรียน
และสถาน
ประกอบการ 

 

2 ไม่มีการก าหนด
แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปเีพื่อ
วางแผนในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาหลักสตูรให้
มีประสิทธิภาพ 

มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูร
ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548         
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสตูรและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

  คณะจดัท า
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปเีพื่อ
วางแผนใน
การปฏิบัติงาน
และพัฒนา
หลักสตูรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

 
หมายเหตุ ช่องท่ี 3  หมายถึง  มี     หมายถึง  มีแต่ไม่สมบูรณ์  X หมายถึง  ไม่มี 
   ช่องที่ 4  หมายถึง  ได้ผลตามที่คาดหมาย     หมายถึง  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ 
      X หมายถึง  ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 
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แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

กิจกรรม/ด้าน
ของเร่ืองท่ี

ประเมินและ
วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

การ 
ควบคุ่มที่มีอยู ่

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 
(ปัจจัย
เสี่ยง) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการ
ปรับปรุงการ

ควบคุม) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับ ผิด
ชอบ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1.การปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีการ
พัฒนาหลักสูตร
และมีหลักสูตรท่ี
ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องความ
ต้องการของ
ผู้เรียนชุมชนและ
สถาน
ประกอบการและ
มีการประเมิน
หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 

1.ส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียน 
 

1 1.คณะแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้เรียนและ
สถาน
ประกอบการ 

1.ไม่มีการ
ส ารวจความ
ต้องการ
ผู้เรียน
ชุมชน และ
สถาน
ประกอบ
เพื่อให้
ข้อมูลใน
สภาวะท่ีมี
การเปลี่ยน
ก่อนจัดท า
หลักสูตร 

มีการส ารวจ
ความต้องการ
ของผู้เรียน 
 

ต.ค. 56 – 
ม.ค. 57 
/
คณะกรรม
การบริหาร
หลักสูตร 

2.ใช้ประกาศ
กระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร
และปรับปรุง
หลักสูตร 
 

1 2.คณะจัดท า
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปีเพื่อ
วางแผนในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาหลักสูตร
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.ไม่มีการ
ก าหนด
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี
เพื่อวางแผน 
ในการ
ปฏิบัตงิาน
และพัฒนา
หลักสูตรให้
มี 
ประสิทธ ิ    
ภาพ 

มีประกาศ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548         
เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา
หลักสูตรและ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ผู้รายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
   ประธานกรรมการหลักสูตร 

วันที่....................เดือน.......................พ.ศ. ............
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