
  

 
 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
5 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

 
6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 2. แผนพัฒนา 8 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 14 
 4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 35 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 37 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 37 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 38 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 40 
 



                                                                                 ข 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 44 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 44 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 44 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 45 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 47 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 47 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 47 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 48 
 1. การก ากับมาตรฐาน 48 
 2. บัณฑิต 48 
 3. นักศึกษา 49 
 4. อาจารย์ 50 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 51 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 54 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 55 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 57 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 57 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 57 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 57 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 57 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

 
58 

 ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ที่ 464/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา 

88 
 
 
 

 ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 90 

 ภาคผนวก ง แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 118 



                                                                                 ค 

สารบัญ (ตอ่) 
 

  หน้า 
 ภาคผนวก จ รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 123 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะ/วิทยาลัย  :   ครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร :    ………………………………………. 
ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                                สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ         :   Master of Education Program in Educational Administrative 
  Innovation 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                                (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)  

 ชื่อย่อ  :    ค.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Master of Education (Educational Administrative  
                                    Innovation) 
       ชื่อย่อ  :    M.Ed. (Educational Administrative Innovation) 

 
3. วิชาเอก   ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2 และแผน ข จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                
42 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  

5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี                        

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    

เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 22 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติ

หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 และเห็นชอบการปรับ
โครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 6            
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563    

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถเข้าท างานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง              
มีบทบาทในการบริหารการศึกษา เช่น   

8.1  ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูใหญ ่
8.2  ผู้บริหารการศึกษา 
8.3  นักวิชาการด้านการศึกษา 
8.4  นักวิจัยด้านการศึกษา  
8.5  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9. ชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันที่จบ ปีที่จบ 

1 นายชาญชัย  
วงศ์สิรสวสัดิ์  
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

ค.อ.ด. (การบรหิาร
อาชีวศึกษา) 
 
ค.อ.ม. (การบริหาร
อาชีวศึกษา) 
 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยี              
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 
 
 

2548 
 
 

2542 

2 นางสาว
สุวรรณา   
โชติสุกานต ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

Ed.D. (Educational 
Foundations) 
M.Ed. (Educational 
Foundations) 
ค.ม. (เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยีทาง  
การศึกษา)  

University of Hawaii, 
Hawaii, USA. 
University of Hawaii, 
Hawaii, USA.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2538 
 

2532 
 

2523 
 

2520 

3 นางสาว 
ฐิติพร 
พิชญกุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาลัยครูสวนดุสิต 

2547 
2538 
2534 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     การศึกษาทบทวนนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายของรัฐบาลในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 งานวิจัยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น 
จ าเป็นต้องสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มี
คุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดความเหลื่อมล้ า
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ทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่
ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต จึงมี
ความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความพร้อมใน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์        
องค์ความรู้ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตรการบริหารการศึกษาเพ่ือนวัตกรรมการจัดการศึกษานี้ จึงตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่เน้นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การส่งเสริมการพัฒนาภารกิจด้านการวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพ ประยุกต์ผลการวิจัยสู่ 
การพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ผลิตผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพเป็นผู้น าทางการศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

     การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาเพ่ือนวัตกรรม        
การจัดการศึกษานี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ยังได้ตระหนักถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีแรงขับดันของกระแสหลักของโลก 3 กระแส คือ สังคมยุค
โลกาภิวัตน์ การเปิดเสรี และเทคโนโลยี ที่ส่งผลอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบโรงเรียน ระบบการเมืองและการบริหารจัดการ และระบบสังคม  มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่วัฒนธรรมหลากหลายจากทั่วโลก สภาพสังคมจึงเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่าง ๆ มี
การผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฐานะที่เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นใน      
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุหลักปรัชญา วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา 
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี น าไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ส าคัญคือพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
สูงสุด เป็นองค์การสมรรถนะสูงมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีเป้าหมายคือสร้างสรรค์
งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือรับใช้สังคมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  

 หลักสูตรนี้ค านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ด้านต่างๆที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่สะท้อน
ถึงความต้องการผู้ที่มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการ การน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพอันประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแล้ว 
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ยังรวมถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้าง         
อัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

          การจัดการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา ต้องค านึงถึง มาตรฐานวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาก าหนด มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเนื้อหาที่
น ามาใช้ในการให้การศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการภายในและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการ สาขาวิชานี้
ทั่วไป มาตรฐานด้านระเบียบวิธีการวิจัย การท าวิทยานิพนธ์จะต้องถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับในหมู่
นักวิจัยสาขาการบริหารการศึกษาโดยทั่วไป 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ      
มหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม และมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนา
หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถใน            
การพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารการศึกษาจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ในศาสตร์การบริหารการศึกษา
เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และ/หรือ การแก้ปัญหาในการจัด
การศึกษาด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 

 12.2 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
    สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม น าสู่พันธกิจของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมไทย สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหาในศาสตร์การบริหารการศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตคนในท้องถิ่น ชุมชน และสังคม รวมถึงการส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสู่           
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
    หมวดวิชาพ้ืนฐานเสริม 
     หมวดวิชาสัมพันธ์ 
     หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
13.2 กลุ่มวิชาไม่มี/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 

   ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ  
   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่
บริหารจัดการโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

ผลิตและพัฒนามหาบัณฑิตทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ให้เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วย
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่น าไป
พัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 

 1.2 ความส าคัญ 
ปัจจุบันองค์ความรู้การบริหารการศึกษามีความส าคัญอย่างมาก ถือเป็นความจ าเป็นใน       

การจัดการพัฒนา และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพขององค์กรการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่การศึกษาต้อง
มุ่งสร้างให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มี
งานท า-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เนื่องจากการศึกษามีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ทุกช่วงอายุ เพราะ
มนุษย์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสภาวการณ์
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การใช้ความรู้ในห้องเรียน
อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ  ดังนั้นความเป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้จะส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน/ชุมชน จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นขจัดข้อจ ากัดในโอกาสการเรียนรู้ เช่น เรื่องความห่างไกล ความไม่มีเวลา 
ความไม่มีทุนทรัพย์ ฯลฯ การจัดการเรียนรู้เน้นการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นอย่างไม่มีเพดาน มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ เน้นวิธีคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม สร้างคนท างานทั้งด้านคุณลักษณะ สมรรถนะ และเป็น
คนดี โดยสิ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงก าหนดมาจากสภาพความต้องการ
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพ่ือยกระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการบริหารการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย จึงได้พัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาครั้งนี้ ค านึงถึงการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
ผลิตหรือพัฒนาให้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเรื่อง  การบริหาร
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ สามารถสร้างและใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษา 
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
การศึกษาของประเทศได้เป็นอย่างดี เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ตรงกับ ความต้องการ
ของท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวม เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
 

 



                                                                                 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  1.3.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ในศาสตร์การบริหารการศึกษา และน าความรู้ ไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
  1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ          

ในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
  1.3.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางการวิจัยและพัฒนางานวิจัยทางการบริหาร

การศึกษาที่มีคุณภาพอันน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาและองค์กรทางการศึกษา 
 

2. แผนพัฒนา 
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า                
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
และสอดคล้องกับ                        
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความก้าวหน้า
ทางวิชาการและ                 
ความต้องการของ                 
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนากระบวนการเรียน  
การสอนของหลักสูตร        
โดยมีพ้ืนฐานจากปัญหา  
ความต้องการของสังคม    
และความก้าวหน้าทาง
วิทยาการด้านการบริหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา   

2. ติดตามประเมินหลักสูตร 
เป็นระยะ (ทุก 2 ปี) และ
เปรียบเทียบหลักสูตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3. ประมวลความต้องการของ 
ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้สอน 
ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนเอกสารการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 2 ปี 
2. จ านวนครั้งการประชุมของ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

3. จ านวนบัณฑิตที่มีความก้าวหน้า 
ทางวิชาชีพ 

หลักฐาน 
1. รายงานการประชุม 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

ผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

3. รายงานสภาวการณ์มีงานท า                  
ของบัณฑิต 

4. รายงานความพึงพอใจของ            
ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้สอน ผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต 

2. พัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  

1. จัดหา พัฒนา สร้างชุดการ
เรียนรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออีบุ๊ค 
สื่อดิจิทัล วีดีทัศน์ สื่อทัศน
ศึกษาเสมือน และสื่อ
โซเชียลมีเดีย 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนทรัพยากรการเรียนรู้ที่

สร้างข้ึน 
หลักฐาน 
1. ทรัพยากรการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ สมรรถนะ และเจต
คติ ทีท่ันสมัย เป็นผู้สอนมือ
อาชีพและเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากร โดย 
- การศึกษาเรียนรู้หลักสูตร
ชั้นน าของต่างประเทศ 
ผ่านระบบออนไลน์  

- อบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร 

- สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา 

2. ออกแบบการเรียนการสอน
โดยน านวัตกรรมการสอน
สมัยใหม่มาใช้  

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนเอกสารการเข้ารับ

การศึกษาอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือศึกษาดูงานของ
บุคลากร 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ                 
การเพ่ิมพูนความรู้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

3. จ านวนอาจารย์ด้านงานบริการ     
ทางวิชาการในหลักสูตร 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หลักฐาน 
1. เอกสารข้อมูลการเข้ารับ

การศึกษา อบรม ประชุม 
สัมมนา หรือการศึกษาดูงาน
ของบุคลากร 

2. เอกสารปริมาณงานบริการทาง
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

3. เอกสารแสดงผลการด าเนินงาน 
4. พัฒนาการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมี
สมรรถนะที่คาดหวังผ่านการ
เรียนรู้แบบปฏิบัติการเชิง
ผลิตภาพ  

ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาการของผู้เรียน 
2. จ านวนผลงานเชิงผลิตภาพของ
ผู้เรียน 
หลักฐาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ผลงานเชิงผลิตภาพของผู้เรียน 

5. พัฒนาหัวข้อการวิจัย 1. ก าหนดเป้าประสงค์การวิจัย
เน้นนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนหัวข้อการวิจัยที่เน้น
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
หลักฐาน 
1. ผลงานวิจัยที่เน้นนวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอ่ืนๆ                 

ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 2.2.2 มีประสบการณ์ในการท างานด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันสมัคร 
2.2.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2.2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 การคัดเลือกผู้จะเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา กระท าการโดย 

1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

2. มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือก      
หรือการพิจารณาคัดเลือก ส่วนวิธีการหรือเกณฑ์ในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็น
ปี ๆ ไป 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ปัญหาการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนระดับปริญญาโท การจัดสรรเวลาเรียน และการปรับเปลี่ยน

วิธีการเรียนรู้  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

 เพ่ือแก้ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาจะจัดการปฐมนิเทศ จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแลอย่างใกล้ชิด  

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
          แผน ก แบบ ก 1  

  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2  25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  25 25 25 25 

 
 

แผน ก แบบ ก 2  
  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2  25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  25 25 25 25 

 
 

แผน ข   
  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2  25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  25 25 25 25 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

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

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

 
480,000 
25,000 

 
460,000 

 
300,000 

 
504,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
529,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
555,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

 
583,000 
25,000 

 
460,000 

 
600,000 

รวมรายรับ 2,765,000 4,089,000 4,114,000 4,140,000 4,168,000 
 (*ปริญญาโท 1,000บาท/คน) 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. งบบุคลากร 480,000 480,000 529,000 555,000 583,000 
2. งบด าเนินการ 
    2.1 ค่าตอบแทน 
    2.2 ค่าใช้สอย 
    2.3 ค่าวัสด ุ
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
 

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

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

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

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

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

 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 ค่าครุภัณฑ์ 

 
460,000 
300,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

 
460,000 
600,000 

4. เงินอุดหนุน 
   4.1 การท าวิจัย 
   4.2 การบริการวิชาการ 

 
30,000 
15,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

 
60,000 
30,000 

รวมรายจ่าย 1,967,000 2,672,000 2,721,000 2,747,000 2,775,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 57,213.33 บาท/คน/ปี 
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 2.7 ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 14 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้   

 

องค์ประกอบหลักสูตร 
แผน ก 

แผน ข 
(หน่วยกิต) 

แบบ ก 1 
(หน่วยกิต) 

แบบ ก 2 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 6  6  
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3.1 วิชาบังคับ 
    3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

- 
- 
- 

24 
18 
6 

30 
18 
12 

4. วิทยานิพนธ์ 42 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - - 6 
รวมหน่วยกิต 42 42 42 

 

3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่นับหน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 

3.1) วิชาบังคับ - 
3.2) วิชาเลือก - 

4) วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต 
  

หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนแบบ ก แบบ ก 1 อาจเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วย
กิต ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 

4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
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3.1.2.3 แผน ข  
1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต 

3.1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
3.2) วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

4) การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ     
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 

นักศึกษาแผน ก ทั้ง แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต   
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for 

Graduates 

 

   
 

2) หมวดวิชาสัมพันธ์ จ านวนไม่น้อยกว่า   
     2.1)  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
     2.2)  แผน ก แบบ ก 1 ไม่นับหน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

 
 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
3.1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

                    ให้แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories and Innovations of Educational 

Administration 
EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  
EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Academic Administration and Educational Standard 

and Quality 
 

EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leder in Educative Managerial 

Innovative 
 

EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  
EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา  3(150) 
 Practicum in Educational Administration  

 

3.2) กลุ่มวิชาเลือก ให้แต่ละแผนเลือกเรียนดังต่อไปนี้ 
3.2.1) แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
3.2.2) แผน ข  เลือกเรียนจ านวนไม่น้อยกว่า                  12 หน่วยกิต 

 
  

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Management  
EMA511 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision  
EMA512 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence  
EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน    3(2-2-5) 
 School and Community    
EMA515 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  
EMA516 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education  
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 Individual Study  
EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theories According to His 

Majesty’s Initiatives 
 

EMA523 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Management of Innovation and Information  
EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar in Local Educational Administration 

Innovation 
 

EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Research for Educational Administration 

Development 
 

EMA607 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Law  
 

         4) วิทยานิพนธ์ 
4.1) แผน ก แบบ ก 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EMA613 วิทยานิพนธ์  42 
 Thesis  
 

4.2) แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า                      12 
 

หน่วยกิต 
  
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EMA612 วิทยานิพนธ์   12 
 Thesis  

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) ก าหนดให้สอบประมวล
ความรู้ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 
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5) การค้นคว้าอิสระ 
5.1) แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า                                   6 หน่วยกิต 

   

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EMA611 การค้นคว้าอิสระ 6 
 Independent Study  

กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) ก าหนดให้
สอบประมวลความรู้ เมื่อศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 

 

หมายเหตุ 
   นักศึกษาแผน ก ทั้งแบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน             
ให้สอบความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตก าหนด จะต้อง
เรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
            รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว และตัวเลข 3 ตัว 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา 
 อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ 
 ตัวเลขตัวที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
 ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
 EMA  หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
 EME  หมู่วิชาหลักการศึกษา 
 SCS  หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
 VLE  หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
1) แผน ก แบบ ก 1 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 
 GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

บัณฑิตศึกษา 
ไม่นับหน่วยกิต 

สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย ไม่นับหน่วยกิต 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต - 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA613 วิทยานิพนธ์  12 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA613 วิทยานิพนธ์  15 

รวมหน่วยกิต 15 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ EMA613 วิทยานิพนธ์  15 

รวมหน่วยกิต 15 
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2) แผน ก แบบ ก 2   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา 

3(2-2-5) 

 EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรม              
การจัดการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
เฉพาะด้าน (เลือก) EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ์ EMA612 วิทยานิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA612 วิทยานิพนธ์ 9 
รวมหน่วยกิต 9 
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3) แผน ข   
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาสัมพันธ์ EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA502 หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมการบริหาร

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 EMA507 การบริหารวิชาการและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(2-2-5) 

 EMA602 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการ
จัดการศึกษา 

3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน (เลือก) EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (เลือก) EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

3(3-0-6) 

เฉพาะด้าน (บังคับ) EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา       3(150) 
เฉพาะด้าน (เลือก) EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ EMA611 การค้นคว้าอิสระ 3 
วิทยานิพนธ์ EMA611 การค้นคว้าอิสระ 3 

รวมหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EMA501 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  

ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษา  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัด
การศึกษา สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง    
ความขัดแย้งและวิเคราะห์แนวโน้มของการจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณ์ต่างๆ 

 

EMA502 หลักการ ทฤษฎี และนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principles, Theories, and Innovations of Educational 

Administration 
 

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา 
การจัดองค์การแบบเปิด การสร้างหุ้นส่วนทางการบริหารจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการบริหารและนวัตกรรมการบริหารเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

EMA503 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administration of Educational Resources  

ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบูรณาการการจัดทรัพยากร นวัตกรรมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาและประยุกต์ใช้ 
แนวคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนา 
   
EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Education Management  

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุค
ปัจจุบัน วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาของท้องถิ่นไทยกับต่างประเทศ รูปแบบการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EMA511 การนิเทศการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Supervision  

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนิเทศการศึกษา 
ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบการนิเทศ เทคนิคการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
เครื่องมือการนิเทศ บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้นิเทศการศึกษา การวางโครงการและการประเมิน 
โครงการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา แนวทาง             
การแก้ปัญหาการนิเทศ ประยุกต์ใช้วิจัยทางการนิเทศการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และฝึกปฏิบัติการการนิเทศการศึกษาพัฒนา 

 

EMA512 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 3(2-2-5) 
 School Administration for Excellence  

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาที่เป็นเลิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  น าแนวคิดเชิงออกแบบมาสังเคราะห์วิธีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 

 

EMA513 สถาบันการศึกษากับชุมชน 3(2-2-5) 
 School and Community    

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารความสัมพันธ์ 
ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของ
สถานบันการศึกษา สถาบันการศึกษากับการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน และวิเคราะห์บทบาท
ของสถานศึกษาในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
   
EMA515 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict Management  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การ เทคนิคและกระบวนการ
บริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์การการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีและการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EMA516 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Risk and Change Management in Education  

ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง  สาเหตุและองค์ประกอบของความเสี่ยงทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
ทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา การน าแนวคิดเชิงออกแบบ 
มาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

 

EMA518 การศึกษาเอกเทศ 3(2-2-5) 
 Individual Study  

ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ เพ่ือให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 

EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 3(3-0-6) 
 National Development Theories According to                     

His Majesty’s Initiatives 
 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเพ่ือน า
ทฤษฎีหรือแนวคิด ปรัชญา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคต 

 

EMA523 การจัดการสารสนเทศและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Management of Innovation and Information  

ศึกษารูปแบบของฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ ความส าคัญและบทบาทของระบบ
สารสนเทศในการบริหาร เทคนิคพ้ืนฐานการจัดการระบบสารสนเทศ การสื่อสารและ การสร้างเครือข่าย
สารสนเทศ การน าสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

EMA530 การบริหารวิชาการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Academic Administration and Educational Standard 

and Quality  
 

ศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การบูรณาการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  หลักสูตร     
การสอน การจัดกิจการและกิจกรรมนักเรียน การนิเทศ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิเคราะห์
แนวคิดใหม่ของการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวทาง
และบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารคุณภาพในสถานศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principal and Leader in Educative Managerial 

Innovation 
 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา จิตวิญญาณของผู้บริหาร แนวคิดและ
ทฤษฎีภาวะผู้น า คุณลักษณะ และสมรรถนะการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรับผู้น าทางการศึกษา และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 

 

EMA601 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Development Planning and Policy  

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบาย กฎหมาย
ทางการศึกษา การน านโยบายสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพลของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มี
ต่อการก าหนดนโยบายการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและต่างประเทศ 
ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผน
ปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การน าแผนไปปฏิบัติ และ
การประเมินผลการใช้แผนการศึกษาวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทย และเสนอ
นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 

 

EMA532 สัมมนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Seminar in Local Educational Administration 

Innovation 
 

สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและจัดการศึกษา  วิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบันในบริบทของสังคมไทยและประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นและประเทศ   ระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหาและน าเสนอนวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการศึกษา  ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
   
EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 
 Research for Educational Administration Development  

ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษา
และสืบค้นเทคนิควิจัยใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัย           
เชิงคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง และศึกษาวิธีการวิจัย การใช้สถิติชั้นสูง ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   
EMA607 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Law  

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดและบริหารการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์กรณี ตัวอย่าง
การใช้กฎหมายทางการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 

 
EMA610 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum in Educational Administration  

สร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา ในด้านการบริหาร
นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนรู้           
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารงบประมาณ การเงิน การบริหารทั่วไปและ
การบริหารการวิจัย และรายงานผลการปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา โดยการบูรณา
การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 50 และการบริหารการศึกษา ร้อยละ 50 ในสถานที่
ปฏิบัติการบริหารที่คุรุสภารับรอง  
 
EMA612 วิทยานิพนธ์ 12 
 Thesis  

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา เน้นความคิดริเริ่ม      
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การน าทฤษฎีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิค     
วิธีวิจัย และการค้นหานวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EMA613 วิทยานิพนธ์ 42 
 Thesis  

ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
และ/หรือแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย น าเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ จัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อการวิจัยที่ได้น าเสนอในวิทยานิพนธ์ 1  
ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี เหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย และสมมุติฐาน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีวิจัย สถานที่ที่ใช้
ในการด าเนินการวิจัย พัฒนาเครื่องมือวิจัย การรวบรวมข้อมูลภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา ระยะเวลาด าเนินการวิจัย และเอกสารอ้างอิง 
         วิจัยภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เขียนรายงาน สอบวิทยานิพนธ์ และน าเสนอบทความการวิจัยเพ่ือ 
การเผยแพร ่
 
EME501 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and Learning  

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา 
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติ 
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กรวิชาชีพและ           
ใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและ
แนวโน้มการจัดและบริหารการศึกษาของไทย 
   
EME502 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

ความหมาย ขอบข่ายและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล    
การเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การผลิตและ
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล หลักการ
วัดผลประเมินผล การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผล           
การเรียน การสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   
EME505 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวัดตัวแปร และการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติและการเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับวิจัย การแปล
ความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย และ               
การเขียนรายงานการวิจัย 
   
VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ             
เน้นการอ่านและสรุปใจความส าคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสั่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   
GRD501 การรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-3) 
 Digital Literacy and Information Technology for 

Graduates 
 

องค์ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานข้อมูล          
การสืบค้นข้อมูล การรู้ดิจิทัล ทักษะปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ค้นคว้า สนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา ความสามารถในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติ-ค านวณ 
ด้านการจัดท าสื่อน าเสนอ การจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ 
(Business Intelligence) การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) น าไปใช้ในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามศาสตร์ของสาขาวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ ชื่อ–นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบัน 
การศึกษา 

ปีที ่
จบ 

ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

1 นายชาญชยั  
วงศ์สิรสวัสดิ ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.อ.ด.         
(การบริหาร
อาชีวศึกษา) 
ค.อ.ม.         
(การบริหาร
อาชีวศึกษา) 
วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยี              
พระจอมเกล้า                        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยี                 
พระจอมเกล้า                        
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยี                    
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2552 
 
 

2548 
 
 

2542 

12 12 12 12 

2. นางสาว
สุวรรณา  
โชติสุกานต ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. 
(Educational 
Foundations) 
M.Ed. 
(Educational 
Foundations) 
ค.ม. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา)  

University of Hawaii, 
Hawaii, USA. 
 
University of Hawaii, 
Hawaii, USA.  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2538 
 
 

2532 
 
 

2523 
 

2520 

12 12 12 12 

3. นางสาว 
ฐิติพร 
พิชญกุล 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาลยัครูสวนดุสิต 

2547 
 

2538 
 

2534 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที่ 
ชื่อ-

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

2562 2563 2564 2565 
1 นายชาญชยั  

วงศ์สิรสวัสดิ ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.อ.ด. (การบริหาร
อาชีวศึกษา) 
ค.อ.ม. (การบริหาร
อาชีวศึกษา) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                   
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                  
พระนครเหนือ, 2542. 

12 12 12 12 

2 นางสาว
สุวรรณา   
โชติสุกานต ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Educational 
Foundations) 
M.Ed. (Educational 
Foundations) 
ค.ม. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 
ค.บ. (เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

University of Hawaii, Hawaii, USA., 
1989. 
University of Hawaii, Hawaii, USA., 
1995.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. 

12 12 12 12 

3 นางสาว 
ฐิติพร 
พิชญกุล 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538. 
 
วิทยาลยัครูสวนดุสิต, 2534. 

12 12 12 12 

4 นาง 
กันต์ฤทัย 
คลังพหล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั 
กศ.ม. (วิจัยและ              
สถิติทางการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                       
ประสานมิตร, 2546. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               
ประสานมิตร, 2544. 

12 12 12 12 

5 นางช่อเพชร
เบ้าเงิน 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
วท.ม. (สุขภาพจิต)  
ค.บ. (เคมี-
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. 

12 12 12 12 

6 นายศักดา 
สถาพรวจนา 

อาจารย ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลกัสูตร)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์- 
บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย, 2549. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน, 2524. 

12 12 12 12 
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ที่ 
ชื่อ-

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

2562 2563 2564 2565 
7 นายเมษา 

นวลศร ี
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผล) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  
ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 
ศษ.บ. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา-
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) 
เกียรตินิยมอันดับ 2  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 
 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

12 12 12 12 

8 นางสาว 
อรสา   
จรูญธรรม  
  
 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  
ศษ.บ. (บริหาร
การศึกษา) 
วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.  
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2529. 
  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524. 

12 12 12 12 

9 นางอังคณา 
กรัณยาธกิุล 
  
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539. 
 
วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์                        
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี, 
2532. 

12 12 12 12 

10 นางสมบัติ 
คชสิทธิ์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 
กศ.ม.                           
(การอุดมศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  
ประสานมิตร, 2524. 
วิทยาลยัวิชาการศึกษาพระนคร, 2516. 

    

11 นางสาว                
ดนุชา 
สลีวงศ์ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2546. 
 
 

12 12 12 12 

 

ที่ 
ชื่อ-

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

2562 2563 2564 2565 
12 นางสาว    

เลอลักษณ์ 
โอทกานนท ์

อาจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและ
การสอน) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. 
 

12 12 12 12 
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ที่ 
ชื่อ-

นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 

2562 2563 2564 2565 
วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์-
คอมพิวเตอร์ 
บธ.บ.                             
(การจัดการทั่วไป) 
ศษ.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547. 
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2549. 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. 

13 นางสาว                  
วราภรณ์ 
วราธิพร 

อาจารย ์ ปรด. (หลักสูตรและ
การสอน)  
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 
คบ. 
(บรรณารักษศาสตร์) 
โทภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์                  
ในพระบรมราชูปถัมภ,์ 2558. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543. 
 
 
วิทยาลยัเทพสตรี, 2524. 

12 12 12 12 

14 นางสาว                   
สุภัชฌาน์  
ศรีเอี่ยม 

อาจารย ์ ค.ด (อุดมศึกษา)  
ศศ.ม. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ : 
การบริหารรัฐกิจ) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 

12 12 12 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
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ที่ ชื่อ – 
นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

1 นางกาญจนา 
วัธนสุนทร 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)  
M.Sc. (Community 
Education) 
ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ-
คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
University of Edinburgh, 
Scotland, U.K. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

6 6 6 6 

2 นายกลา้  
ทองขาว 
                 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหาร 
การพัฒนา) 
Cert.in T.Q.M. 
  
กศ.ม.                            
(บริหารการศึกษา)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ -
บริหารการศึกษา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
SEAMEO INNOTECH, Diliman, 
Philipines. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  
บางแสน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                   
บางแสน 

6 6 6 6 

3 นายจ ารูญ 
พริกบุญจันทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Curriculum 
& Instruction) 
M.A. 
(Administration & 
Supervision) 
กศ.บ. (ประถมศึกษา-
สังคมศึกษา) 

West Virginia State University, 
West Virginia, USA. 
Federal City College, 
Washington, USA. 
 
วิทยาลยัวิชาการศึกษาพระนคร 
 

6 6 6 6 

4 นายผดุงชัย 
ภู่พัฒน ์
 

อาจารย ์ ค.ด. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-
ฟิสิกส์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6 6 6 6 

5 นายพิชิต  
ฤทธิ์จรูญ 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร) 
กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 6 6 6 

6 นายภิเษก 
จันทร์เอี่ยม 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
ค.ม. (การสอน
ภาษาไทย) 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  
บางแสน 

6 6 6 6 

7 นายวิสุทธิ ์
วิจิตรพัชราภรณ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
ค.บ. (บริหารโรงเรียน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร 

6 6 6 6 
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ที่ ชื่อ – 
นามสกุล 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ภาระงานสอน ชม./สปัดาห์ 
2562 2563 2564 2565 

8 นายสมศักดิ์  
ดลประสิทธิ์ 
 

อาจารย ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา)  
ศศ.ม. (การสอน
วิทยาศาสตร์) 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิต) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

6 6 6 6 

9 นางสาว 
สุจิตรา  
 โอสถอภิรักษ ์
 
 

อาจารย ์ ค.ด. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.ม. (การศึกษา
คณิตศาสตร์) 
ค.บ. (วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

10 นายอุทยั    
บุญประเสริฐ  

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (International 
and Development 
Education and 
Manpower 
Planning)  
พบ.ม.                                
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ค.ม. (โสตทัศนสื่อสาร)
ค.บ. (สังคมศึกษา-
ประถมศึกษา) 

University of Pittsburgh, 
Pittsburgh, USA. 
 
 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 6 6 6 

11 นางสาว 
อัจฉรา 
นิยมาภา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (บริหาร
การศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลกัสูตร) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

6 6 6 6 

 
หมายเหตุ  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผด

ชอบรายวิชานั้นๆ 
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา ต้องท าโครงการวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและศาสตร์นวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา ใน 2 ลักษณะ คือ 

4.1.1 โครงการวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
ทางการศึกษามากยิ่งข้ึน 

  4.1.2 โครงการวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น 

 4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 4.2.1 ผลงานการวิจัยของนักศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องได้รับการ

ยอมรับจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่ยินยอมให้ลงบทความที่เป็นการ
สรุปผลการวิจัยที่นักศึกษาได้ศึกษามานั้นได้ หรือ 

4.2.2 นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้น าเสนอผลการวิจัยที่นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้ามาต่อที่ประชุมที่ประกอบด้วย นักวิชาการ และผู้สนใจในศาสตร์ นวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา 
 4.3 ช่วงเวลา  

 4.3.1 แผน ก แบบ ก 1 ปีการศึกษาท่ี 1 และ 2  
 4.3.2 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ภาคเรียนที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 

 

 4.4 จ านวนหน่วยกิต  
 4.4.1 แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์  จ านวน  42  หน่วยกิต 
 4.4.2 แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์  จ านวน  12  หน่วยกิต 
 4.4.3 แผน ข   การค้นคว้าอิสระ  จ านวน   6  หน่วยกิต 

 4.5 การเตรียมการ  
4.5.1 มหาวิทยาลัยจะจัดท าคู่มือการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ศึกษาก่อนลงมือท าวิจัย

เพ่ือขอส าเร็จการศึกษา 
4.5.2 มหาวิทยาลัยจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าเพ่ือความสะดวกต่อการท าวิจัยของนักศึกษา 

โดยเฉพาะส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งในด้านต าราและ
วารสารทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ อีกด้วย 

  4.5.3 มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 อย่างเพียงพอทั้งนี้
เพ่ือให้นักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา บรรลุผล
ส าเร็จตามความต้องการอย่างมีคุณภาพ 
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 4.6 กระบวนการประเมินผล  
มหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

หรืออาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                 37 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนเนื้อหาของแต่ละรายวิชา 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพที่                
พึงประสงค์ 

2. เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเน้นให้ผู้เรียนอภิปราย เสนอแนะแนวทาง 
การแก้ปัญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 1. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการอภิปราย และเสวนาวิชาการ            
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา 

2. จัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้             
จากสถานการณ์จริง 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ระเบียบ   
วิธีวิจัย และออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปราย แลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็นทั้งระหว่างนักศึกษากันเอง และนักศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ               
ในศาสตร์การบริหารการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จริง และกรณีตัวอย่างการบริหารการศึกษา 

3. ให้นักศึกษาค้นหาความรู้จากบทความวิชาการ และงานวิจัยในศาสตร์              
การบริหารการศึกษา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ                     
ความรับผิดชอบ 

1. ฝึกการท างานเป็นทีม มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ 

2. ฝึกการอภิปรายกลุ่มย่อย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและ             
ความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา 

5. ด้านทักษะ             
การวิเคราะห์    
เชิงตัวเลข               
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี 

1. ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม และ
จัดระบบข้อมูล ความรู้ 

2. ฝึกการเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลฝึกทักษะการน าเสนอความรู้ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปราย 
การเขียนรายงาน และบทความ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง และปฏิบัติตนเองอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
   2)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   1)  การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนเนื้อหาของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพที่พึงประสงค์ 
   2)  เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเน้นให้ผู้ เรียนอภิปราย เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเชิงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   1) การสังเกตพฤติกรรมผ่านการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน 
   2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา           
เชิงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2.2 ความรู้  
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้  
   1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการศึกษาและแนวโน้ม          
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
   2)  มีความรู้และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตรทางสังคมกับนวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา 
   3)  มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบ หลักการ 
และองค์ประกอบทางการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการอภิปราย และเสวนาวิชาการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา 
   2)  จัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้จาก
สถานการณ์จริง 
   3)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ระเบียบวิธี วิจัย 
และออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  2.2.3  การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  ประเมินผลจากผลงาน และการน าเสนอผลงาน 
   2)  ประเมินจากการสอบวัดความรู้ 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา  
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  สามารถคิดวิเคราะห์การบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาการ
บริหารการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสังคม 
   2)  สามารถคิดวิเคราะห์หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน         
การแก้ปัญหาการบริหารจัดการการศึกษา 
   3)  สามารถใช้ความรู้ด้านระเบียบวิธีการวิจัย ในการวิเคราะห์ ค้นหาความรู้จาก
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
ทั้งระหว่างนักศึกษากันเอง และนักศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ ในศาสตร์การบริหารการศึกษา 
   2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริง และ
กรณีตัวอย่างการบริหารการศึกษา 
   3)  ให้นักศึกษาค้นหาความรู้จากบทความวิชาการ และงานวิจัยในศาสตร์การบริหาร
การศึกษา 
  2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1)  ประเมินผลจากเอกสาร และรายงานสรุปผลในกิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้กับ
ผู้เรียนโดยพิจารณาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ กิจกรรม และการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยรองรับอย่างสร้างสรรค์  
   2)  การพิจารณาผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติงาน           
ได้อย่างแท้จริง 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  มีทักษะการท างานเป็นทีมสามารถวางแผนงาน และแก้ปัญหาการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   2)  มีทักษะการ เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีสามารถเสนอความคิดเห็น และยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
   3)  สามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีความไวใน            
การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1)  ฝึกการท างานเป็นทีม มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ 
   2) ฝึกการอภิปรายกลุ่มย่อย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการศึกษา 
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  2.4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1)  ประเมินผลจากสภาพจริงของพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในกิจกรรมการเรียน 
การปฏิบัติงานกลุ่ม  
   2) ประเมินผลจากพฤติกรรมการน าเสนอผลงานกลุ่มในชั้นเรียน 
   3)  พิจารณาจากผลงานทางวิชาการ และรายงานสรุปผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) สามารถคิด ค้นหา จัดระบบ และประเมินข้อมูล ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ตนเอง 
   2)  สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และน าผลไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ทาง             
การบริหารการศึกษา 
   3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน ในรูปแบบต่างๆ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้น รวบรวม และจัดระบบ
ข้อมูล ความรู้ 
   2)  ฝึกการเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล            
ฝึกทักษะการน าเสนอความรู้ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปราย การเขียนรายงาน และบทความ 
  2.5.3  การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ประเมินจากผลงาน 
   2)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

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

 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. EMA501 บริบทและแนวโน้ม
ทางการศึกษา 

              

2. EMA502 หลักการ ทฤษฎี และ
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

              

3. EMA503 การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา 

              

4. EMA530 การบริหารวิชาการ 
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

              

5. EMA510 การจัดการศึกษาของท้องถิ่น               

6. EMA511 การนิเทศการศึกษา               

7. EMA512 การบริหาร
สถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

              

8. EMA513 สถาบันการศึกษากับ
ชุมชน 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9. EMA515 การบริหารความขัดแย้ง               

10. EMA516 การบริหาร                       
ความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง              
ทางการศึกษา 

              

11. EMA518  การศึกษาเอกเทศ               

12. EMA519 ทฤษฎีพัฒนาประเทศ    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              

13. EMA523 การจัดการสารสนเทศ
และนวัตกรรม 

              

14. EMA601 นโยบายและการวางแผน
พัฒนาการศึกษา 

              

15. EMA531 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้น านวัตกรรมการจัดการศึกษา 

              

16. EMA532 สัมมนานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาท้องถิ่น 

              

17. EMA605 การวิจัยเพื่อพัฒนา              
การบริหารการศึกษา 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

18. EMA607 กฎหมายการศึกษา               

19. EMA610 การฝึกปฏิบัติงาน                 
การบริหารการศึกษา 

              

20. EMA611 การค้นคว้าอิสระ               

21. EMA612 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต               

22. EMA613 วิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต               

23. EME501 หลักการศึกษาและ                 
การเรียนรู้ 

              

24. EME502 นวัตกรรมและ                       
การประเมินผลการศึกษา 

              

25. EME505 สถิติและการวิจัย               

26. VLE501 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิต 

              

27. GRD501 การรู้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

 การวัดผลและส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ก) 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ             

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา            
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล             
การเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

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

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

3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส            

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (1) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และวางขาย(2) จ านวนสิทธิบัตร (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จ านวนกิจกรรมการกุศล
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม  
 

 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 ผู้เรียนมีความรู้ในหลักการ แนวคิดนวัตกรรมการบริหารการศึกษา และสามารถ

ออกแบบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาบนฐานการวิจัย 
2 ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

)จากระบบ 4 ระดับคะแนน(  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ด าเนินการดังนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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 แผน  ข 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนน สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า  เสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และ
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
     1.1  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา                               

1.2 จัดอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ให้อาจารย์ใหม ่

1.3 ให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่คาดว่าจะต้องรับผิดชอบการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

1.4 จัดเตรียมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 เป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

 2.1.2 เข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา ทั้งท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.1.3 ส่งเสริมให้ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 
 2.1.4 ส่งเสริมให้ท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.1.5 ส่งเสริมการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่จะท าให้ศาสตร์ 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษามีความเจริญก้าวหน้า  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1 ส่งเสริมให้เป็นกรรมการวิชาชีพจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 2.2.3 อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาการการศึกษาของท้องถิ่น 
 2.2.4 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารพัฒนาหลักสูตรการเรียน  
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน             
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้  บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย                    
3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
2.  บัณฑิต 
  จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง สมารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมี
ความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 คือ 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.2 ด้านความรู้ 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. นักศึกษา 
  การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 3.1  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  3.1.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
          คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
  3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมิน ในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น             
ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย 
 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จากรายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 (Education in Thailand 2018) เสนอว่าการจัด
การศึกษาในประเทศไทยต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกใน
ศตวรรษนี้และเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยการผลิตประชากรที่มีทักษะการแข่งขันสูงในโลกที่ประสบ
กับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
ศักยภาพของผู้เรียนที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ความท้าทายต่างๆที่ปรากฏขึ้นทั้งภายใน
และภายนอกประเทศมีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดทั้งในด้านการจัดท านโยบายและการด าเนินงานเพ่ือ
จัดการศึกษา นโยบายและการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องได้รับการทบทวนหรือ
จัดรูปแบบใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมคนไทยให้มีทักษะและศักยภาพที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ
ในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2561) จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้บริหาร
การศึกษาทุกระดับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น              
การพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน 
 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา 
  3.3.1 การรับนักศึกษา 
    เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
   2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินการ 
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   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 
   2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) มีการประเมินกระบวนการ 
   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    1) การคงอยู่ของนักศึกษา 
    2) การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
    3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารคณาจารย์ 
  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
         คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์              
ในสาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  4.1.2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันใน            
การวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา                
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท า
ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
     ด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2) มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
3) ประเมินกระบวนการการด าเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 
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      1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
     2) อาจารย์ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
     มีการรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 
     1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
      2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน  
  หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มี
การประเมินตามสภาพจริง  
 5.1 การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม  แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
  5.1.1  มีการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (TQF) 
  5.1.2  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 
   1)  ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      
ในระดับอุดมศึกษา 
   2) ก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ 
   3)  ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   4)  จัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
   5)  ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6)  จัดท าโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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 5.2  การบริหารจัดการเรียนการสอน  
  5.2.1  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
   1)  แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
   2)  หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน       
สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผล          
การเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
  5.2.2  การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
   1)  สาขาวิชาจัดท าระบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบปัญหา 
อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 
   2)  สาขาวิชาสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความใฝ่รู้ของผู้เรียน และ
ใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
   3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการประเมินผล
ผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 
   4)  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน               
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   5)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี สาขาวิชาจัดท าร่างรายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 
   6)  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรประจ าปี และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้  
กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
 5.3  การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
  5.3.1  จัดท ามาตรฐานขั้นต่ าของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาให้บังเกิดประสิทธิผล 
  5.3.2  มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
  5.3.3  มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  5.3.4  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ทุกภาคการศึกษา 
  5.3.5  เมื่อครบระยะเวลา สาขาวิชาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
  5.3.6  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามแนวทาง        
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มี           
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะบัณฑิตที่  พึงประสงค์มา
ประกอบการพิจารณา 
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 5.4  การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 
  5.4.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ด าเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  
   1)  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ ใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   2)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการ 
    (1)  มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    (2) มีการน าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    (3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
    (4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.4.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1)  ก าหนดผู้สอน 
   2)  การก ากับติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3  
   3)  ก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
   4)  จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาเอก 
   5)  บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดย 
    ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    (2) น าระบบกลไกสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    (3) ประเมินกระบวนการ 
    (4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
    (5) ด าเนินการตามวงจร PDCA 
  5.4.3  การประเมินผู้เรียน 
   ด าเนินการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
   1)  ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2)  ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   3)  ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ
มคอ.7) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
    (2) มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินงาน 
    (3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
    (4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
    (5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  6.1.1  การบริหารงบประมาณ 
   ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ            
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
  6.1.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
   นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารการศึกษา สามารถใช้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้องสมุดของ
บัณฑิตวิทยาลัย ในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 
   1)  ส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   2) ส านักวิทยบริการ หรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่อยู่
ใกล้เคียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วิทยาลัยการปกครอง และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียง 
   3) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรได้ด าเนินการจัดวางระบบเครือข่าย 
Internet เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งวิชาการภายนอกได้อย่างกว้างขวาง 
ตลอดจนมีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการอย่างเพียงพอ 
   4) รายการเอกสาร/ต าราที่ เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เตรียมต าราเรียน วารสาร และเอกสารที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตร         
ไว้เป็นจ านวนมากและเพียงพอแก่การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  
  6.1.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
   ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ 
ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
  6.1.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพใน         
การเรียนการสอน ดังนี้  
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   1) จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เพียงพอ โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของบุคลากรพ้ืนที่ในการให้ค าปรึกษา ห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การให้บริการหนังสือต าราเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา  มีเทคโนโลยีสื่อการสอนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้น
การใฝ่รู้ 
   2) จัดให้มีห้องประจ าสาขา 
   3) จัดให้มีห้องสมุดคณะ/พ้ืนที่ในการให้บริการหนังสือ  วารสารเกี่ยวกับสาขา 
   4) จัดพ้ืนที่ส่ งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์             
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
   5) จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิตัล  
    (1)  ให้มีห้องประจ าสาขา 
    (2) ให้มีห้องสมุดคณะ/พื้นท่ีในการให้บริการหนังสือ วารสารเกี่ยวกับสาขา 
    (3) มีพ้ืนที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์                 
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการให้ค าปรึกษา 
    (4) มีสารสนเทศเทคโนโลยีเพ่ือการสนับสนุนเรียนการสอน เช่น  คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ท สื่อดิจิตัล 
 6.2  การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
  6.2.1  ด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน        
การเรียนรู้ 
  6.2.2  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน         
การสอน 
  6.2.3  ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
   ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
   1)  มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
   2) น าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ 
   3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
   4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
   5) เรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา         
เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบ TQF ต่อไป ทั้งที่เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงาน
ตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน             
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล                    
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.
5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 
 

X 
 

X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงาน ในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 
 

X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน             
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพ่ึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5                   
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนให้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หรือ 

การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา ส่วนช่วงหลังการสอนให้มีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการ น าผลการประเมินไปปรับปรุง โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
1.2.1  ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  

ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่จาก มคอ. 3 การทดสอบผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 
2.1  นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่
2.2  ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ
จาก มคอ.7 

4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
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หน้า56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
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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 จังหวัดปทุมธานีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 “คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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 “คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 “คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม 
 “คณะกรรมการประจ าหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
 “ระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท 
หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 
 “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 “การค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า การค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษา 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
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 ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาที ่2 และก่อนภาคการศึกษาที่ 1 
 “หน่วยกิต” หมายความว่า มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้ รับแต่ละ
รายวิชา 
 “รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตาม
หลักสูตรของคณะหรือหน่วยงานนั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า  
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของรายวิชา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2         
ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดยแต่ละภาคการศึกษา มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจาก              
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้มีจ านวนชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษา
ปกติ  

ข้อ 7 การก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชา ให้ก าหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค 
7.3 การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือระบบไตรภาค 

7.4 วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

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

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

ข้อ 10 การเปิดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนดหรือตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 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    
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับ
หน่วยกิตก็ได้ แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ท าการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 12.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ โดยเน้น
การวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

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

 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า        
72 หน่วยกิต  

 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า           
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้ อยกว่า        
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
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 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 
3 ปีการศึกษา 

 13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน      
5 ปีการศึกษา 

 13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 

 13.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา ในกรณีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้อง
ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
ข้อ 14 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาได้ 
 

หมวด 3  
การรับเข้าเป็นนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นศึกษา 

 

ข้อ 15 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

การรับนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 16 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

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

16.6 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
16.7 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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หมวด 4 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ 17 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
17.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องมารายงานตัว ส่งหลักฐาน และช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงจะมีสภาพเป็นนักศึกษา 
17.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่มารายงานตัว ไม่ส่งหลักฐาน และไม่ช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียน 
18.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละ 

ภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เว้นแต่มีการช าระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
นักศึกษา 

18.2 ก าหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.3 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 15 หน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  

18.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะถูก
ปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

18.5 เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายก่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

18.6 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน
เรียนในหลักสูตรอ่ืนได้อีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาได้ทั้งสองหลักสูตร  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
ประกาศและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

18.7 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

18.8 นักศึกษาที่เข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

18.9 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุก
ครั้ง นักศึกษาที่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

18.10 นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

18.11 ผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผู้พ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ 
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18.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

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 การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตตาม
หลักสูตร 

 20.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนนั้นและ
นักศึกษาต้องระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต 

 20.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับต้องเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 21 การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเปิดหมู่เรียนพิเศษให้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
 21.1 เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา แต่รายวิชาที่จะเรียน 

ตามโครงสร้างของหลักสูตรไม่เปิดสอนหรือเปิดสอนแต่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
 21.2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่มีเปิดสอนอีกตลอดแผนการเรียน 
 21.3 รายวิชาที่ขอเปิดจะต้องมีเวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
ในตารางเรียนปกต ิ
 21.4 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอเปิดหมู่พิเศษก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ 
 ข้อ 22 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือขอยกเลิกรายวิชา 
  22.1 การขอเพ่ิม ขอถอน หรือยกเลิกรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
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  22.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หากมีความจ าเป็นอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได้
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 18.3 แต่จ านวนหน่วยกิตที่คงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่า 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 สัปดาห์
แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 24 การวัดผลและประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 5 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 ข้อ 25 ระดับปริญญาโท 
  25.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 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
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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  25.4 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   25.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักต้องเป็นอาจารย์ประจ า มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   25.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม (ถ้าม)ี ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า กรณีมีวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
  25.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 
  25.6 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ ไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่ากรณีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  25.7 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ข้อ 26 ระดับปริญญาเอก 
  26.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 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 ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 
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   26.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  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 โดยอนโุลม 
 

หมวด 6 
การสอบและประเมินผลการศึกษา 

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

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

 ข้อ 28 ให้ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตาม
เงื่อนไขของรายวิชา  
 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 ระบบมคี่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

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

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

 
กรณีนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบให้ใส่คะแนนในช่องกลางภาคและปลายภาคเป็น 0 (ศูนย์) และได้ผล
การศึกษาเป็น F 

30.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่าน P (Pass) 

ไม่ผ่าน NP (No Pass) 
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับ

อนุมัติ 
W (Withdraw) 

การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา T (Transfer of Credit) 
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ I (Incomplete) 

 

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

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
เป็นที่พอใจ S (Satisfactory) 

ไม่เป็นที่พอใจ U (Unsatisfactory) 
 
 ข้อ 31 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี ้
  31.1 Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตและผู้
ลงทะเบียนได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ ให้
ถือว่าผู้เรียนยกเลิกการเรียนรายวิชานั้น และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
  31.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น 
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 าหรับ
บันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค นักศึกษาที่ได้ “I” จะต้องด าเนินการขอรับการ
ประเมินผลเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   31.4.1 กรณีนักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์ ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงาน
ได้ตามเวลาที่ก าหนด ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F”  
   31.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ แต่
ไม่มาสอบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้
อาจารย์ผู้สอนออกผลการศึกษาเป็น F หากอาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “F” 
   31.4.3 นักศึกษาที่ได้รับผลการศึกษา “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและ
ด าเนินการแก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
ข้อ 32 รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “T” และมหาวิทยาลัย
จะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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 ข้อ 33 นักศึกษาที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามในการสอบ ให้คณะกรรมการวิชาการ
คณะของรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตพิจารณาโทษของนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบแล้ว
รายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษ และแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ ง
ทราบ โดยมีโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  33.1 ตกในรายวิชานั้น 

  33.2 ตกในรายวิชานั้นและพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

  33.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา 
  33.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่กระท าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  33.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษา 

 ข้อ 34 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสร้ างของหลักสูตรให้นับเฉพาะ              
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 

 ข้อ 35 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให้ค านวณจากผลการศึกษาของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึง
ทศนิยม 3 ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะต าแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือ
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 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วให้นับหน่วยกิตและค่า
ระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น ยกเว้นกรณีการลงทะเบียนเพ่ือการปรับ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 

 ข้อ 38 รายวิชาที่ได้ผลการศึกษาเป็น F ให้น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยหรือค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

 ข้อ 39 ผลการศึกษาระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหารแต่ให้นับหน่วย
กิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 ข้อ 40 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น 
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ส่วนที่ 2 
การสอบภาษาต่างประเทศ 

 

 ข้อ 41 การสอบภาษาต่างประเทศ (Language Examination) 
 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาระดับปริญญาโทภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ นับแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยนับรวมภาคการศึกษา
ที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 42 นักศึกษาสามารถสอบภาษาอังกฤษได้ทุกภาคการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  42.1 ระดับปริญญาโท 
   42.1.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
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 รหัสวิชา 
1555101 หรอืเทียบเท่า หรอืรายวชิาท่ีหลกัสตูรก าหนดแทน 
  42.2 ระดับปริญญาเอก 
   42.2.1 สอบผ่านการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ด าเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 64 หรือ 
   42.2.2 คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 
   42.2.3 คะแนนสอบ Computer based TOEFL ไม่น้อยกว่า 177 หรือ 
   42.2.4 คะแนนสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5  
 ข้อ 43 ผลการสอบตามข้อ 42.1.2 ข้อ 42.1.3 ข้อ 42.1.4 ข้อ 42.2.2 ข้อ 42.2.3 และ ข้อ  
42.2.4 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐาน 
 ข้อ 44 ขอให้นักศึกษาด าเนินการตามเงื่อนไขของเกณฑ์ข้อ 42 จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
 ข้อ 45 กรณีหลักสูตรใดก าหนดเกณฑ์เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกณฑ์ตามหลักสูตรก าหนด แต่
เกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ตามประกาศนี้ 

 
 
 
 
 
 



72 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ส่วนที่ 3 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

 

 ข้อ 46 การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบเพ่ือประเมินความพร้อม และ
ความสามารถของนักศึกษาว่า มีพ้ืนความรู้เพียงพอที่จะศึกษา และท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 
 ข้อ 47 ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามข้อเสนอแนะของประธานหลักสูตร 
จ านวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการสอบให้เป็นไปตามที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนด  โดยก าหนดให้มีการจัดสอบภาค
การศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
 ข้อ 48 นักศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  48.1 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
  48.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน  
  48.3 ไม่ค้างช าระค่าลงทะเบียนจนถึงภาคการศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติ และในภาค
การศึกษาที่สมัครสอบจะต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ด้วย 
 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 หากสอบแก้
ตัวแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา และหน่วยกิตที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดจะน ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกไม่ได้ 
  50.4 การสอบวัดคุณสมบัติจะต้องสอบให้ผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแต่
ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 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 
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 ข้อ 52 ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาสอบวัดคุณสมบัติได้ตามที่สมัครสอบ สามารถยกเลิก         
การสอบได้ 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 การสอบเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้  
  54.1 การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือการ
สอบทั้งสองแบบ  
  54.2 ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้  
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  54.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง  
  54.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบประมวลความรู้ได้ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
  54.4 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ ให้เป็นสัญลักษณ์ P หมายถึง สอบผ่าน 
หรือ NP หมายถึง สอบไม่ผ่าน  
  55.5 ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ผ่านประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยโดยล าดับ ภายใน 15 วัน 
นับจากวันสอบ 
  55.6 นักศึกษาตามข้อ 54.3 ที่สอบประมวลความรู้ครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้
อีก 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

ส่วนที่ 5 
หลักเกณฑ์การท าและการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

 

 ข้อ 56 การเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เขียนเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นและมีเหตุผลสมควร มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้มีการเขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้โดยการ
เสนอของ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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 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 ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   57.7.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  57.8 วิทยานิพนธ์ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 58 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้นักศึกษามหาบัณฑิตท าการค้นคว้าอิสระก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อก 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 มีดังนี้ 
   59.1.1 ได้รับอนุมัติเค้าโครงการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่
สอบเค้าโครงผ่าน 
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   59.1.2 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 12 หน่วยกิต 
   59.1.3 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตไม่เกิน 36 หน่วยกิต 
   59.1.4 ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 270 วัน นับจากวันที่สอบ
เค้าโครงผ่าน ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่มีหน่วยกิตมากกว่า 36 หน่วยกิต  
   59.1.5 นักศึกษาต้องไม่ค้างจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  59.2 นักศึกษาต้องส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตาม
รูปแบบการพิมพ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  59.3 การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามก าหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ระบุในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
  59.4 ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระสรุปผลการสอบและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไข  ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสอบปากเปล่า และขอขยายเวลาได้อีก 2 ภาคการศึกษาถัดไป โดย
ได้รับการยกเว้นค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา นับจากวันสอบปากเปล่า โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อผู้เข้าสอบแก้ไขเสร็จให้คณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อ
รับรองการแก้ไข 
  59.5 กรณีสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการสอบต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ผ่าน 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รายงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ 
  59.6 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้ง
นั้น โดยคณะกรรมการสอบต้องด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 59.5 
  59.7 ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน ตามข้อ 59.5 หรือข้อ 
59.6 ให้ยื่นเรื่องขอสอบใหม่ หลังจากทราบผลการสอบในครั้งแรกเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 60 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  60.1 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการที่สอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จ านวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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  60.2 ระดับปริญญาโท คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม  (ถ้ามี) 
คณะกรรมการที่สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระจ านวนไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คน โดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  60.3 ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คณะกรรมการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน (แต่งตั้ง
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 1 คน และจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน) โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  60.4 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้ประธานที่ปรึกษาท า
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบ 
 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 ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรื่อง
การเทียบโอนผลการเรียน 
  62.4 ระยะเวลาเรียน ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 
  62.5 นักศึกษาที่ เปลี่ ยนสาขาวิชาหรือเปลี่ยนแผนการเรียนจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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 ข้อ 63 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
  63.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงได้กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  63.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน 
   63.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 16 
   63.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมด้วยมีกรณีความผิดทางวินัย 
   63.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการเรียน และต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
   63.2.4 นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัคร
ถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก 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 รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เปลี่ยนหลักสูตร  
  66.2 รายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนมีค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ 3.00 หรือ
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ PD หรือ P 
  66.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระท่ีท าต่อเนื่องจากเดิม 
  66.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1 
ใน3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ส าหรับคุณสมบัติในข้อ 65.1 หรือ 65.2  
  66.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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  66.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 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 
  68.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
  68.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือได้ค่าระดับคะแนน 
3.00 หรือ เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ผลการประเมินผ่านในรายวิชา
ที่ไม่ประเมินผลเป็นค่าระดับ S ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 
  68.4 จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชารวมแล้วต้องไม่เกิน 1 
ใน3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา  
  68.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  68.6 รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ให้บันทึกในใบ
รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษร T 
 ข้อ 69 ก าหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 
 นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะต้องยื่นค าร้องต่อ
มหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ 70 การนับจ านวนภาคการศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาให้นับ
จ านวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 71 การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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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 ของเวลาเรียน
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
   72.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัวอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ 
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
   72.1.5 เหตุผลอื่นตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร 
  72.2 นักศึกษาที่ต้องลาพักการเรียนให้ยื่นค าร้องภายในสัปดาห์ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร โดยได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดย
ขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องลาพัก
การเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบก าหนดพักการเรียนแล้วยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพัก
การเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอพักการเรียนใหม่และต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
  72.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการ
เรียนเข้ารวมในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  72.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอ
กลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้ 
 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 สัปดาห์แรกนับแต่
วันเปิดภาคการศึกษา 
  74.4 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  74.5 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 
และในทุก ๆ ปีการศึกษาปกติถัดไป  
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  74.6 ผลการประเมินไม่ผ่านจ านวนสามครั้ง ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) หรือการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
  74.7 ไมส่ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  74.8 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  74.9 ตาย 
  74.10 แจ้งความเท็จ หรือปกปิดความจริงในหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเป็น
นักศึกษา 
  74.11 ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดเป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
  74.12 ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก 
 ข้อ 75 การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
  75.1 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.3 และข้อ 74.4 
และยังศึกษาไม่ครบระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา และค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  75.2 นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากตามข้อ 74.7 ซึ่งสอบผ่าน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว และไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาใดของมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค า
ร้องเพ่ือขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 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 โดยช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
     (3) ทั้งนี้ การขอเข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษท าได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น 
   75.2.2 การขอคืนสภาพนักศึกษา กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาครบก าหนด
ระยะเวลา และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาทันตามก าหนดให้
ด าเนินการดังนี้ 
     (1) ท าค าร้องทั่วไปขอคืนสภาพนักศึกษา 
     (2) จัดท าตารางเวลาการท างาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักลงนามรับรอง (น าส่งพร้อมค าร้อง) 
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     (3) เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องช าระเงินค่าคืนสภาพ
นักศึกษา และด าเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย  
    (4) ทั้งนี้ การขอคืนสภาพนักศึกษาท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และได้
ไม่เกิน 1 ปี 
 

หมวด 9 
การส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 76 นักศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
  76.1 มีความประพฤติด ีมีคุณธรรม 
  76.2 ศึกษาและสอบได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  76.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 77 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
  77.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อม
เอกสารตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระพิจารณา
กลั่นกรอง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 76 และ
ต้องไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย เพ่ือ
ขออนุมัติปริญญา  
  77.2 นักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
   77.2.1 ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
   77.2.2 สอบผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ตามข้อ 41 
   77.2.3 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 46 หรือสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ ตามข้อ 53 
   77.2.4 สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  หรือการสอบการค้นคว้าอิสระ
ขั้นสุดท้าย 
   77.2.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขที่หลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนด 
   77.2.6 ผ่านการตรวจคัดลอกผลงานตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   77.2.7 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  77.3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาว่า
ครบถ้วนตามข้อบังคับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และให้
ถือวันที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประชุมพิจารณาเป็นวันส าเร็จการศึกษา  
  77.4 ประธานสภาวิชาการเสนอชื่อผู้ขออนุมัติส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  
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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) 
 ข้อ 79 วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชาที่
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกองบรรณาธิการ (Editorial Review) 
หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและภายนอก  
 ข้อ 80 ที่ประชุมวิชาการต้องด าเนินการโดยหน่วยงานอย่างน้อยในระดับคณะ หรือหากเป็น
การประชุมวิชาการเฉพาะสาขาต้องด าเนินการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือจัดโดยหน่วยงาน 
สมาคม องค์กรวิชาชีพ มิใช่เป็นการจัดโดยภาควิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และใน
การประชุมครั้งนั้น ต้องมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม เป็นรายงานการประชุมวิชาการ และต้องมี
คณะกรรมการประเมินผลงานที่นักศึกษาจะเผยแพร่เสนอผลงานและประเมินผลงานที่จะลงเผยแพร่
ในรายงานการประชุมวิชาการ โดยนักศึกษาต้องไปเสนอผลงานด้วยตนเอง การน าเสนอจะเป็นการ
เสนอโดยปากเปล่า หรือการน าเสนอโดยใช้โปสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความ 
 ข้อ 81 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจาก
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด าเนินการดังนี้ 
  81.1 หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน 2 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ 
  81.2 หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา และมีระบบประเมินบทความโดยกอง
บรรณาธิการ หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก จ านวน 1 ฉบับ และเผยแพร่ในที่ประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีการจัดท าบทความวิจัยเรื่องเต็ม
เป็นรายงานการประชุมวิชาการ   
  81.3 วารสารที่ตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
เพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้  
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   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 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
  81.4 หากการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้ทาง
หลักสูตรขอความเห็นจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 82 การระบุชื่อนักศึกษาในผลงานที่เผยแพร่ นักศึกษาต้องระบุชื่อเป็นผู้แต่งหลักและมีชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วมวิจัยในบทความโดยไม่ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ และต้องระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยที่นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์จากวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ดังกล่าวให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 83 แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระท่ีเผยแพร่ 
  83.1 รูปแบบบทความท่ีตีพิมพ์ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวารสารที่จะส่งไปตีพิมพ์ 
  83.2 บทความที่ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้ประกอบ
การขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ หรือผลการศึกษาทั้งหมด 
  83.3 บทความที่ใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อน
การพิมพ์ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับได้
เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเรื่องเต็มเท่านั้น 
  83.4 บทความที่ตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ร่วม
วิจัยในบทความ โดยไม่ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 
 ข้อ 84 การนับคะแนนจากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ 
  84.1 ระดับปริญญาโท 
   84.1.1 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร ต้อง
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
   84.1.2 การตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตร 
ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการหรือรายงานการประชุมวิชาการ ที่ได้ค่าคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมนิของ สกอ. และ สมศ. 
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  84.2 ระดับปริญญาเอก  
   การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ทุกหลักสูตรต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
และรายงานการประชุมวิชาการเมื่อรวมกันแล้วต้องได้ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. และ สมศ. 
 ข้อ 85 การติดตามผลการตีพิมพ์เผยแพร่ 
  ให้บัณฑิตวิทยาลัยติดตามและตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด จะต้องแจ้งให้
หลักสูตรทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 ข้อ 86 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ความเห็นเสนอต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 11 
การควบคุมคุณภาพ 

 

 ข้อ 87 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง และให้น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ข้อ 88 ให้มีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องภายใน 5 ปี 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 

ประกาศ ณ  วันที่  24 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2557                                 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายจรูญ  ถาวรจักร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

............................................. 

 โดยที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562  จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้                                               
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้เพ่ิมเติมค านิยามใน ข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้  
      “การศึกษาสะสมหน่วยกิต” หมายความว่า ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร
ตามหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือสะสมหน่วยกิต  
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  โดยใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
  “เมื่อพ้นระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่
ได้รับมอบหมายก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษานั้น และต้องช าระค่าปรับตามระเบียบ”  
  ข้อ 5 ให้เพ่ิมเติมข้อ 64/1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้   
  “ข้อ 64/1 การเทียบโอนผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาสะสมหน่วยกิต  ตามโครงการ
สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เทียบโอนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา”                                                       

ข้อ 6 การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 75 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
 ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับหรือที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   8   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562                                  
 
 

 
 

       (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      

    ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 464 /2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  ชื่อ นายชาญชัย   นามสกุล   วงศ์สิรสวัสดิ์ 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                                      
1.2 ประวัติทางการศึกษา 

 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก        ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 

ปริญญาโท ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า              
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

ปริญญาตรี       วท.บ. (วิทยาศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า               
พระนครเหนือ 

2542 

        
 1.3  ผลงานทางวิชาการ  
          1.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                  - 
  1.3.1  งานวิจัย  
ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์, ผดุงชยั ภู่พัฒน์ และศิลามล เทียนสมบัติ. (2561). การด าเนินงานการสร้าง

ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47. (207-214). ขอนแก่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ.์ (2560). ตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยและพัฒนา                
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม.                    
2560: 211-220. 

เพ็ญผกา  กาญจโนภาส, ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์ และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2560). การพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2562: 161-168. 

ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์ และสนัติสุข ภูมิสุทธินันท์. (2559). การจัดการศึกษาของสถานศึกษา               
ตามจุดเน้นของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41. (451-460). ปทุมธานี. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
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ภิญโญ  จูสี และชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.                     
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1.                     
มกราคม-มิถุนายน. 2558: 54-69. 

Wongsirasawat, C. Pupat, P.  and Pumisutinun, S. (2017).  Innovative Education 
Management “Inspiration of Hope”of Children with Special Needs and 
Disadvantaged Children. The 5th International Conference on Social 
Science and Management. Kyoto Research Park. (634-641). Hall 1, Kyoto, 
Japan. ICSSAM-0107. 

 
 1.4 ประสบการณ์การสอน  
         9 ปี 
 
 1.5 ภาระงานสอน 
  1.5.1 วิชาการสัมมนาทางการศึกษา 
  1.5.2 วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   1.5.3 วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.5.4 วิชาหลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
  1.5.5  วิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารศึกษา 
         1.5.6 วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 
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2. ชื่อ นางช่อเพชร  นามสกุล  เบ้าเงิน 
 2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 2.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
ปริญญาโท วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
ปริญญาตรี ค.บ. (เคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 

 
 2.3  ผลงานทางวิชาการ 
 2.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
  - 
 2.3.2 งานวิจัย 
พัชราภรณ์  มาสุวัตร์, ช่อเพชร เบ้าเงิน และสุรพล น้อยแสง. (2559). รปูแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.                            
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2559: 221-230. 

ประภาพรรณ  ปรีวรรณ, ช่อเพชร เบ้าเงิน และชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์. (2559). รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี .                        
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.                   
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2559: 201- 214. 

เพ่ิมศักดิ์  บัวรักษ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน และสมชัย ชวลิตธาดา. (2559). รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.                     
วารสารบริหารหารศึกษา มศว.  ปีที่ 13 ฉบับที่ 24. มกราคม-มิถุนายน. 2559: 14-21. 

 
 2.4  ประสบการณ์ในการสอน  
  28 ปี 
 2.5 ภาระงานสอน 
  2.5.1 วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
  2.5.2 วิชาการศึกษาและการพัฒนาครูวิชาชีพ 
  2.5.3 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ  
  2.5.4 วิชาการสัมมนาทางการศึกษา 
  2.5.5 วิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา 
  2.5.6 วิชาสถาบันการศึกษากับชุมชน 
  2.5.7 วิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 
  2.5.8 วิชาสัมมนาทฤษฎีและการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา 
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  2.5.9 วิชาการศึกษาเอกเทศ 
  2.5.10 วิชาการศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา 
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3.   ชื่อ อาจารย์ นายศักดา  นามสกุล  สถาพรวจนา 
 3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 3.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
ปริญญาโท ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
ปริญญาตรี กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-การบริหาร

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัย                               
ศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน 

2524 

 
 3.3  ผลงานทางวิชาการ 
 3.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                   - 
  3.3.2  งานวิจัย   
ศักดา  สถาพรวจนา และสรรเพ็ชร  โทนวิชา. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 
  สมรรถนะสูง สังกัดส านักงนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ 
  ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน-มิถุนายน. 2560: 25-35. 
ศักดา  สถาพรวจนา และถวิล  ค าโสภา. (2560). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ. วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.          
 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). 2560: 249-260. 
ศักดา  สถาพรวจนา และประเสริฐ  ทองบริสุทธิ์. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษา. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2.   
  พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 324-340. 
ศักดา  สถาพรวจนา และนฤมล  แจ้งกิจ. (2559). รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด 
 ซิกซ์ซิกม่า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารวิชาการ Veridian 
 E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทยสาขามนุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
 และศิลปะ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2559: 788-786. 

 
3.4 ประสบการณ์ในการสอน  
  35 ปี   
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  3.5 ภาระงานสอน 
  3.5.1 วิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
  3.5.2 วิชาผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
  3.5.3 วิชาการบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  3.5.4 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
  3.5.5 วิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
  3.5.6 วิชาสัมมนาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศขององค์การทางการศึกษา 
  3.5.7 วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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 4. ชื่อ  นางสาวสุวรรณา  นามสกุล  โชติสุกานต์    
  4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
  4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก Ed.D. (Educational 

Foundations) 
University of Hawaii, Hawaii,  
USA. 

1989 

ปริญญาโท M.Ed. (Educational 
Foundations) 

University of Hawaii, Hawaii,  
USA. 

1995 

 ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 
ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 

 
 4.3  ผลงานทางวิชาการ  
 4.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                   - 

4.3.1  งานวิจัย 
อรสา  จรูญธรรม, สุวรรณา  โชติสุกานต์ และจิตเจริญ  ศรขวัญ. (2561). การประเมินผล              

การด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558.                       
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรราชูปถัมภ์.                   
ปีที ่12 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2561: 204. 

Chum L., and Chotisukan S. (2018). The Development of Leadership Trait Model for 
University Senior Administrators in Cambodia. Journal of MCU Buddhapanya 
Review. Vol 3, No. 3. September-December. 2018: 281-296. 

จารุพิชญา  ตลับนาค, สุวรรณา  โชติสุกานต์ และสมบัติ คชสิทธิ์. (2559). คุณลักษณะผู้บริหาร              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในเอกสารสืบเนื่องการการประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัย The Third National and International Conference on 
Quality in Management and Innovation. (136). Bangkok. Siam Technaology 
College.  

สุวรรณา  โชติสุกานต์. (2558). การประยุกต์กระบวนทัศน์การตัดสินใจบนฐานของการแบ่งปัน 
  ความรู้เพื่อเป็นกระบวนการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและ 
  ผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์                
  ในพระบรราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2558: 141-151. 
 
4.4  ประสบการณ์ในการสอน 
  35 ปี 
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4.5 ภาระงานสอน 
  4.5.1 วิชาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 
  4.5.2 วิชานักบริหารมืออาชีพ 
  4.5.3 วิชาการสัมมนาการพัฒนาหลักการบริหารการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
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5. ชื่อ นางสมบัติ       นามสกุล คชสิทธิ์ 
   5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
   5.2 ประวัติการศึกษา 
 

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

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
5.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 

สมบัติ  คชสิทธิ์. (2560). “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในต าราเรียนวิชาตามรอยเบื้อง                      
พระยุคลบาท. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.                   
20 หน้า. 

 5.3.2  งานวิจัย 
ฐิติพร  พิชญกุล, สมบัติ คชสิทธิ์ และพนิดา  ชาตยาพา. (2558). รูปแบบการพัฒนานักศึกษา                

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.                         
ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                 
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558. 
160 หน้า. 

สมบัติ  คชสิทธิ์, ฐิติพร  พิชญกุล, ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา, บุญเลิศ ค่อนสะอาด, วีระชาติ ภาษีชา, 
กุณฑลี  บริรักษ์สันติกุล และนาฏฤดี  จิตรรังสรรค์. (2561). การวิจัยและพัฒนา                    
กรอบสมรรถนะผู้เรียนประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.                 
ได้รับทุนอุดหนุนจาก ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน                              
โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2561.   
346 หน้า. 

 5.3.3  บทความวิจัย 
สัณหพัฒน์  อรุณธารี, อุษา  คงทอง, สมบัติ  คชสิทธิ์ และกันต์ฤทัย  คลังพหล. (2558). การพัฒนา 
          รูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
         พอเพียง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1.  
 มกราคม-มิถุนายน. 2558: 187-216. 
สมบัติ  คชสิทธิ์, จันทนี  อินทรสูต และธนกร  สุวรรณพฤฒิ. (2560). การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
        ให้กับผู้เรียนยุค THAILAND 4.0. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. 
 พฤษภาคม-สิงหาคม. 2560: 175-187. 
 



99 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

Kotchasit, S., Pitchayakul, T. and Chatayapha, P. (2016). A Development Model for 
Preparing Rajabhat University Students in the Central Region for the ASEAN 
Community. Journal of Thai Interdisciplinary Research. Special Issue 2016. 
February 25-26. 2.16: 304-308. 

Kotchasit, S., and Pakwilai, N. (2017). Behavior and Knowledge in Wast Separated 
 Activity Among Student in Medium Six School, Pathumtani. ในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งท่ี 18. 18 th  International Conference of 
Management and Beharioral Sciences of Ramader Plaza Hotel, Toronto,                   
on Cannada June 26-27, 2017. 

 
    5.4 ประสบการณ์ในการสอน 
           42 ปี 
 5.5 ภาระงานสอน 
       5.5.1 วิชาสัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปัญญาของแผ่นดิน 
       5.5.2 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
       5.5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
       5.5.4 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
       5.5.5 วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
       5.5.6 วิชาอัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 
       5.5.7 วิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
       5.5.8 วิชาทฤษฎีและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
       5.5.9 วิชาสัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
           5.5.10 วิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา 
      5.5.11 วิชาผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
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6.  ชื่อ นางกันต์ฤทัย  นามสกุล คลังพหล  
  6.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  6.2  ประวัติการศึกษา 
 

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

การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2546 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2544 

 
 6.3  ผลงานทางวิชาการ  
          6.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                    - 
        6.3.2  งานวิจัย  
กันต์ฤทัย  คลังพหล. (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียนด้าน     
 การวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิจัยทางการศึกษา. ปีที ่12 ฉบับที่ 1.  
 สิงหาคม-ธันวาคม. 2560: 247-259.  
เลอลักษณ์  โอทกานนท์, อังคนา  กรัณยาธิกุล, กันต์ฤทัย  คลังพหล, ประพรรธน์  พละชีวะ และ 
 ดนุชา  สลีวงศ.์ (2559). องค์ประกอบการออกแบบส่ือการสอนสาหรับนักศึกษา 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
 ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8-9 ธันวาคม 2559. (361-372). ปทุมธานี.  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.  
กันต์ฤทัย  คลังพหล, วัสส์พร  จิโรจพันธุ ์และณัฐวัตร  สุดจนิดา. (2559). สภาพปัญหาการสร้าง 
         กฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการในระดับประถมศึกษา.  
 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2559: 147-158.  
วัสส์พร  จิโรจพันธุ์ และกันต์ฤทัย  คลังพหล. (2558). ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนา 
 ความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.  
 วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ 
 และสังคมศาสตร์. ปีที่10 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2558: 273-285. 
 
 6.4  ประสบการณ์ในการสอน  
      14 ปี  



101 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 6.5  ภาระงานสอน  
   6.5.1 วิชาการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
  6.5.2 วิชาการวิจัยทางการศึกษา  
  6.5.3 วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  
  6.5.4 วิชาสถิติทางการศึกษาขั้นสูง  
  6.5.5 วิชาสถิติและการวิจัย  
  6.5.6 วิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการบริหารธุรกิจ 
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7.  ชื่อ นางสาวอรสา  นามสกุล จรูญธรรม 
     7.1  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
     7.2  ประวัติการศึกษา 
 

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

การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2536 

ปริญญาโท ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2526 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2529 

 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2524 
 
    7.3  ผลงานทางวิชาการ 
          7.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                   - 
         7.3.2  งานวิจัย/บทความวิจัย 
อรสา  จรูญธรรม, สุวรรณา  โชติสุกานต์ และจิตเจริญ  ศรขวัญ (2561) การประเมินผล             

การด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1.                         
มกราคม-เมษายน. 2561: 141-151. 

นิตยา  วีระพันธ์, สุวรรณา  โชติสุกานต์ และอรสา  จรญูธรรม. (2559). รูปแบบโครงสร้าง                      
 เชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. วารสารวิจัยและพัฒนา  
 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม.                           
 2559: 27-38. 
จติเจริญ  ศรขวัญ, ศุภมัย  พรหมแก้ว และอรสา  จรูญธรรม. (2559). การวิเคราะห์โมเดล

องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเลยวิชาการ”. เลย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 507 หน้า.  

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

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2539 
ปริญญาตรี ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี  

2532 

  
 8.3 ผลงานทางวิชาการ  
         8.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
                 - 
    8.3.2 งานวิจัย  
นรินทร์  อินทรี, ชาตรี  เกิดธรรม และอังคนา  กรัณยาธิกุล. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์      

ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.                               
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที ่5 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2557: 63-74.  

วัชราภรณ ์ เพ็งสุข, อังคนา  กรัณยาธิกุล และชาตรี  เกิดธรรม. (2558). การพัฒนารูปแบบบทเรียน 
ออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุด     
แห่งประเทศไทย. ปีที่ 8 ฉบับที ่2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2558: 107-118.  

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

8.4 ประสบการณ์ในการสอน  
                12 ปี 
8.5 ภาระงานสอน  
     8.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเพ่ือการเรียนการสอน 
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9. ช่ือ  นายเมษา        นามสกุล  นวลศรี 
   9.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

9.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ค.ด. (การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 

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

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

 
 9.3  ผลงานทางวิชาการ  
          9.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล 
                   - 

9.3.2  งานวิจัย  
ฐาปนา  จ้อยเจริญ และเมษา  นวลศรี. (2559). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบ

สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่                
ภาคกลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                                
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม- มิถุนายน. 2559: 142-154.                                                    

ธัญวรัตน์  ปิ่นทอง และเมษา นวลศรี. (2559). การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อเตรียม            
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                         
ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที ่10 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม-ธันวาคม. 2559: 189-200.                

เมษา  นวลศรี. (2558). การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
กลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ 5. (40-47). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

     
9.4  ประสบการณ์ในการสอน 

8 ปี 
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9.5  ภาระงานสอน 
9.5.1 วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
9.5.2 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
9.5.3 วิชาการวิจัยทางการศึกษา 
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10. ชื่อ นางวราภรณ์     นามสกุล  วราธิพร 
  10.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
  10.2 ประวัติการศึกษา 
 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

ปริญญาเอก ปรด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัpราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

2558 

ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ                    
ในฐานะต่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ปริญญาตรี ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)  
โท ภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยครูเทพสตรี 2524 

 
 10.3 ผลงานทางวิชาการ  
        10.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
                 - 

 10.3.2 งานวิจัย 
วราภรณ์  วราธิพร. (2560). การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม: กรณีศึกษา  
 ส านักเรียนชูจิตธรรมมาราม พระอารามหลวง อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.   
 วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26.  
 กันยายน-ธันวาคม. 2560: 1-10.  
วราภรณ์  วราธิพร, ปวีณัย  บุญปก, อรนุช  สมประสิทธิ์ และประวิทย์  ธงชัย. (2560). ความต้องการ

จ าเป็นในการศึกษาทางทฤษฎีและการปฏิบัติการการสอน ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาผ่านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ. วารสารหลักสูตรและ 

 การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26. กันยายน-ธันวาคม.                    
2560: 133-141. 

วราภรณ์  วราธิพร, สายัณห์  วงศ์สุรินทร์, อรนุช  สมประสิทธิ์, พูนพัชร  ทัศนะ,                                    
ภัทรพรรณ พรหมคช. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 30. 
มกราคม-เมษายน. 2560: 1-10. 

 
 10.4  ประสบการณ์ในการสอน 

              21 ปี 
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10.5  ภาระงานสอน 
 10.5.1 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 1 
 10.5.2 วิชาภาษาอังกฤษส าหรับดุษฎีบัณฑิต 2 
 10.5.3  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
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11. ชื่อ นางสาวดนุชา   นามสกุล สลีวงศ ์
    11.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
    11.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 
ปริญญาโท ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 
ปริญญาตรี นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2546 

 
 11.3  ผลงานทางวิชาการ 
             11.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
                       - 

 11.3.2 งานวิจัย  
ดนุชา  สลีวงศ ์และประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ. (2560). การพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 73 หน้า. 

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

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. 
วารสารวิจัยร าไพพรรณี. ปีที่ 11 ฉบับที ่3. กันยายน-ธันวาคม. 2560: 1-12. 

ดนุชา  สลีวงศ์ และณัตตยา  เอ่ียมคง. (2560). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสินค้าชุมชนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ. วารสาร Veridian E-Journal.  

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2560: 2355-2371. 
ดนุชา  สลีวงศ,์ ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ และกานต์  ทองทวี. (2561). การพัฒนาสื่อการสอน  

เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวัดผลการศึกษา. ปีที่ 35 ฉบับที่ 98. กรกฎาคม-ธันวาคม. 
2561: 133-149. 

 
11.4  ประสบการณ์สอน 
       10 ปี 
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11.5  ภาระงานสอน 
 11.5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 11.5.2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

11.5.3 การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 



111 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

12. ชื่อ นางสาวเลอลักษณ์   นามสกุล โอทกานนท์ 
 12.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 12.2 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 

 
 12.3  ผลงานทางวิชาการ 
             12.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 
                       - 

      12.3.2 งานวิจัย   
เลอลักษณ์  โอทกานนท์, แสงดาว  วัฒนาสกุลเกียรติ และศศิธร  จันทมฤก. (2561). โครงการวิจัย 
 และพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้น าชุมชนและผู้ปกครองในจังหวัดสระแก้ว:  
 กรณีศึกษาต าบลตาพระยา. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์. 98 หน้า. 
ประพรรธน์  พละชีวะ, อังคนา  กรัณยาธิกุล, ดนุชา  สลีวงศ์ และเลอลักษณ์  โอทกานนท์. (2560).  

การใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง.  
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2560: 1-13. 

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

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.  

  กันยายน-ธันวาคม. 2561: 249.265. 
 

12.4  ประสบการณ์สอน 
                 10 ปี 
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12.5  ภาระงานสอน 
12.5.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
12.5.2 วชิานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
12.5.3 วิชาการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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13. ชื่อ  นางสาวฐิติพร          นามสกุล พิชญกุล 
 13.1  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 13.2  ประวัติการศึกษา 
 

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

13.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล  
ฐิติพร  พิชญกุล. (2560). การพัฒนาความพร้อมทางร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย. ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 250 หน้า. 
ฐิติพร  พิชญกุล. (2560). การบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย. พระนครศรีอยุธยา. เทียนวัฒนา.       

254 หน้า. 
ฐิติพร  พิชญกุล. (2561). การบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย. พระนครศรีอยุธยา. (พิมพ์ครั้งที่ 2).

เทียนวัฒนา. 250 หน้า. 
ฐิติพร  พิชญกุล. (2561). หนว่ยท่ี 15 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการจัดประสบการณ์ด้านภาษา

ส าหรับเด็กปฐมวัย - วิชา 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 60 หน้า. 

 13.3.2 งานวิจัย 
ฐิติพร  พิชญกุล, สมบัติ  คชสิทธิ์ และพนิดา  ชาตยาพา. (2558). รูปแบบการพัฒนานักศึกษา             

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. (160 หน้า). 
ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณ
แผ่นดิน โดยผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558. 

สมบัติ  คชสิทธิ์, ฐิติพร  พิชญกุล, ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา, บุญเลิศ ค่อนสะอาด, วีระชาติ ภาษีชา, 
กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล และนาฏฤดี  จิตรรังสรรค์. (2561). การวิจัยและพัฒนา 

กรอบสมรรถนะผู้เรียนประถมศึกษาตอนต้น ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.                 
(346 หน้า). ได้รับทุนอุดหนุนจาก ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 
โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2561. 

13.3.3 บทความวิจัย 
ฐิติพร  พิชญกุล. (2558). การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ทางความคิด เพ่ือพัฒนาความสามารถ 

ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิชาการปฐมวัย.                
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. 2558: 177-189. 
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ธัญญารัตน์  ชาลี, ฐิติพร  พิชญกุล และกันต์ฤทัย  คลังพหล.(2559). การศึกษาความสามารถ                 
ในการเชื่อมโยงใช้ทัศนธาตุในการสร้างงานศิลปะทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 3. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 6                         
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. (1-8). นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ฐิติพร  พิชญกุล. (2561). รูปแบบการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม. 2561: 56-70. 

Kotchasit S., Pitchayakul, T. and Chatayapha, P. (2016). A Development Model for 
Preparing Rajabhat University Students in the Central Region for the ASEAN 
Community. Journal of Thai Interdisciplinary Research. Special Issue 2016, 
(304-308). February 25-26.  

 
13.4  ประสบการณ์ในการสอน 

  27 ปี 
13.5  ภาระงานสอน 

 13.5.1  วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 13.5.2  วิชาปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 13.5.3  วิชาปรัชญาและจรรยาบรรณส าหรับครู 
 13.5.4  วิชาศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 
 13.5.5  วิชากิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย 
 13.5.6  วิชาการจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 13.5.7  วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 13.5.8  วิชามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 13.5.9  วิชากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 13.5.10 วิชาการสัมมนาทางการศึกษา  
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14. ชื่อ  นางสาวสุภัชฌาน์             นามสกุล  ศรีเอ่ียม 
 14.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
 14.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาเอก ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร์: การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2547 
 กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

 

14.3 ผลงานทางวิชาการ  
14.3.1  หนังสือ ต ารา งานแปล  

สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม. (2560). ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 122 หน้า. 

 
         14.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  
สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม. (2560). การสร้างชุดเสริมทักษะการเขียนทางวิชาการส าหรับนักศึกษา                 

ระดับปริญญาตรี. ปทุมธานี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 156 หน้า. 

สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม. (2561). การสร้างชุดเสริมทักษะการเขียนทางวิชาการส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม. 2561: 1-14. 

อังคนา  กรัณยาธิกุล, สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม, กนกวรรณ  ปานสุขสาร และสายนภา  วงศ์วิศาล.  
(2561). ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและ
ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว. ในเอกสารสืบเนื่องหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
วไลยอลงกรณ์. 18 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 

อภิเชษฐ์  ศรีงามเมือง, ธีรวัฒน์  พรรณนิยม, สุทิวัส  อ่อนน้อม, วันทนา  บุตรอุดม และ                             
สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม. (2561). กลวิธีการประพันธ์นวนิยายแปลเรื่อง ตลอดกาลน่ะนาน             
แค่ไหน พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.                     
ในเอกสารสืบเนื่องหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 18 ตุลาคม 2561. ปทุมธานี. มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

 

14.3.3  บทความทางวิชาการ  
สุภัชฌาน์  ศรีเอ่ียม. (2558). อัตลักษณ์นักศึกษาในยุคปริญญาล้นประเทศ. วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์.      

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. มกราคม-มิถุนายน. 2558: 199-207. 
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14.4 ประสบการณ์ในการสอน  
            13 ปี 
14.5 ภาระงานสอน 

14.5.1 วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู 
14.5.2 วิชาหลักและการใช้ภาษาไทย 
14.5.3 วิชาการวิจัยทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย 
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ภาคผนวก ง 
แผนบริหารความเสี่ยง 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 

ระบุความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) 
 

 ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านการจัดเรียนการสอน P นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

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

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียด 
ความสูญเสีย 
(ปัจจัยเสี่ยง) 

 

โอกาส 
ที่จะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง
(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง  

(ระดับความเสี่ยง) 
(1)×(2) 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 

นักศึกษาไม่สามารถ
ส าเร็จได้ในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

3 3 9 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 

หมายเหตุระดับความเสี่ยง 3 มีค่าระหว่าง 20-25(ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้), 2 มีค่าระหว่าง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค่าระหว่าง 1-9 (ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้) 

 
 
 

 
 
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

                                                        

120 

ล าดั
บ 

ความเสี่ยง 
(ภารกิจหลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 
(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 
(2) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้ว 

(3) 

การควบคุมท่ีมี
อยู่แล้วได้ผล

หรือไม่ 
(4) 

วิธีจัดการ
ความ
เสี่ยง 
(5) 

 

หมายเหตุ 
(6) 

ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน 
1 นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จ

ได้ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
1. จัดท าระบบการก ากับ ติดตาม

ความก้าวหน้าในการเรียน 

  ……√… ติดตาม 
……√… ก ากับ 

 

  2. จัดคลินิกวิจัยเพื่อเสริมทักษะด้านสถิติ 
วิจัย การท าวิทยานิพนธ์ และการเขียน
บทความเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา  

    

  3. จัดท าแผนรายบุคคลกับที่ปรึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการส าเร็จการศึกษา 

    

หมายเหตุ ช่อง 3 หมายถึง มี  หมายถงึ มีแต่ไม่สมบูรณ ์× หมายถงึ ไม่มี  

 ช่อง 4 หมายถงึ ได้ผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ × ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย 
 
 
 
 
แผนการด าเนนิงานการจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

เรื่องท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 
(2) 

 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

การจัดการ 
ความเสี่ยง 

(4) 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ (ปัจจัยเสี่ยง) 

(5) 

กิจกรรมการ
ควบคุม 

(แผนการปรับปรุง
การควบคุม) 

(6) 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

1. ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

1. จัดท าระบบการก ากับ 
ติดตามความก้าวหน้า
ในการเรียน 

 2. จัดคลินิกวิจัยเพ่ือเสริม
ทักษะด้านสถิติ วิจัย การ
ท าวิทยานิพนธ์ และการ
เขียนบทความเผยแพร่
งานวิจัยของนักศึกษา 

3. จัดท าแผนรายบุคคลกับ
ที่ปรึกษาเพ่ือส่งเสริม
การส าเร็จการศึกษา 

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับ
ได้ 

การติดตาม/
ก ากับ 

1. นักศึกษาไม่
ด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ 
2. ข้อมูล

สารสนเทศ
ของนักศึกษา
ไม่เป็น
ปัจจุบัน  

 

1. ประชุมเพ่ือ
ติดตามนักศึกษา
ความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

2. จัดท ารายงาน
กิจกรรม และ
ระยะเวลาใน
ทุกเดือน 

มกราคม-
ธันวาคม 
2562/ 
อาจารย์ประ
จาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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สรุปผลการสารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจ าแนก ใน

แต่ละด้านตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ได้ดังนี ้
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 

ข้อที่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับ 
ความ

ต้องการ 
1 มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง และปฏิบัติตนเอง

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
4.56 0.59 มากที่สุด 

2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

4.65 0.57 มากที่สุด 

 รวม 4.60 0.55 มากที่สุด 
 
จากตารางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาพรวมมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.60, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ความ
ต้องการสูงสุดคือ ข้อ 2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม (x̅=4.65, S.D.=0.57) และรองลงมาคือข้อ 1 มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง และปฏิบัติ
ตนเองอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม (x̅=4.56, S.D.=0.59)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

                                                        

124 

2. ความรู้  
 

ข้อที่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับ 
ความ

ต้องการ 
1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหาร

การศึกษาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

4.51 0.67 มากที่สุด 

2 มีความรู้และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพล
วัตรทางสังคมกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

4.50 0.68 มากที่สุด 

3 มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยสามารถใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนารูปแบบ หลักการ และองค์ประกอบ
ทางการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

4.46 0.67 มาก 

 รวม 4.49 0.64 มาก 
 

จากตารางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านความรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาพรวมมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก (x̅=4.49, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ความต้องการสูงสุด คือ ข้อ 
1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการศึกษาและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา    (x̅=4.51, S.D.=0.67) และรองลงมาคือข้อ 2 มีมีความรู้
และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตรทางสังคมกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษา (x̅ 
=4.50, S.D.=0.68) ส่วนข้อที่มีความต้องการต่ าสุดคือ ข้อ 3 มีความรู้ในระเบียบวิธีการวิจัยสามารถใช้
เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบ หลักการ และองค์ประกอบทางการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม (x̅=4.46, S.D.=0.67) 
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3. ทักษะทางปัญญา 
 

ข้อที่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับ 
ความ

ต้องการ 
1 สามารถคิดวิเคราะห์การบริหารการศึกษาเพ่ือ

น าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาการบริหาร
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับสังคม 

4.46 0.61 มาก 

2 สามารถคิดวิเคราะห์หลักทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการการศึกษา 

4.45 0.61 มาก 

3 สามารถใช้ความรู้ด้านระเบียบวิธีการวิจัย ในการ
วิเคราะห์ ค้นหาความรู้จากบทความทางวิชาการ 
และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

4.46 0.63 มาก 

 รวม 4.45 0.58 มาก 
 
จากตารางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะทาง

ปัญญา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.45, S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ความต้องการ
สูงสุด คือ ข้อ 1 มีสามารถคิดวิเคราะห์การบริหารการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาการ
บริหารการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคม   (x̅=4.46, S.D.=0.61) และข้อ 3 มีสามารถใช้ความรู้ด้าน
ระเบียบวิธีการวิจัย ในการวิเคราะห์ ค้นหาความรู้จากบทความทางวิชาการ และงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ (  x̅=4.46, S.D.=0.63) ส่วนข้อที่มีความต้องการต่ าสุดคือ ข้อ 2 สามารถคิดวิเคราะห์
หลักทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการการศึกษา 
(x̅=4.45, S.D.=0.61) 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ข้อที่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับ 

ความต้องการ 
1 มีทักษะการท างานเป็นทีมสามารถวางแผนงาน และ

แก้ปัญหาการท ากิจกรรมกลุ่ม 
4.42 0.59 มาก 

2 มีทักษะการ เป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดีสามารถเสนอ
ความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4.51 0.59 มากที่สุด 

3 สามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 

4.51 0.62 มากที่สุด 

 รวม 4.48 0.57 มาก 
 

      จากตารางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้าน  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̅  =4.48, S.D.=0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ความต้องการสูงสุด คือ ข้อ 2 มีทักษะการ เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี
สามารถเสนอความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (x̅ =4.51, S.D.=0.59) และข้อ 3 
สามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน (x̅  =4.51, S.D.=0.61) ส่วนข้อที่มีความต้องการต่ าสุดคือ ข้อ 1 มีทักษะการท างานเป็นทีม
สามารถวางแผนงาน และแก้ปัญหาการท ากิจกรรมกลุ่ม (x̅ =4.51, S.D.=0.62) 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 

ข้อที่ รายการ x̅ S.D. 
ระดับ 
ความ

ต้องการ 
1 สามารถคิด ค้นหา จัดระบบ และประเมินข้อมูล 

ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ให้ตนเอง 

4.56 0.57 มากที่สุด 

2 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และน าผลไปใช้
พัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 

4.55 0.57 มากที่สุด 

3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด 
การเขียน ในรูปแบบต่างๆ 

4.53 0.57 มากที่สุด 

 รวม 4.55 0.55 มากที่สุด 
 
จากตารางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ =4.55, 
S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ความต้องการสูงสุด คือ ข้อ 1 สามารถคิด ค้นหา 
จัดระบบ และประเมินข้อมูล ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาองค์
ความรู้ให้ตนเอง (x̅ =4.56, S.D.=0.57) และรองลงมา คือ ข้อ 2 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
และน าผลไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา (x̅  =4.55, S.D.=0.57) ส่วนข้อที่มีความ
ต้องการต่ าสุดคือ ข้อ 3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน ในรูปแบบต่างๆ 
(x̅  =4.53, S.D.=0.57) 
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