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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย      : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
                                    
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

          - 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
   ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ                                        
          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี 
    5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย และเอกสาร ต ารา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข้าศึกษา 

                รับนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557 

            เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ในการประชุมครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  26  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่  พิเศษ /2562  เมื่อวันที่  27  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่  4/2562 เมื่อวันที่  22  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

    หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
8.2 วิทยากร หรือ นักพัฒนาหลักสูตรขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
8.3 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้หลักการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการสอนไปใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
8.4 อาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 
 
 

นายปัญญา  ทองนิล 
 

3760200156517 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.บ.   (เกษตรศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2553 
2537 
2530 

2 
 
 
 
 

นางสาวยุพิน  ยืนยง 3730101027697 อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)   
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)   
ค.บ.   (วิชาเอก การวัดผล 
        การศึกษา 
        วิชาโท คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2553 
2549 
2540 

3 
 
 

นายกฤษฎา  วรพิน 
 

1739990082997 อาจารย์ ค.ด.   (หลักสูตรและการสอน)   
ค.ม.   (การสอนคณิตศาสตร์)   
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2554 
2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
กระแสสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันในทุกๆ ด้าน  

ซึ่งย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคนของประเทศให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านต่างๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต การศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนจึงต้องสนองตอบต่อการพัฒนาตนให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์ดังกล่าว  ในระดับประเทศรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2579)  โดยมี
เป้าหมายพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ คือ “มั่นคงและยั่งยืน”  เรียกโดยทั่วไปว่า      
การพัฒนาประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมุ่งเน้นพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์หลักอย่างบูรณาการเชื่อมโยงและ
หนุนเสริมซึ่งกันและกัน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างขีดความสามารถ 3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 5) การสร้างการเติบโต        
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ดังกล่าว เป็นกรอบของทุกภาคส่วนที่จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ด้าน ในมิติของการศึกษาซึ่งเป็นมิติที่ส าคัญที่พัฒนาความสามารถของคนในประเทศให้รองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ซึ่งถ้าพัฒนาตนไม่พร้อมแล้วยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็ไม่บรรลุผล  การพัฒนาบุคคล
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทิศทางของประเทศและสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การเลื่อนไหลของ

สิ่งต่าง ๆ ในสังคม ความหลากหลายของสังคม การเสื่อมถอย การเกิดใหม่ของวิทยาการและความรู้
ศิลปวัฒนธรรม (Disruption) ความซับซ้อนของสังคม เทคโนโลยีล้วนส่งผลซึ่งกันและกัน การด ารงชีวิตของ
คนในสังคมจะต้องมีสมรรถนะที่พร้อมจะรับมือเพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้มีสมรรถนะหรือทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับการ
แข่งขันดังกล่าว  จึงไม่ใช่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้เนื้อหา การจ าเนื้อหา       
แต่ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะของทักษะในศตวรรษที่ 21  
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกระดับการศึกษา การพัฒนาคนให้มีทักษะดังกล่าว ครูนับเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ 
ในออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน ดังนั้น      
การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาครูจึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้ครูสามารถจัดหลักสูตรและการเรียน  
การสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัต การจัดการศึกษาต้องเตรียมคนรับรองการ

ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และอนาคตด้วยการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ที่ประกอบด้วย 3R 8C  ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ทักษะการท างานร่วมกัน หรือท างานเป็นทีม
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และภาวะผู้น า ทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะทางอาชีพ และความมี
คุณธรรมเมตตา 

การเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับคนได้นั้นการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนจาก         
ยุคสมัยก่อน กล่าวคือ การศึกษาต้องมุ่งพัฒนาศักยภาพคนให้มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่จะด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน 
และอนาคตการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้  ดังเช่นแต่ก่อนจะต้องเปลี่ยนเป็นการศึกษาที่       
มุ่งพัฒนาคนให้มีสมรรถนะที่จะด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัต  ดังยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาการศึกษาดังกล่าวจะต้องออกแบบที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของหลักสูตรและ      
การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะที่ต้องการ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาของประเทศ 

ดั งนั้ น  การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน              
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  จึงยึดกรอบสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดกรอบสมรรถนะผู้เรียนไว้  6 ด้าน คือ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้
ตามศาสตร์ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ 
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  และ (6) วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยน า       
ทั้ง 6 ทักษะดังกล่าว มาเป็นกรอบแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงข้อก าหนด        
ด้านต่าง ๆ  ของหลักสูตรประกอบด้วย มาตรฐานด้านอาจารย์ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ยึดการบริหารจัดการตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการตามอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยมีการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาประเทศที่เป็นยุคของโลกาภิวัต  ยุคของการแข่งขัน

ดังที่กล่าวมา ในข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 การพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง  ๆ จึงต้องมุ่งจัดการศึกษา      
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และมีศักยภาพใน
การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ      
การสอน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนทั้งสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และสมรรถนะหลักเฉพาะสาขาวิชา  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนาประเทศทั้ง ในปัจจุบัน
และอนาคต 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น มีบทบาทตามพันธกิจที่ก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 7 ประกอบด้วย (1) การผลิตบัณฑิต            
(2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ (4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน           
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  จึงเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในข้อ 1 และ
เป็นการปฏิบัติพันธกิจในเรื่องของการบริการวิชาการ  โดยพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน
สมรรถนะอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและสังคมท้องถิ่นต่อไป 

นอกจากนั้นพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ได้มีพระราโชบาย             
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งอยู่ในทุกท้องถิ่นของประเทศได้มีบทบาทในการผลิตและพัฒนาครูในท้องถิ่น 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี        
ได้ร่วมกันน าพระราโชบายดังกล่าวมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 4 
ยุทธศาสตร์ ซ่ึงยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู เป็นหนึ่งในสี่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

จากบทบาทตามพันธกิจของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู ตามพระราโชบายดังกล่าวประกอบกับความต้องการพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่        
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ครูจะได้ศึกษาความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพครู        
และน าไปใช้ในการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน         
ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ 
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรายวิชาที่เป็น

ข้อก าหนดส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี โดยเฉพาะ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรายวิชาที่เปิดให้กับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเดียว 
13.3 การบริหารจัดการ 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
2) บริหารตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และกรอบข้อบังคับว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

สร้างสรรค์นักพัฒนาหลักสูตรและการสอน  นักการศึกษาและนักวิจัยทางด้านหลักสูตรและ 
การสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม 

 
    1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

เนื่องด้วยหลักสูตรและการสอน เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ      
ให้ก้าวหน้า และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลก สังคมและกรอบ
แผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการได้ยอมรับว่าเป็น
วิชาชีพชั้นสูง ตามเจตนารมณ์การจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) บุคลากรจึงต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิดทฤษฎี และประสบการณ์        
ได้อย่างเหมาะสมทั้งในองค์กรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง       
ในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพ่ือให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนศาสตร์ต่าง ๆ ทุกระดับ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์วิชาต่าง  ๆ มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรไว้ดังนี้ 

1)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน 
2)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตรและการสอน  เพ่ือจัดการเรียนรู้ได้ทุกระดับการศึกษา และเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอน 

4)  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพนักพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพครู 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เน้นปรับปรุงสาระส าคัญจากสภาพปัญหาที่ค้นพบจากการใช้

หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา มาก าหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนี้ 

   
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนให้มีมาตรฐาน      
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- เอกสารการรับรอง/เห็นชอบ  
  หลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตร          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพผู้น าหลักสูตร
และการสอน  สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
จากหน่วยงานวิชาชีพ  
- ติดตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

- เอกสารการรับรอง/เห็นชอบ
หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- รายงานความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
น าไปปฏิบัติงานจริง 

- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาด้านผลงานทาง
วิชาการ ความรู้และประสบการณ์ 

- ผลงานทางวิชาการ 
- วุฒิบัตร เกียรติบัตร  
  ประกาศนียบัตร 

4. พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์      
การเรียนการสอน ให้มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

- จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมช่องทางเข้าถึงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงแหล่งเรียน
ต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก 
- เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสื่อบริการ
ทางออนไลน์ 

- มีระบบเครือข่ายการสอน 
- ระดับความพึงพอใจของ 
  ผู้ใช้บริการ 
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หมวดท่ี 3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  ปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                  ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาโดยเปิดเรียนรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
              ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
              ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม          
          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน 
                  ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา 
          2.1.3 การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษา    

        1)  การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช) และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

        2)  การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช) และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรสีาขาทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยในระดับดี) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือส านักงาน กพ. รับรอง 
          2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช) และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง 
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    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
         2.3.1 การปรับตัวจากการท างานมาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
         2.3.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา  

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1)  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้า เพื่อให้

ปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษา 
2)  จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
รับนักศึกษาปีละ 25 คน  โดยเปิดรับเฉพาะแผน ก แบบ ก2  

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ช้ันปีที่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- 25 25 25 25 

    2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 

2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่าย/ปี) 1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

รวมรายรับ 1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

 ก.  งบด าเนินการ  

      - ค่าตอบแทน 450,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

      - ค่าใช้สอย 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

      - ค่าวัสดุ 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
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รวม (ก) 600,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 

 ข.  งบลงทุน      

      - ค่าครุภัณฑ์ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

รวม (ก)+(ข) 650,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 

จ านวนนักศึกษา 25 50 50 50 50 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 26,000 24,400 24,400 24,400 24,400 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพเ์ป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
  แบบทางไกลอเิล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning)   

            แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
      หมายเหตุ  1. บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน ์ 
                    2. บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning :  
                        PBL) 
                    3. หลักการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- 
                        Based Learning : PBL) โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มกีารจัดช่ัวโมงการเรียนการสอนควบคู่ 
                        ไปกับการใช้ระบบออนไลน์ สือ่ออนไลน ์และเน้นฝกึปฏิบัติแบบบรูณาการ จากกรณีศึกษาที่ 
                        เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ดังนี ้
                                 3(1-2-6) และ 3(2-1-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต 
                                                        1-2 ช่ัวโมงบรรยาย  คิดเป็น 1-2 หน่วยกิต 
                                                        1-2 ช่ัวโมงปฏิบัติ    คิดเป็น 1-2 หน่วยกิต 
                                                        6    ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง  

      4. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละรายวิชา 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

    3.1.1 จ านวนหน่วยกิต           รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า        36     หน่วยกิต 
    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

1) หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18    หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
3) หมวดวิทยานิพนธ์                      12    หน่วยกิต  

     3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
             1) หมวดวิชาบังคับ                                               ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Curriculum Development for 21st Century  Education 
3(2-1-6) 

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
Statistics and Educational Research Methodology 

3(1-2-6) 

 

1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
Curriculum Development for 21st Century  Education 

3(2-1-6) 

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
Statistics and Educational Research Methodology 

3(1-2-6) 

1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
Administrative Management of Curriculum and Instruction 

3(3-0-6) 

1026301 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม ่
Pedagogical Science for Management of Learning In Modern era 

3(1-2-6) 

1026203 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนแนวใหม ่
Curriculum and Instruction Innovation in Modern Trends 

3(1-2-6) 

1046402 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน  
Curriculum and Instructional Research 

3(1-2-6) 
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                 2) หมวดวิชาเลือก                                                   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1027301
  

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม ่  
Development  of Innovation and Digital Technology for Learning 
In Modern era 

3(1-2-6) 

1027302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ  
Practicum in Curriculum Development in Specialized Area 

3(1-2-6) 

1027303 การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม   
Educational Management in a Culturally Diverse Society 

3(3-0-6) 

1027304 หลักสูตรและการสอนเพือ่สง่เสรมิความสามารถด้านการคิด   
Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking 
Abilities 

3(3-0-6) 

1027305 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม   
Ethics and Moral  Curriculum Development 

3(3-0-6) 

1027306 การนิเทศการสอนเพื่อสร้างชุมชนแหง่การเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ  
Instructional Supervision For Professional Learning Community 

3(1-2-6) 

 

  
                 3) หมวดวิทยานิพนธ์                                                             12  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026991 วิทยานิพนธ์ 1 

Thesis 1 
3(0-0-9)  

1026992 วิทยานิพนธ์ 2 
Thesis 2 

3(0-0-9)  

1026993 วิทยานิพนธ์ 3 
Thesis 3 

6(0-0-18) 

 

     3.1.4 แผนการศึกษา    
        

       ปีท่ี  1    ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา      

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาบังคับ 1026201 

 
การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา          
ในศตวรรษที่ 21 

3 2 1 6 

หมวดวิชาบังคับ 1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและ         
การสอน 

3 3 0 6 
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หมวดวิชาบังคับ 1026301 
 

ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้    
ยุคใหม่ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาบังคับ 1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3 1 2 6 

  รวม 12 7 5 24 
        รวม 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 

       ปีท่ี  1    ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา      

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาบังคับ 1026203 

 
นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ        
การสอนแนวใหม่ 

3 1 2 6 

หมวดวิชาบังคับ 1046402 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 3 1 2 6 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์ 1 3 0 0 9 
หมวดวิชาเลือก ............... เลือก 3 X X X 

  รวม 12 X X X 
รวม 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

       ปีท่ี  2    ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา      

ด้วยตนเอง 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1026992 วิทยานิพนธ์ 2 3 0 0 9 
หมวดวิชาเลือก ............... เลือก 3 X X X 

  รวม 6 X X X 
รวม 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 

       ปีท่ี  2    ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
ศึกษา      

ด้วยตนเอง 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1026993 วิทยานิพนธ์ 3 6 0 0 18         
  รวม 6 0 0 18 

รวม 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
     3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา              

           ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
 

     

   3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

     

 

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อ-นามสกุล* 

 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี) 

2562 2563 2564 2565 

1 
 

นายปัญญา  ทองนิล 
 

3760200156517 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.บ.   (เกษตรศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2553 
2537 
2530 

60 60 60 60 

2 
 

นางสาวยุพิน  ยืนยง 3730101027697 อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)   
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)   
ค.บ.   (วิชาเอก การวัดผล 
        การศึกษา 
        วิชาโท คอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2553 
2549 
2540 

60 60 60 60 

 
 

นายกฤษฎา  วรพิน 
 

1739990082997 อาจารย์ ค.ด.   (หลักสูตรและการสอน)   
ค.ม.   (การสอนคณิตศาสตร์)   
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2554 
2551 

60 60 60 60 
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   3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

     

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อ-นามสกุล* 

 
ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี) 

2562 2563 2564 2565 

1. นายปัญญา ทองนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.บ.   (เกษตรศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2553 
2537 
2530 

60 60 60 60 

2. นางสาวยุพิน  ยืนยง อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)   
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)   
ค.บ.   (วิชาเอก การวัดผลการศึกษา 
         วิชาโท คอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

2553 
2549 
2540 

60 60 60 60 

3. นายกฤษฎา  วรพิน อาจารย์ ค.ด.   (หลักสูตรและการสอน)   
ค.ม.   (การสอนคณิตศาสตร์)   
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2559 
2554 
2551 

60 60 60 60 

4. นางสริตา  บัวเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
กศ.ม.  (การสอนภาษาอังกฤษ)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2549 
2535 
2527 

60 60 60 60 

5. นายณฐกร ดวงพระเกษ 
 

อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ  
        การจัดการเรียนรู้)            
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)   
วท.บ. (สุขศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 
 

2550 
2542 

60 60 60 60 
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6. นางสาวกาญจนา บุญส่ง รองศาสตราจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม.   (การประถมศึกษา)  
ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2551 
2534 
2522 

60 60 60 60 

7. นางสาวสุกัญญรัตน์  คงงาม อาจารย์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
ค.บ. (การประถมศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 

2553 
2540 
2532 

60 60 60 60 

8. นางสาวณัฐกานต์  ภาคพรต อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การสื่อสารทางการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
 

2545 
2542 

60 60 60 60 

9. นางสาวนวรัตน์  ประทุมตา อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการและเทคโนโลยี)  
กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)  
วท.บ. (การวิจัยด าเนินงาน)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2556 
2546 
2540 

60 60 60 60 

10. นางสาวอัญชนา  พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  
ค.บ.  (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2551 
2537 
2529 

60 60 60 60 

11. นายอภิชาติ เลนะนันท์ อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ค.บ.   (พลศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง 

2553 
2543 
2531 

60 60 60 60 

หมายเหตุ : ประวัติผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  (ภาคผนวก ง)  
   3.2.3  อาจารย์พิเศษ      

* อาจารย์พิเศษพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
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4.  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   ไม่มี 

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรบันักศึกษาแผน ก แบบ ก2  
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   1026991 วิทยานิพนธ์ 1 
       การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางทางด้านหลักสูตรและการสอนในหัวข้อ
ที่สนใจ เพื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ตอ่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร             
            1026992 วิทยานิพนธ์ 2 
                         การเขียนเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับด้านหลักสูตรและการสอน โดยน าความรู้และ
เนื้อหาจากการเรียนรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการ เพื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
  1026993 วิทยานิพนธ์ 3 
      ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย  
เพื่อสอบวิทยานิพนธ์ 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช) และ/หรือที่มีการปรับปรุง
ภายหลัง 

     5.3  ช่วงเวลา 
ช้ันปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2    จ านวน  3  หน่วยกิต 
ช้ันปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1    จ านวน  3  หน่วยกิต 
ช้ันปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2    จ านวน  6  หน่วยกิต 

     5.4  จ านวนหน่วยกิต 
    จ านวน 12 หน่วยกิต 
     5.5  การเตรียมการ 

5.5.1  มีการก าหนดแบบแผนการเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน   
5.5.2  มีการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ 
5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ

ประเมินผลเป็นรายบุคคล 
5.5.4  นักศึกษาน าเสนอโครงร่างต่อคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะและ

ประเมินผลรายบุคคล 
5.5.5  นักศึกษาน าเสนอการศึกษาปากเปล่าต่อคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อเสนอแนะ

และประเมินผล 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
                        ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลจากการเรียนในรายวิชา
วิทยานิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ติดตามรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการสอบ  
ปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบปากเปล่า 
 

 



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม 
ความเป็นครูและเป็นครูที่เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ
ครูและเป็นครูนักวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. ใฝ่รู้และพัฒนาตนให้สมกับการ
เป็นนักวิชาการและวิชาชีพด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม 
ความเป็นครู 

3. มีความรู้ความสามารถในการ
วิจัยและใช้ประโยชน์จากการ
วิจัย 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมครู 
ที่เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพครูและเป็นครูนักวิจัยด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) แสดงออกซ่ึงความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู และจิตวิญญาณความเป็นครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ มีวินัย รับผิดชอบและซื่อสัตย์

ต่องานที่ได้รับมอบหมายทางด้านวิชาการหลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ยั่งยืน  

3) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม มีค่านิยม
และคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอด ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย ภูมิปัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและความเป็นสากลในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษามีมีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความ

เสียสละ มีวินัย รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทางด้านวิชาการหลักสูตรและการสอน
และวิชาชีพ 

3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีสมรรถนะส าคัญการเป็นครู มีความรัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู และจิตวิญญาณความเป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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4)  ฝึกให้มีประสบการณ์ท างานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนโดยการท างานกลุ่ม 

5) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิชาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม  โครงการ  การฝึกปฏิบัติงาน 
3) ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและ      

นอกห้องเรียน 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี ในด้านหลักสูตรและการสอน อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้ง  

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอน และติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการ
ด้านหลักสูตรและการสอน เพ่ือน าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติและการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

3) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน สามารถ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริงและบูรณาการข้ามศาสตร์ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ใช้เทคนิควิธีสอน นวัตกรรมที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี

ในด้านหลักสูตรและการสอนอย่างรอบด้านและหลากหลายแหล่งข้อมูล และลึกซึ้ง และเน้นการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญวิทยากร
บรรยายพิเศษ  ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ กรม กระทรวง            
มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสาร และการเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย
ควบคู่กับภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

4) ส่งเสริมการท างานอย่างบูรณาการความรู้ภายในศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและ        
บูรณาการข้ามศาสตร์ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การประเมินตามสภาพจริง เช่น การท ารายงาน การวิจัย การท าชิ้นงาน การน าเสนอ

งาน การเสนอผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล       
ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล และเห็นคุณค่าของศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล  น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์     
โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานด้านหลักสูตรและการสอน        
อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้ทางด้านหลักสูตร
และการสอนแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและ
การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
1) การอภิปราย 
2) การศึกษาค้นคว้า 
3) การน าเสนองาน 
4) การปฏิบัติงาน 
5) การเรียนโดยกรณีศึกษา การแก้ปัญหาเป็นฐาน 
6) การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
7) การเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
8) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
9) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
10) การเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
11) การเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การสอบด้วยข้อสอบอัตนัยที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2) การประเมินตามสภาพจริงจากการวิพากษ์วิจารณ์ ชิ้นงาน รายงานบทความ งานวิจัย 

การสัมมนา 
3) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยการประเมินการปฏิบัติงาน 
4) การประเมินจากการสังเกตกระบวนการท างานในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หรือการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) รับรู้เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดีและสื่อสารกับบุคลากรทางการศึกษาและ
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ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การท ากิจกรรม การท างานกลุ่ม การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ การน าเสนอผลงาน 
2) การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม/การท างานกลุ่ม 
2) การปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1) วิเคราะห์ เชิงตัวเลข ส าหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

2) สามารถสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มต่างๆทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ       
ที่หลากหลายทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม      
ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ และการจัด     
การเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลพินิจที่ดีในตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล พร้อมทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้การจัดการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
2) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสวงหาความรู้เป็นฐาน 
3) การเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
4) การเรียนรู้โดยใช้การอภิปราย / การสื่อสาร /การน าเสนอ 
5) การเรียนรู้โดยใช้การอุปนัย 
6) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
8) การเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
9) การเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก 
10) การเรียนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การปฏิบัติงาน 
2) การประเมินน าเสนอในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) ผลงาน งานวิจัย โครงงาน 
 

2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
        1) มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการ       

ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตร วางแผนและออกแบบเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

2) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าไปออกแบบและจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนรู้และสร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ ให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21         
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น      
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาตนเอง และ
สังคม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) การฝึกปฏิบัติจริง  
3) การท างานกลุ่ม 
4) การเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
5) การเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
6) การเรียนโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุก 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) การประเมินจากการทดสอบ 
2) การประเมนิจากการปฏิบัติงาน 
3) การประเมินจากผลงาน 
4) การประเมินจากงานวิจัย 
5) การประเมินจากการสังเกตในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ   

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ       
การวิเคราะห ์    
เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร        
และการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
หมวดวิชาบังคับ                  
1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21                  

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา                  

1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน                  

1026301 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม ่                  

1026203 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนแนวใหม ่                  

1046402  การวิจัยด้านหลักสตูรและการสอน                  

หมวดวิชาเลือก                  

1027301 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั 
            เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม ่

                 

1027302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสตูรในสาขาวิชาเฉพาะ                  

1027303  การจัดการศึกษาตามความหลากหลาย 
             ทางวัฒนธรรมในสังคม   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ   

สัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ       
การวิเคราะห ์    
เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร        
และการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 
1027304 หลักสตูรและการสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถ 
             ด้านการคิด 

                 

1027303  การจัดการศึกษาตามความหลากหลาย 
             ทางวัฒนธรรมในสังคม   

                 

1027305  การพัฒนาหลักสตูรส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
   และค่านิยม 

                 

1027306  การนิเทศการสอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
             เชิงวิชาชีพ 

                 

หมวดวิทยานิพนธ์                  

1026991 วิทยานิพนธ์ 1                  

1026992 วิทยานิพนธ์ 2                  

1026993 วิทยานิพนธ์ 3                  
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
ชั้นป ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ปี 1 1. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 

2. มีความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. มีความสามารถในการประเมินหลักสูตร 
4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
5. มีความสามารถจัดการชั้นเรียนและจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
6. มีทักษะการสืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. มีความสามารถในการออกแบบวิจัย  
8. มีความรัก ความศรัทธาและจิตวิญญาณความเป็นครู 
9. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 

ปี 2 1. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการนิเทศการเรียนการสอน 
2. มีความสามารถในการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
3. มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

และวิเคราะห์ข้อมูล 
4. มีความสามารถในการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
5. มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
6. มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
         การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
        มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรรบัผิดชอบเรื่อง กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสมัฤทธ์ิ 
โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
             2.1.1 การทวนสอบในระดบัรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาน้ัน 
             2.1.2 การทวนสอบในระดบัหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมสี่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                       จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษา 

2.2.1 ภาวะการท างานของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตล่ะรุ่นทีจ่บการศึกษาในด้านของระยะ  
เวลาในการหางานท า ความเห็นที่มีต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
            2.2.2 การตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในองค์การทาง
การศึกษา หรือสถานประกอบการนั้นๆ เป็นช่วงระยะเวลา เช่น ท างานครบ 1ปีและครบหลักสูตรเป็นต้น 
            2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบวิชาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จาก
สาขาวิชาที่ เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 
            2.2.4 ผลงานของนักศึกษาที่ วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
กิจกรรมการกศุลเพือ่สังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองค์การที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
            หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
            แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ          
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัย 
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอนและการวิจัย     

อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

    2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน  
            การสอนอย่างต่อเนื่องโดย โดยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงานทางวิชาการ 
            และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือ 
            การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
    2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้มีความทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
    2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการการศึกษาทางไกล แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ 
            พัฒนาความรู้และคุณธรรมตลอดชีวิต 
    2.2.2 มีการกระตุ้นและสนับสนุนอาจารย์ท าผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชาหลักสูตรและ 
            การสอน 
    2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
            และเพ่ือแสดงถึงมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นหลัก  
    2.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่มวิจัย และเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการการศึกษา 
           ต่างๆของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2.3 การพัฒนาด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ 
         2.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที ่
                 เกี่ยวกับหลักสตูรและการสอน โดยในการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยมีความ 
                 ชัดเจนและพอเพียง 
         2.3.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนอย่างน้อย                                  
                ปีละ 1 เรื่อง โดยมุ่งให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือ TCI      
                กลุ่ม 2 
         2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
     เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และ/หรือที่มีการปรับปรุงภายหลัง และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรในรายละเอียด ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร  จ า น ว น          
อย่างน้อย 3 คน 

การตรวจสอบคุณวุฒิและ คุณสมบัติของ
อาจารย์ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 

รายชื่ ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 3 คน 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ 

การตรวจสอบคุณวุฒิและ คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ พิ เศษ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

คุณ วุฒิ แ ล ะคุ ณ สมบั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
อาจารย์ผู้ สอน และอาจารย์
พิเศษ         

3. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร ทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

 
2. บัณฑิต 

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ก าหนดคุณภาพและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่ งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้       
6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี  และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต มีคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2 . การได้ งานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

การติดตามผลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี         
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใน          
ปีการศึกษานั้น 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท าหรือมีกิ จการของตน เอง        
ทุกคน 



31 
 

31 
 

3. นักศึกษา 
     การประกันคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบ 

การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 
เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

3.1 การรับนักศึกษา 
     1. การรับนักศึกษา 
     2. การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ดังนี้ 

1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
นักศึกษา 

2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
3) ด าเนินการจัดสอบ สัมภาษณ์และ

ประกาศผลสอบ 
4) นักศึกษารายงานตัว 
5) จัดปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย

และระดับหลักสูตร 
6) จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษา 
7) ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ส รุ ป ท บ ท ว น

กระบวนการรับนักศึกษา 
8) น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ

รับนักศึกษาไปปรับ ใช้และวาง
แผนการรับนักศึกษาในปีต่อไป 

1. นักศึกษามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. นักศึกษามีความพร้อมก่อน     
ที่จะศึกษาในหลักสูตรและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3.2 การส่ งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
      1 . ก า ร ค ว บ คุ ม 
การดูแลให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาโท  

หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบและ
กลไกการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษา
ทางด้ านวิชาการและการแนะแนวแก่
นักศึกษา 

1) แต่ งตั้ งอ าจ ารย์ ที่ ป รึ กษ าท าง
วิชาการให้แก่นักศึกษา       

2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา(Office Hours) 

3) สรุปผลการให้ค าปรึกษา 
4) ประเมินผลการให้ค าปรึกษาของ

อาจารย์โดยนักศกึษา 
5) ป ระชุ ม อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตรน าผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจขอ งนั กศึ ก ษ าที่ มี ต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและแบบบันทึก  

นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ เรียนอย่าง
มีความสุขและส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด     
ในหลักสูตร 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
           การให้ค าปรึกษา เพ่ือน าไป 

          ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  
          ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

      2 . กิ จ กรรม การ
พัฒ นาศั กยภาพของ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไกตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ส ารวจความต้องการของนักศึกษา

ในการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษ
ที่  2 1  แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  จ า ก  ม ค อ .7  ม า
ออกแบบกิจกรรม 

2) ป ระชุ ม อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร ร่วมออกแบบกิจกรรม 
โดยจั ด กิ จกรรมและโครงการ
ภายใต้แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ
ที่ จ าเป็น ในศตวรรษที่  21 และ
สอดแทรกกิจกรรมใน มคอ.3  

3) ประเมินผลกระบวนการและผลการ
จัดกิจกรรม 

4) ทบทวนการด าเนินงาน ปรับปรุง 
แผนการด าเนินงาน 

จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

3 .3  ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
นักศึกษา 
     1 . การคงอยู่ ของ
นักศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรายงานผล
การคงอยู่ของนักศึกษา ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) การรายงานตัวและปฐมนิเทศระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร 

2) จั ด ท าแ ฟ้ ม ป ระวั ติ ข้ อ มู ล ขอ ง
นักศึกษา 

3) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็น
รายปีการศึกษา  

4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะ 

จ า น วน นั ก ศึ ก ษ าที่ ค งอ ยู่      
ในหลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

     2 .  ก า ร ส า เ ร็ จ 
การศึกษา 

     1)   สรุปผลการส าเร็จการศึกษาของ 
          นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

2) ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการส าเร็จ 
     การศึกษาเพ่ือการพัฒนาและ 
     ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ส า เ ร็ จ
การศึกษา 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
     3. ความพึงพอใจ ระบบและกลไกความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานของหลักสูตรและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับหลักสูตร 
แนะน าช่องทางการแสดงความ
คิด เห็ นและข้อร้องเรียน ให้ กั บ
นักศึกษา (กล่องรับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ  ระบบออนไลน์ 
และอาจารย์ที่ปรึกษา) 

2) ตรวจสอบความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
แล้วน าข้อมูลเข้าที่ประชุม 

3) ป ร ะชุ ม เ พ่ื อ ร่ ว ม กั น แ ก้ ไข ข้ อ
ร้องเรียน 

4) ติดตามผลและส ารวจความพึง
พอใจต่อการบริหารของหลักสูตร
แ ล ะติ ด ต าม ผ ล ก า รแ ก้ ไข ข้ อ
รอ้งเรียนของนักศึกษา 

5) ส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของหลักสูตร 

6) สรุปผล รวบรวมปัญหาเพ่ือน า
ข้อมูลมาวางแผนป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ้ า 

ระดั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ขอ ง
นักศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
ขอ งห ลั ก สู ต รและผล การ
จั ด ก า ร ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น ข อ ง
นักศึกษา อยู่ในระดับไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 
4. อาจารย์ 

     องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มตั้งแต่ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระบบการบริหารอาจารย์ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับอาจารย์ 
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
4 .1  การบ ริห ารและ
พั ฒ น า อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1 . ร ะบ บ ก ารรั บ
และแต่ งตั้ งอ าจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

1) วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2) เสนอแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ตามท่ีก าหนด 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
 
 

3) ขออนุมัติแผนการรับแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (กรณีไม่มีกรอบอัตรา) 

5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

6) ประเมินผลการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

     2. ระบบการบริหาร
อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร มีการด าเนินการดังนี้ 

1) ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ
บ ริ ห า ร อ าจ าร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรและงบประมาณ 

2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านต่างๆ ของอาจารย์ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3) อาจารย์ท ารายงานผลการพัฒนา
ต น เอ ง เส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานหลักสูตร 

4) ทางสาขาวิชาน าผลที่ ได้มาเข้าที่
ประชุมเพ่ือสรุปผลและวางแผนใน
การพัฒนาในปีต่อไป 

แ ผ น ก า รบ ริ ห า ร อ าจ าร ย์
ประจ าหลักสูตร 

     3 . ระบบส่ งเสริม
แล ะ พั ฒ น าอาจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบบการส่ งเสริมและพัฒ นาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้ 

1) การวางแผน งบประมาณ และ         
แ น วท า งก าร พั ฒ น าอ าจ าร ย์       
ในแผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา 

2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง 

3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนาตนเอง
ภ าย ใต้ งบ ป ระม าณ ที่ ก าห น ด 
เพ่ือให้กรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา 

4) รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
5) สรุปผลและวางในกานพัฒนาในปี

ต่อไป  

แ ผ น ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
5 .1 .1  การออกแบ บ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะส า ร ะ
รายวิชาในหลักสูตร 

     1)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ       
          พัฒนาหลักสูตร 
     2)  จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนา 
          หลักสูตร 

3) ศึกษาและส ารวจข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร 

4) จัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2)       
เพ่ือเตรียมการวิพากษ์หลักสูตร 

5) ก าหนดและจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร  

6) ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

7) น าเสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
และพิจารณาอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดเอกสารหลักสูตร 
มคอ.2 

5 .1 .2  ก ารป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ  

     1)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร         
           ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน     
           ของหลักสูตรตามข้อก าหนดการ   
           ด าเนินการ ทุกปีการศึกษา 
      2)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      พิจารณาเนื้อหารายวิชาให้มีความ    
      ทันสมัย (โดยเลือกอย่างน้อย1             
      รายวิชา/ภาคการศึกษา) 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     ประชุมชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ 
     ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความ  
     ทันสมัย 
4)   อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้มี 
      กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
      สอดคล้องและทันสมัยกับ     
      สถานการณใ์นปัจจุบัน 

มคอ.2 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
5 .1 .3  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประชุม เพื่อก าหนดผู้สอนประจ า 
รายวิชาซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ 
คือ ความรู้และความสามารถ 
ประสบการณ์การสอนความ
เชี่ยวชาญในรายวิชา ฯลฯ จ านวน
ชั่วโมงท่ีก าหนดเป็นไปตาม
ภาระหน้าที่ ซึ่งก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

2) หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการ
เรียนผ่านระบบบริการการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร     
แจ้งผู้สอนรับทราบและผู้สอนจัดท า 
มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา ภายในระยะเวลาที่      
สาขาวิชาก าหนด 

ตารางสอนและรายชื่อผู้สอน 

5.1.4 การก ากับติดตาม 
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
จัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

การก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแผนการ
เรียนรู้ทุกด้าน ตาม มคอ.2 ของ
หลั กสู ตร และรายงานผลของ
รายวิชาจาก  มคอ .5  ของภ าค
การศึกษาที่ผ่านมา (ในกรณีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
แล้ว) โดยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนต้องค านึ งถึงการ   
บูรณาการวิจัย  บริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 และ 4 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่ง  

เอกสาร มคอ.3 และ 4 ตาม
รายวิชาที่ เปิดการเรียนการ
สอน 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
            หลักสูตรภายในระยะเวลาที่   

           หลักสูตรก าหนดคณะกรรมการ 
           บริหารหลักสูตร พิจารณาและ 
           น าเสนอต่อคณะฯ และน าเผยแพร่  
           ระบบบริหารการศึกษา 

 

5.1.5 การจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า โท ที่ มี ก า ร 
บู รณ าการทางสั งคม 
การท านุ บ ารุ งศิ ลปะ
และวัฒนธรรม  

     1)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
          ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิด 
          ภาคเรียนเพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรม 
          การเรียนการสอนให้ไปตาม         
          ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ 4 
     2)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

จัดท าโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
โดยการบูรณาการงานวิจัย หรือ
บริการวิชาการ หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และระบุการปฏิบัติ
หรือการพัฒนาทักษะในศตวรรษ    
ที่ 21 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตามจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อ
ผู้สอน 

ม ค อ .3  ห รื อ  4  ที่ มี ก า ร           
บูรณาการกับการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการทางสังคม  
หรือการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 .2  ก ารป ระ เมิ น ผล
ผู้เรียน 
5.2.1การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 
5.2 .2 การตรวจสอบ
การป ระ เมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่
ก า ร พั ฒ น าก าร เรี ย น รู้ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
(assessment for leaning) ซึ่งด าเนินการ
ดังนี้  

1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามที่ก าหนด
ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ทั้งนี้  การ   

ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้และ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
5.2 .3 การก ากับการ
ป ระ เมิ น ก ารจั ด ก าร
เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

วั ด ผ ล แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
การศึกษาเป็น ไปตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย 

2) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาวัดผล
และการประเมินผลการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
ประเมินผลการเรียนรู้และจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภายในเวลาที่สาขาวิชาก าหนด 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก ากับกระประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่
ละรายวิชา และพิจารณาทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น โด ย
ประเด็นในการพิจารณาได้แก่ 

     3.1 ผลการเรียน อาจารย์ผู้สอน    
     จะต้องรายงานผลคะแนน และ 
     รายงาน ผลการตัดเกรดโดยระบุว่า  
     เป็นระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 
     3.2 ผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
     มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที ่
     สอดคล้องกับรายวิชา โดยพิจารณา  
     จาก มคอ.3, 4 , 5 และ มคอ.6  
     และหลักเกณฑ์การประเมินผล   
     ตามท่ีหลักสูตรระบุไว้ใน มคอ.2  
     หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการ 
     ประเมินผลนักศึกษา 
4) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 และ 6 ตาม  

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้ามี) 
แ ล ะ จั ด ส่ ง ห ลั ก สู ต ร ภ า ย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

5) หลักสูตรน าผลการประเมินผล       
การเรียนเสนอคณะกรรมการ     
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
 ฝ่ ายวิชาการระดับคณ ะฯ เพ่ื อ      

ทวนสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะแจ้ง
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาได้รับทราบผ่านระบบ
บริหารการศึกษา  

 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

6.1 สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
1) ระบบการด าเนินงาน
ของคณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือให้ มี สิ่ งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงาน 
1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อส ารวจความต้องการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนน าเสนอข้อมูลต่อคณะฯ 

2) หลักสูตรมีการก าหนดกฎเกณฑ์
ด้านการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้โดยให้อาจารย์
รับผิดชอบการแจ้งต่อคณะเมื่อพบ
สิ่งของช ารุดหรือสูญหาย 

3) ส ารวจความต้องการและประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเพ่ือน าผลความต้องการและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาสรุปผล
ทบทวนและเสนอคณะฯ 

5) การติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะฯ ในด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนของอาจารย์
และนักศึกษา 

6) วางแผนการด าเนินงานต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา
ต่อไป   

ความพึงพอใจของนักศึกษา
แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ที่ มี ต่ อ            
สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้        
อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนนเต็ม 5  

2) จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ต า ม ผ ล
ประเมินความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ต่อไป ทั้งนี้
เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีดังตารางต่อไปนี้ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน         
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ 
การประเมินผลการเรียน จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
การจัดการเรียนการสอน และการเป็นที่ปรึกษา 

X X X X X 

(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10)   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
        หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
          1.1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดประชุมอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน  หรือหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดแนวทางแก้ปัญหาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
น าไปพัฒนาและรายงานผลต่อไป 
           1.1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ จาก
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษา
ระหว่างภาคการศึกษา 
           1.1.3 อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยศึกษาจากผลการทดสอบ พฤติกรรม
การแสดงออก และการปฏิบัติกิจกรรม  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาปีสุดท้าย หรือนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และการเปิด
เว็บไซต์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
    2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนประเมินหลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ         
ผู้ประเมินภายนอก ซึ่งดูได้จากผลการประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
    2.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตโดยประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

     การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา 
     4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล       
การประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการประเมิน       
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การสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าเสนอประธานสาขาวิชา 
     4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนและสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
     4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุก ๆ 5 ปี โดยจะปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2567 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   

1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
(Curriculum Development for      Century Education) 

3(2-1-6) 

                   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และในทุก
ระดับท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย น าหลักสูตรไปใช้ ประเมินเพ่ือ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวโน้มของ
การพัฒนาหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตร ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือให้มีทักษะในการพัฒนา การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 
                   Designing and developing educational curricula in various forms 
and for all levels that conform to the context of Thai educational institutions, 
community, and society. Implementation and evaluation of curricula for the 
curriculum development. Analyze problems related to curricula and trend in 
curriculum development by applying principles, concepts, theories in education 
and curriculum development, basic information of curriculum development in 
various issues, basic education curricula, curriculum implementation, curriculum 
evaluation, problems and trends in curriculum development in order to possess skills 
of curriculum development, implementation, and evaluation. Use reflexive 
practice to apply for self-development for being a good teacher who is 
proficient, modernist, and keeps up with the changes for curriculum in 
the      Century . 
 

1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
(Administrative Management of Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

                   น าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรและการสอน  วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวโน้มในการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
 น าผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  โดยประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการสอน  ภาวะผู้น าทางวิชาการ ความเป็นครูมืออาชีพ วัฒนธรรม
องค์กรของสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ศิลปะวิธีการ
สื่อสาร การท างานเป็นทีม  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
                  Proposing guideline in curriculum management and instruction. 
Analyze issues and trends in administrative management of curriculum and 
instruction. Evaluate institutional curricula for results used in the curriculum 
development by applying the theories concerning the administrative 
management of curriculum and instruction. Academic leaderships, 
professional teachers, and educational institution’s culture that affects the 
administrative management of curriculum and instruction. Learning arts of 
communication strategies, team working, principles and concepts of 
curriculum evaluation, curriculum evaluation model, and instruments used 
for evaluating curricula. 

   
1026301 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่                                          3(1-2-6) 

(Pedagogical Science for Management of Learning in Modern era) 
                   พัฒนาการเรียนการสอน และสื่อการสอนส าหรับผู้ เรียนในแต่ละระดับ

การศึกษา ปฏิบัติการออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรม ปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ บนพ้ืนฐานของศาสตร์และกรอบแนวคิดทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรู้
และการสอน รูปแบบการสอนและวิธีการสอนต่างๆซึ่งน าไปใช้ในการออกแบบการสอน 
ก าหนดกลยุทธ์การสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาแนวทางการจั ดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
                  Develop learning, instruction, and instructional materials for 
learners in different levels of education. Practice in designing lesson plans 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                        หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   
 and selecting the learning media. Practice in classroom setting and creating 

learning activities. Design and manipulate learning environment based on 
pedagogical knowledge and framework, theories, principles of learning and 
instruction, instructional approaches and methods applicable for instructional 
design. Determine instructional strategies and learning activities that comply 
with the National Education Act and reflection to the social context. 
Evaluation and assessment of learning and innovation of learning and 
instruction with the emphasis of fundamental knowledge in developing 
pedagogical frameworks for development of student's potentials in the 21st 
century. 

  
1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 

(Statistics and Educational Research Methodology) 
3(1-2-6) 

                   การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ในการ
วิเคราะห์ปัญหา การก าหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐาน 
การออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายจากข้อมูลพ้ืนฐาน 
มโนทัศน์และทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา ทั้งแบบดั้งเดิมและ
แบบใหม่  
                   Knowledge development in statistics and educational research 
methodology for problem analysis. Determining conceptual framework and 
planning research, variables and hypothesis. Research design,  determining 
population and selecting the samples, forming and developing research 
instruments, data collection, data analysis, developing a research proposal 
and writing a research report, as well as developing ethics in educational 
research. Applying research statistics, data analysis, and interpretation of 
basic information. Concepts and theories of quantitative and qualitative  
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 research. Methodologies of conventional research and new trends in 

educational study. 

  
1026203 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนแนวใหม่ 

(Curriculum and Instruction Innovation in Modern Trends) 
3(1-2-6) 

                 ออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับสังคมไทย 4.0 ที่สามารถน าไปแก้ปัญหาและส่งเสริมหลักสูตรและการสอนที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และผู้เรียน จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
                Design, create and evaluate the educational innovations and 
technology appropriate to Thai 4.0 society, which is applicable to solve the 
problems and promote the curriculum and instruction that is conform to the 
context of schools, locality, and learners. Learning management and 
educational environments to promote creative-based learning. All those are 
conducted by studying, researching, analyzing, and synthesizing the principles 
and theories related to educational innovations. 

   
1046402 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 

(Curriculum and Instructional Research) 
3(1-2-6) 

                 พัฒนามโนทัศน์นิพนธ์และข้อเสนอการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน สามารถ
ก าหนดปัญหา  กรอบแนวคิด กระบวนการวิจัย การออกแบบวิธีการวิจัย การพัฒนา
เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการสรุปงานวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินรายงานการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน โดย
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
นวัตกรรมและการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการรวบรวมแนวคิดใหม่ด้าน
หลักสูตรและการสอน จากงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนทั้งในและต่างประเทศ 
เลือกสรรในการใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 
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                   Develop a research concept paper and proposal in curriculum 

and instruction. Identify the problem, determining the framework and 
method, developing research instruments, assessing quality, analyzing data, 
presenting the research summary, and writing a research report. Evaluate 
curriculum and instructional researches by using the data from studying the 
current situations and problems in development of curriculum and 
instruction, innovations, and education. Intensively search, analyze, and 
synthesize for gathering new concepts in the curriculum and instruction from 
the related studies both inside the country and overseas. Select resources of 
knowledge to apply for improvement of the curriculum and instruction for 
the development of students’ potentials in the 21st century. 

  
1027301 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

(Development of Innovation and Digital Technology for 
Learning in Modern era) 

3(1-2-6) 

                  ปฏิบัติการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านหลักสูตรและ
การสอน เพ่ือจัดการเรียนการสอน  จัดการชั้นเรียน และจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้การ
เรียนรู้กับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในทุกระดับการศึกษา ตามแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนของยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้ข้อมูลทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและการสอนอย่างหลากหลายบูรณาการกับ
การน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน การปฏิบัติการ  การผลิต และ
การ ประเมินผล 
                 Carry out designing and developing innovation and digital 
technology in curriculum and instruction for learning and teaching, classroom 
management and environmental setting to promote learning of learners with 
diversified ability in all educational levels in accordance with instruction and 
learning framework of the 21st century that uses information of innovation, 
educational technology, and various learning resources related to the 
curriculum and instruction and with integration of systematic theory in 
designing instruction and learning, operation, production, and evaluation. 
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1027302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ 
(Practicum in Curriculum Development in Specialized Area) 

3(1-2-6) 

                   ปฏิบัติการสร้างหลักสูตร ทดลอง และประเมินผลการใช้หลักสูตรที่บูรณาการ
กับองค์ความรู้ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด เหตุการณ์ส าคัญ 
จ าเป็น ในปัจจุบัน และอนาคต ดังเช่น ประชาคมอาเซียน ทักษะในศตวรรษที่ 21 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
                 Construct a curriculum, experiment of its implementation and 
evaluate the implementation of the curriculum that is integrated with 
knowledge in the school by analyzing and synthesizing the principles, 
concepts, events and situations that are important and necessary in the 
present and future; such as ASEAN community, skills in the 21st century, and 
the local wisdom. 

  
1027303 การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม 

(Educational Management in a Culturally Diverse Society) 
3(3-0-6) 

                   วิเคราะห์ และอภิปรายวัฒนธรรมที่หลากหลายและสภาพสังคมปัจจุบันที่มี
ต่อการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย  การพัฒนา
หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคม 
                  Analysis and discussion of cultural diversities and current social 
situation affecting organization of the systematic education, alternative 
education, and informal education.  Development of curriculum and instruction 
related to cultural diversities and societal context. 

   
1027304 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด                       3(3-0-6) 

(Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking Abilities) 
                     ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

ท างานของสมองเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดพ้ืนฐาน การคิดอย่างสร้างสรรค์ และกระบวนการ
คิดที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้
และการใช้สื่อการเรียนรู้            
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                   Design learning management, environment arrangement for 

enhancing working process of the brain in order to promote basic thinking 
skills, creative thinking, and important thinking process for the 21st century by 
applying theories, patterns, learning management technics, and utilizing 
media for learning. 

  
1027305 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 

(Ethics and Moral Curriculum Development) 
3(3-0-6) 

                   ศึกษาความหมายและความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ในสังคม วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
                  Study meaning and importance of virtues and morals, ethics and 
values in the society. Analyze problems and propose guidelines for 
enhancing and developing, or solving problems concerning the virtues and 
morals, ethics, values, and desirable attributes that are suitable for Thai 
social context. 

  
1027306 การนิเทศการสอนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ                       3(1-2-6) 

(Instructional Supervision For Professional Learning Community) 
                   สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการ

สอนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยศึกษาและ
ประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จุดมุ่งหมาย หลักการแนวคิดและ
กระบวนการนิเทศการสอน ทักษะที่จ าเป็นต่อการนิเทศการสอน  วิธีการนิเทศการสอน 
การสร้างเครื่องมือสังเกตการสอน เทคนิคและทักษะการสังเกตการสอน และการประเมิน
การนิเทศการสอน    
                  Create a professional learning community in schools. Analyze 
problems of learning and instruction by working together with personnel in 
the schools for development of the learners. Study and apply the concept of 
professional learning community. Study the purposes, principles, concepts 
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 and process of instructional supervision, essential skills for instructional 

supervision, methods of instructional supervision, creating instructional 
observation instruments, techniques and skills of instructional supervision, 
and evaluation of the instructional supervision. 

  
1026991 วิทยานิพนธ์ 1 

(Thesis 1) 
3(0-0-9) 

                   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านหลักสูตรและการสอนใน
หัวข้อที่สนใจ เพ่ือเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                  Study the relavant papers and research related to curriculum 
and instruction to the topics of interest to propose a thesis topic to the 
committee responsible for the curriculum 

  
1026992 วิทยานิพนธ์ 2 

(Thesis 2) 
3(0-0-9) 

                   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านหลักสูตรและการสอนใน
หัวข้อที่สนใจ เพ่ือเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                  Study the relavant papers and research related to curriculum 
and instruction to the topics of interest to propose a thesis topic to the 
committee responsible for the curriculum 
 

1026993 วิทยานิพนธ์ 3 
(Thesis 3) 

6(0-0-18) 

                   ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และเขียนรายงานวิจัย  เพื่อสอบวิทยานิพนธ์ 
                  Conducting research tools through the process of checking the 
quality of the research instruments conduct data collection experiments 
analyze data and write research reports for the thesis examination. 
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ภาคผนวก ข 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557  

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

โครงสร้างตลอดหลักสูตร  ก (2) 
1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
2) โครงสร้างหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาแกน     15 หนว่ยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้านเอกไม่น้อยกว่า  18หน่วยกิต 
(1) วิชาบังคับ         12 หน่วยกิต 
(2) วิชาเลือกแขนงวิชาไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างตลอดหลักสูตรแผน  ก (2) 
     1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
     2) โครงสร้างหลักสูตร    
             ก. หมวดวิชาบังคับ                18   หน่วยกิต 
             ข. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
             ค. หมวดวิทยานิพนธ์              12   หนว่ยกิต 

1. ปรับให้มีความ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้ องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและ สิ่งแวดล้อม 
แ ล ะ โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ศึ ก ษ า
เนื้อหาในด้านหลักสูตร
และการสอน 
 2. ลดจ านวนหน่วย
กิตรวม ตลอดหลักสูตร
ล ง โ ด ย บู ร ณ า ก า ร
เนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อน 

แยกแขนงวิชาออกเป็น 10 แขนงวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 กบัหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 หมวดวิชาแกน   15 หน่วยกิต   หมวดวิชาบังคับ   18  หน่วยกิต   
1016101 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน 
3(3-0-6)  -  ยกเลิกรายวิชา 

1027901 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 1 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
1026201 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 
3(2-1-6) ปรับชื่อวิชา และหน่วยกิต 

โดยการบูรณาการรายวิชา 
1016101 กับ 1026201 

1027301 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1026301 ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ 
ยุคใหม่ 

3(1-2-6) ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(1-2-6) ปรับหน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   12 หน่วยกิต 
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน(บังคับ) 

     

1027902 สัมมนาด้านหลักสูตรและการสอน  2 3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
1037201 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 1026203 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการ

สอนแนวใหม่ 
3(1-2-6) ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต และ

ค าอธิบายรายวิชา 
1027202 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน  3(2-2-5) 1046402 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 3(1-2-6) ปรับหน่วยกิต และค าอธิบาย

รายวิชา 
1067201 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและการ

สอน 
3(3-0-6) ปรับหน่วยกิต และค าอธิบาย

รายวิชา 
 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน(เลือก) 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  หมวดวชิาเลือก 

ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  

1027302 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมการคิด 3(2-2-5) 1027304 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิด 

3(3-0-6) 
 

ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

1027303 การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร 3(2-2-5) 1027302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชา
เฉพาะ 

3(1-2-6) 
 

ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

1027304 การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้อาเซียนเป็น
ฐาน 

3(2-2-5)  -  ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1027305 การนิเทศการเรียนการสอน  3(2-2-5) 1027306 การนิเทศการสอนเพ่ือสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

3(1-2-6) 
 

ปรับชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

1027306 
 

การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  

3(2-2-5) 
 

1027305 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 

3(3-0-6) 
 

ปรับชื่อวิชา และหน่วยกิต 

1027307 การจัดการศึกษาตามความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในสังคม 

3(2-2-5) 1027303 การจัดการศึกษาตามความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม 

3(3-0-6) 
 

ปรับหน่วยกิต  

   1027301 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ 

3(1-2-6) 
 

เพ่ิมรายวิชา 

 วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต   หมวดวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต   
1026991    วิทยานิพนธ์                                   12(0-36-0) 
                              

1026991 วิทยานิพนธ์ 1 3(0-0-9) เพ่ิมรายวิชา ปรับหน่วยกิต 
และค าอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับการท างานจริง 

1026992 วิทยานิพนธ์ 2 3(0-0-9) 
1026993 วิทยานิพนธ์ 3 6(0-0-18) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

 
 1546201 
 1547206 

 
1547201 

 
1547202 
 

แขนงวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรและการสอนภาษาไทย 
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 
การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย  
นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 ยกเลิกรายวิชา 

1547203 สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 3(2-2-5)  
 1547204 
 1547205 

สัมมนาคติชนวิทยา 
วรรณกรรมไทยส าหรับการสอนภาษาไทย 
แขนงวิชาคณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
4097201 
 
4097202 
 
4096201 
4097206 

การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์  
นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ 

3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4097204 ระบบพีชคณิตส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)   
4097205 บทเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 
3(2-2-5)   

4097203 คณิตศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5)   
 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์  - ยกเลิกรายวิชา 
4007203 พ้ืนฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4)   
4007201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์  
3(2-2-5)   

4007202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5)   

4007204 การพัฒนาความสามารถทางการสืบสอบ
ในวิชาวิทยาศาสตร์ 

3(2-3-4)   

4007205 การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

3(2-3-4)   

4006201 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)   
 แขนงวิชาสังคมศึกษา  - ยกเลิกรายวิชา 
2536201 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5)   
2537201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน  

สังคมศึกษา  
3(2-2-5)   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
2537202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน

สังคมศึกษา 
3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา 

2537207 ประเด็นและปัญหาทางสังคม 3(2-2-5)   
2537204 การพัฒนาจริยธรรม 3(2-2-5)   
2537205 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5)   
2537206 แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  3(2-2-5)   
2537203 พลเมืองศึกษา 3(2-2-5)   
 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  - ยกเลิกรายวิชา 
1557205 การทดสอบและการประเมินผล

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5)   

1557201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนอังกฤษ 3(2-2-5)   
1557202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5)   

1557203 ภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5)   

1557204 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5)   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
1556201 หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)   
 แขนงวิชาพลศึกษา  - ยกเลิกรายวิชา 
4086201 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)   
4087201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนพลศึกษา  3(2-2-5)   
4087203 การจัดการรายการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางพลศึกษาและกีฬา 
3(2-2-5)   

4087204 หลักการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา    3(2-2-5)   
4087205 การจัดการสร้างเสริมความปลอดภัย 3(2-2-5)   
4087202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน

พลศึกษา 
3(2-2-5)   

 แขนงวิชาการเกษตร  - ยกเลิกรายวิชา 
5007206 เรื่องเฉพาะทางการเกษตร 3(2-2-5)   
5007201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน

การเกษตร 
3(2-2-5)   

5007202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
การเกษตร   

3(2-2-5)   

5007203 เกษตรส าหรับครูการงานอาชีพ 3(2-2-5)   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
5007204 ระบบเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา 

5007205 การผลิตพืชและสัตว์สู่มาตรฐานสากล 3(2-2-5)   
5006201 หลักสูตรและการสอนการเกษตร   3(2-2-5)   

 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  - ยกเลิกรายวิชา 
4126201 หลักสูตรและการสอนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   
4127201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5)   

4127202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)   

4127205 ตัวแบบการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์  

3(2-2-5)   

4127204 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)   
4127203 การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5)   

4127204 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)   
4127203 การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5)   

 
 



 
 

 
 

 63 
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4127204 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 3(2-2-5)   
4127203 การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่าง

มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5)   

 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย  - ยกเลิกรายวิชา 
1076201 หลักสูตรและการสอนการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)   
1077201 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน

การศึกษาปฐมวัย 
3(2-2-5) 
 

  

1076202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน
การศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5)   

1077206 จิตวิทยาการการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5)   

1077203 พัฒนาการเด็ก 3(2-2-5)   
1077204 การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย 3(2-2-5)   
1077205 ประเด็นแล้วแนวโน้มทางการศึกษา

ปฐมวัย 
3(2-2-5)   
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 กับ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 
1016101  กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน                                                  
             3(3-0-6) 
     ความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา การเมืองการปกครอง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
ฐานคิดส าคัญของการพัฒนากระแสหลักในโลกปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาฐานคิดภูมิ
ปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากฐานกระบวนทัศน์การศึกษา 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก 
รวมทั้งการประยุกต์ การแก้ปัญหา การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ 

1026201  การพัฒนาหลักสตูรทางการศกึษา 
             ในศตวรรษที่ 21 
             3(2-1-6)                             
             Curriculum Development for 
                  Century Education 
     การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ และในทุกระดับ  ที่สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย น าหลักสูตรไปใช้ ประเมิน
เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร โดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการพัฒนา การใช้ และการ
ประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 

เป็นการบูรณาการ
เนื้อหาวิชาที่มีความ
สอดคล้องกันและมี
เ นื้ อ ห า ร่ ว ม กั น ม า
จัดการเรียนการสอน
ร่ ว ม กั น โ ด ย ป รั บ
ค าอธิบายรายวิชาให้
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ
ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ
แ ล ะ จุ ด เ น้ น ข อ ง
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ยุ ค
ศตวรรษท่ี 21 

1026201  ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                      
             3(2-2-5) 
     ทฤษฎี ปรัชญา แนวคิดทางการศึกษา ความเป็นมาและหลักสูตรการศึกษาไทย 
ลักษณะของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของไทย ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบ
ของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
ทฤษฎีหลักสูตรและการปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ  
การน าหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์และประเมิน เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร และแนวโน้ม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ทุกระดับ 
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1046401  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา    
              3(3-0-6) 
     สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติพ้ืนฐาน สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริก
และนอนพาราเมตริกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
การแปลความหมายจากข้อมูล วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทาง
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดกรอบความคิดและ
การวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐานการออกแบบการวิจัย 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทาง
การศึกษา 
 

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  
            3(1-2-6) 
            Statistics and Educational Research 
            Methodology 
     การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา ในการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดกรอบ
ความคิดและการวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐาน การ
ออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  และการวิ เคราะห์ข้ อมูล  การเขียนเค้า
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมี
จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ สถิติที่
ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายจาก
ข้อมูลพ้ืนฐาน มโนทัศน์และทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพทางการศึกษา ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ 

ปรับรายละเอียดของค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความครอบคลุมถึง
ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบใหม่ เพ่ือให้รายวิชาใน
หลักสูตรมีเนื้อสาระที่ทันสมัย และ
สอดคล้องกับแนวทางในการท า
วิ จั ย ทา งด้ า นกา รศึ กษ า  ด้ า น
หลักสูตรและการสอนในปัจจุบัน 
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1037201 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 
     3(2-2-5) 
     นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องทางด้านหลักสูตรและการ
สอน  การน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียนการ
สอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้  ประเมิน และพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  ใน
การจัดการชั้นเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับ
การศึกษา 

1026203 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนแนวใหม่
    3(1-2-6) 
             Curriculum and Instruction Innovation 
             In Modern Trends 
     ออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมไทย 4.0 ที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาและส่งเสริมหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น และผู้เรียน จัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้ างสรรค์  โดยการศึกษา ค้นคว้ า  วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
ครอบคลุมและทันสมัย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 67 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1067201 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
             3(2-2-5) 
     ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาที่มีผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน ศิลปะวิธีการสื่อสาร การท างานเป็นทีม 
การคิดอย่างเป็นระบบ โครงงานทางวิชาการ การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและสามารถน านวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน วิเคราะห์
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร การนิเทศ  ปัญหา และ
แนวโน้มในการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

1066201  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
              3(3-0-6) 
              Administrative Management of   
              Curriculum and Instruction 
     น าเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรและการสอน  
วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การสอน ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการสอน  ภาวะผู้น าทางวิชาการ ความ
เป็นครูมืออาชีพ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ศิลปะวิธีการสื่อสาร 
การท างานเป็นทีม  หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินหลักสูตร 

ป รั บ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
ครอบคลุมและทันสมัย  
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1027301  การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
              3(2-2-5) 
   ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ
เลือกใช้สื่ อการเรียนรู้  ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในการเรียนรู้
และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิค
การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ออกแบบแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการเรียนรู้ 
ปฏิบัติการประเมินและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาการ
เรียนการสอน และสื่อการสอนส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสื่อการ
สอนส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน การพัฒนาการ
เรียนการสอนและสื่อการสอนส าหรับผู้ เรียนในวิชาเอก
แตกต่างกัน 

1026301  ศาสตร์การสอนกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 
             3(1-2-6) 
             Pedagogical Science for Management of 
             Learning in Modern era 
     พัฒนาการเรียนการสอน และสื่อการสอนส าหรับผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการจัดการชั้น
เรียนและสร้างสรรค์กิจกรรม ปฏิบัติการออกแบบและจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ บนพ้ืนฐานของศาสตร์และกรอบ
แนวคิดทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรู้และการสอน 
รูปแบบการสอนและวิธีการสอนต่างๆซึ่งน าไปใช้ในการ
ออกแบบการสอน ก าหนดกลยุทธ์การสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน 
มุ่งเน้นความรู้พ้ืนฐานในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทา งด้ านทฤษฎี กา รสอนอย่ า ง
เด่ นชั ด  ในเนื้ อหาสาระความรู้
ทางด้านศาสตร์และกรอบแนวคิด
ทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรู้
และการสอน รูปแบบการสอนและ
วิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งน าไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการออกแบบการสอน 
และจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้น
ความรู้ พ้ืนฐานในการพัฒนาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 
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1027202  การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน      
              3(2-2-5) 
     สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน นวัตกรรมและการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม
แนวคิดใหม่ด้านหลักสูตรและการสอน จากงานวิจัยด้าน
หลักสูตรและการสอน การประยุกต์ใช้งานวิจัยที่ผ่านการ
วิเคราะห์ เลือกสรรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดย
ศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการสอนเพ่ือก าหนดปัญหา
การวิจัย กรอบแนวคิด กรอบด าเนินการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือการ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการสรุปผลการ
เขียนรายงานการวิจัย และการประเมินรายงานการวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

1046402  การวิจยัดา้นหลักสตูรและการสอน       
             3(1-2-6) 
             Curriculum and Instructional Research 
     พัฒนามโนทัศน์นิพนธ์และข้อเสนอการวิจัยทางหลักสูตร
และการสอน สามารถก าหนดปัญหา  กรอบแนวคิด 
กระบวนการวิจัย การออกแบบวิธีการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย การตรวจสอบคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ
ผลการสรุปงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการ
ประเมินรายงานการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน โดย
ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน นวัตกรรมและการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการรวบรวมแนวคิดใหม่ด้านหลักสูตร
และการสอน จากงานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนทั้งในและ
ต่างประเทศ เลือกสรรในการใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ปรับรายละเอียดของค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความครอบคลุมชัดเจน
เนื้อสาระของการจัดการเรียนการ
สอน โดยมุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้
ออกแบบวิธีการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางในการท าวิจัย
ในปัจจุบัน ที่มีการใช้วิธีการวิจัย
แบบผสม ที่มุ่งให้งานวิจัยมีทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนามโน
ทัศน์นิพนธ์และข้อเสนอการวิจัย
ทางหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
ในรายวิชานี้ 
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1027302  หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริม 
              ความสามารถด้านการคิด  
              3(2-2-5) 
     การคิดกับกระบวนการท างานของสมอง ทักษะการคิด
พ้ืนฐานกระบวนการคิดที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
และทักษะการคิดตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่ างๆ และยุทธวิธี จัดการ เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดการประยุกต์ใช้ทฤษฎี รูปแบบ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้   เพ่ือ
ออกแบบ เลือกใช้ และปฏิบัติการ ในการจัดการเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างด้านความสามารถ ระดับการศึกษา และสาขาวิชา 

1027202  หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริม  
              ความสามารถด้านการคิด 
              3(3-0-6) 
              Curriculum and Instruction for the 
              Enhancement of Thinking Abilities 
     ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการท างานของสมองเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การคิดอย่างสร้างสรรค์  และกระบวนการคิดที่ส าคัญ
ในศตวรรษที่ 21 จากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค
การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้   

 

ปรับให้มีความเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตในการน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
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1027303  การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
              3(2-2-5) 
     แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติ 
ออกแบบและตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งบริบท
ของชุมชนพหุวัฒนธรรมการใช้และประเมินกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

1027302  ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ 
             3(1-2-6) 
             Practicum in Curriculum Development in 
             Specialized Area 
     ปฏิบัติการสร้างหลักสูตร ทดลอง และประเมินผลการใช้หลักสูตร ที่
บูรณาการกับองค์ความรู้ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ 
แนวคิด เหตุการณ์ ส าคัญ จ าเป็น ในปัจจุบัน และอนาคต ดังเช่น ประชาคม
อาเซียน ทักษะในศตวรรษท่ี 21  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เนื้อหามุ่งเน้นการน าไปใช้
ปฏิบัติให้เกิดผลที่แท้จริง 
เ พ่ื อ ใ ห้ ทั น ส มั ย แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของสังคม 

1027305  การนิเทศการเรียนการสอน 
             3(2-2-5) 
     จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน 
รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือที่ใช้ ในการนิเทศการ
สอน การสร้าง การใช้ และปรับปรุงเครื่องมือในการสังเกต
การสอน การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนแบบต่าง ๆ การ
พัฒนาเทคนิคและทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการนิเทศการ
สอนของครู การประเมินผลการนิเทศการสอน  การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน 

1027306  การนเิทศการสอนเพ่ือสรา้งชุมชน แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
             3(1-2-6) 
             Instructional Supervision For 
             Professional Learning Community 
     จัดท าโครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน  จากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  โดยศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  จุดมุ่งหมาย หลักการแนวคิดและกระบวนการนิเทศการสอน ทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการนิเทศการสอน  วิธีการนิเทศการสอนสอน การสร้างเครื่องมือ
สังเกตการสอน เทคนิคและทักษะการสังเกตการสอน และการประเมินการ
นิเทศการสอน 

เ ป็ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร
เนื้อหาวิชาให้ครอบคลุม
และมีความทันสมัยกับ
บริบทของการนิ เทศใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการในการ
พัฒนาครูตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
พั ฒ น า แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า
ทางด้านหลักสูตร และการ
สอน 
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ไม่มีรายวิชานี้   
 
 

1027301  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
              การเรียนรู้ยุคใหม่ 
              3(1-2-6) 
              Development of Innovation and Digital 
              Technology for Learning in Modern era 
     ปฏิบัติการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางด้านหลักสูตรและการสอน เพ่ือจัดการเรียนการสอน  จัดการ
ชั้นเรียน และจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้การเรียนรู้กับผู้เรียนที่
มีความสามารถแตกต่างกันในทุกระดับการศึกษา ตามแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนของยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้ ข้อมูล
ทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  และแหล่งเรียนรู้ ที่
เกี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและการสอนอย่างหลากหลาย   
บูรณาการกับการน าทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน การปฏิบัติการ  การผลิต และการประเมินผล 

เป็นการบูรณาการเนื้อหาวิชาให้
ครอบคลุมและมีความทันสมัยกับ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในปัจจุบัน เ พ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที ่21 
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1026991  วิทยานิพนธ์ 
             12(0-36-0) 
     ท าการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนภายใต้การให้
ค าปรึกษาโดยกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1026991  วิทยานพินธ ์1                                   3(0-0-9) 
              Thesis 1 
     การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางทางด้านหลักสูตร
และการสอนในหัวข้อที่สนใจ เพ่ือเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปรับเพ่ือให้ระบบการดูแลการท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1026992  วิทยานิพนธ์ 2                                   3(0-0-9) 
             Thesis 2 
     การเขียนเค้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับด้านหลักสูตรและการสอน  
โดยน าความรู้และเนื้อหาจากการเรียนรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการ  
เพ่ือสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
1026993  วิทยานิพนธ์ 3                                  6(0-0-18) 
              Thesis 3 
     ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการทดลอง
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย  เพ่ือสอบ
วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 
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การจัดระบบรหัสวิชา 

1. ระบบรหัสวิชาพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่ ISCED (International Standard 

Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรก เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 

เลขตัวที่ 4   บ่งบอกถึง ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวที่ 6 , 7  บ่งบอกถึง ล าดับก่อนหลังของวิชา 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับวิชา 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย  หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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รหัสวิชา 
 

ความหมายของรหัสวิชาเอก   

เลขรหัสสามหลักแรก หมายถึง หมวดวิชาของคณะครุศาสตร์ 

101 หมายถึง หมู่วิชาหลักการศึกษา 

102 หมายถึง หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 

103 หมายถึง หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

104 หมายถึง หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

105 หมายถึง หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนวทางการศึกษา 

106 หมายถึง หมู่วิชาบริหารการศึกษา 

 
 

เลขรหัสหลักที่สี่ หมายถึง ล าดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

6 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 ของบัณฑิตศึกษา 
สาขาหลักสูตรและการสอน 

7 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 ของบัณฑิตศึกษา 
สาขาหลักสูตรและการสอน 

 

เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง ลักษณะเนื้อหา 

1 หมายถึง หลักการศึกษาทั่วไป 

2 หมายถึง หลักสูตรและแบบเรียน 

3 หมายถึง ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการสอน 

4 หมายถึง การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 

5 หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 

6 หมายถึง วิธีสอนวิชาเฉพาะ 

7 หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 

8 หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

9 หมายถึง โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ 
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เลขรหัสหลักที่หกและเจ็ด หมายถึง ล าดับก่อน-หลังของรายวิชา 

01-99 หมายถึง ล าดับก่อน-หลังของรายวิชา 
แต่ละหมู่วิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1. นายปัญญา  ทองนิล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
ค.บ. (เกษตรศาสตร์)  
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2530 

 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 ปัญญา ทองนิล. (2558). การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 (20-22 พฤษภาคม 2558) . มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช: 103-111. 
     2.2 สุกัญญรัตน์ คงงาม อมรรัตน์ สร้อยสังวาล และปัญญา ทองนิล. (2558). การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและการ
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ :กรณีศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่น าร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 3 -4 กรกฎาคม 
2558: 16-26. 
    2.3 เบญจวรรณ ศรีค านวล ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม): 2535-2548. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     2.4 จันทิพย์ อบมาลี ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560). การศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี: 426-431. 
    2.5 ศราวุธ เวชนารายณ์ ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560). การประเมินการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี: 432-438. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545  ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา 
     พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน      ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
          1) 1011101 ความเปน็ครู 
          2) 1021205 หลกัสตูรและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3) 1022201 การพัฒนาหลกัสตูร 
          4) 1022230 หลกัการจดัการเรยีนรู้ 
          5) 1023303 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          1) 1026201 หลกัสตูร 
          2) 1026302 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          1) 1026201 ทฤษฎีหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
          2) 1067201 การบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอน 
          3) 1027301 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          1) พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2537  ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
          2) พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
          1) นิเทศการสอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
          2) นิเทศการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          3) นิเทศนักศึกษาครุทายาท ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2. นางสาวยุพิน  ยืนยง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 

   ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 

ค.บ. (วิชาเอก การวัดผลการศึกษา 
       วิชาโท  คอมพิวเตอร์)   
       สถาบันราชภัฏนครปฐม 2540 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิง
ระบบกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561: 119-129. 
     1.2 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). 2561: 32-43. 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 สันติ บุญจันทร์ประเสริฐ สริตา บัวเขียว และยุพิน ยืนยง. (2561) การพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยใช้บทบาทสมมติที่เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอน ส าหรับ
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที ่8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561: 101-112. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

        2.2 ยุพิน ยืนยง พีชาณิกา เพชรสังข์ กฤษฎา วรพิน และอัญชนา เถาว์ชาลี. (2562). การพัฒนา
คู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562: 1-12. 
     2.3 อัญชนา เถาว์ชาลี กฤษฎา วรพิน พีชาณิกา เพชรสังข์ และยุพิน ยืนยง. (2562). การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี.รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 (22 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , 
จังหวัดเลย: 399-407. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
          1) 1011101 ความเปน็ครู 
          2) 1021205 หลกัสตูรและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3) 1022201 การพัฒนาหลกัสตูร 
          4) 1022230 หลกัการจดัการเรยีนรู้ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

            5) 1023303 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          1) 1026201 หลกัสตูร 
          2) 1026302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          1) 1026201 ทฤษฎีหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
          2) 1067201 การบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอน 
          3) 1027301 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน 
          4) 1027305 การนเิทศการเรียนการสอน 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          1) พ.ศ.2543 – พ.ศ.2544  ครูโรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ  จังหวัดนครปฐม 
          2) พ.ศ.2545 – พ.ศ.2556  ครูโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  จังหวัดนครปฐม 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
          1) นิเทศการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          2) นิเทศนักศึกษาครุทายาท ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3.       นายกฤษฎา  วรพิน 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 
      ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

   วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิง
ระบบกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561: 119-129. 
     1.2 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). 2561: 32-43. 
2. ผลงานวิจัย 
      2.1 ยุพิน ยืนยง, พีชาณิกา เพชรสังข์, กฤษฎา วรพิน และอัญชนา เถาว์ชาลี. (2562). 
การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย 
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  อ าเภอเมือง จั งหวัดเพชรบุรี . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562: 1-12. 
     2.2 อัญชนา เถาว์ชาลี, กฤษฎา วรพิน, พีชาณิกา เพชรสังข์ และยุพิน ยืนยง. (2562). การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี.รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 (22 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , 
จังหวัดเลย: 399-407. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
          1) 1022201 การพัฒนาหลักสูตร 
          2) 1023303 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน 
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
           1) 1026201 ทฤษฎีหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
          2) 1027202 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
          3) 1027301 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          1) พ.ศ.2554 – พ.ศ.2560  ครูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
          1) นิเทศนักศึกษาครุทายาท ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1. นายปัญญา  ทองนิล 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 
ค.บ. (เกษตร)  
วิทยาลัยครูเพชรบุรี 2530 

 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 ปัญญา ทองนิล. (2558). การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 (20-22 พฤษภาคม 2558) . มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช, จังหวัดนครศรีธรรมราช: 103-111. 
     2.2 สุกัญญรัตน์ คงงาม อมรรัตน์ สร้อยสังวาล และปัญญา ทองนิล. (2558). การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและการ
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ :กรณีศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่น าร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 3 -4 กรกฎาคม 
2558: 16-26. 
    2.3 เบญจวรรณ ศรีค านวล ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม): 2535-2548. 
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ล าดับที่ 
ชือ่-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     2.4 จันทิพย์ อบมาลี ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560). การศึกษารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี: 426-431. 
    2.5 ศราวุธ เวชนารายณ์ ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560). การประเมินการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 (3 ธันวาคม2560) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี: 432-438. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2545  ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา 
     พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน      ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
          1) 1011101 ความเปน็ครู 
          2) 1021205 หลกัสตูรและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3) 1022201 การพัฒนาหลกัสตูร 
          4) 1022230 หลกัการจดัการเรยีนรู้ 
          5) 1023303 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน    
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          1) 1026201 หลกัสตูร 
          2) 1026302 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน    
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          1) 1026201 ทฤษฎีหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
          2) 1067201 การบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอน 
          3) 1027301 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          1) พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2537  ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
          2) พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541 ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
          1) นิเทศการสอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
          2) นิเทศการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          3) นิเทศนักศึกษาครุทายาท ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2. นางสาวยุพิน  ยืนยง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 

   ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 

ค.บ. (วิชาเอก การวัดผลการศึกษา 
        วิชาโท  คอมพิวเตอร์)   
สถาบันราชภัฏนครปฐม 2540 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิง
ระบบกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561: 119-129. 
     1.2 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). 2561: 32-43. 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 สันติ บุญจันทร์ประเสริฐ สริตา บัวเขียว และยุพิน ยืนยง. (2561) การพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนโดยใช้บทบาทสมมติที่เน้นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอน ส าหรับ
นักศึกษาครูภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที ่8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561: 101-112. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

        2.2 ยุพิน ยืนยง พีชาณิกา เพชรสังข์ กฤษฎา วรพิน และอัญชนา เถาว์ชาลี. (2562). การพัฒนา
คู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562: 1-12. 
     2.3 อัญชนา เถาว์ชาลี กฤษฎา วรพิน พีชาณิกา เพชรสังข์ และยุพิน ยืนยง. (2562). การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี.รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 (22 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , 
จังหวัดเลย: 399-407. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
          1) 1011101 ความเปน็ครู 
          2) 1021205 หลกัสตูรและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3) 1022201 การพัฒนาหลกัสตูร 
          4) 1022230 หลกัการจดัการเรยีนรู้ 



79 
 

 92 

 

 
 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

            5) 1023303 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          1) 1026201 หลกัสตูร 
          2) 1026302 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          1) 1026201 ทฤษฎีหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
          2) 1067201 การบริหารจดัการหลกัสตูรและการสอน 
          3) 1027301 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน 
          4) 1027305 การนเิทศการเรียนการสอน 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          1) พ.ศ.2543 – พ.ศ.2544  ครูโรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ  จังหวัดนครปฐม 
          2) พ.ศ.2545 – พ.ศ.2556  ครูโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  จังหวัดนครปฐม 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
          1) นิเทศการสอนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
          2) นิเทศนักศึกษาครุทายาท ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 



79 
 

 93 

 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3.       นายกฤษฎา  วรพิน 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 
      ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

   วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิง
ระบบกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561: 119-129. 
     1.2 กฤษฎา วรพิน และยุพิน ยืนยง. (2561). การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม). 2561: 32-43. 
2. ผลงานวิจัย 
      2.1 ยุพิน ยืนยง, พีชาณิกา เพชรสังข์, กฤษฎา วรพิน และอัญชนา เถาว์ชาลี. (2562). 
การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย 
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  อ าเภอเมือง จั งหวัดเพชรบุรี . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562: 1-12. 
     2.2 อัญชนา เถาว์ชาลี, กฤษฎา วรพิน, พีชาณิกา เพชรสังข์ และยุพิน ยืนยง. (2562). การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี.รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 (22 มีนาคม 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , 
จังหวัดเลย: 399-407. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
          1) 1022201 การพัฒนาหลักสูตร 
          2) 1023303 การจดัการเรยีนรูแ้ละการจัดการชัน้เรยีน 
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          1) 1026201 ทฤษฎีหลกัสตูรและการพัฒนาหลกัสตูร 
          2) 1027202 การวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน 
          3) 1027301 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
          1) พ.ศ.2554 – พ.ศ.2560  ครูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
          1) นิเทศนักศึกษาครุทายาท ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4.       นางสริตา  บัวเขียว 
      ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2549 
      กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2535 

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2527 

 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
    1.1 สริตา บัวเขียว. (2558). แนวทางและความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
ศิลปวัฒนาธรรมท้องถิ่น. วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 17 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2558: 1-14. 
     1.2 สริตา บัวเขียว. (2559). Scaffolding ช่วยส่งเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้อย่างไร. 
วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปี
ที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559: 1-15. 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 สริตา บัวเขียว. (2561). ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ ครั้งที ่56 วันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
กรุงเทพมหานคร: 30-37. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์ท างาน 
        2541-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   
    2537-2540  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  
    2528-2537  อาจารย์ประจ าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
   โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
   จังหวัดสมุทรปราการ 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     ระดับปริญญาตรี  
 1) English Grammar I  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 
 2) English Grammar II  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 
     3) การจัดการเรียนรู้ส าหรับครูภาษา 1 
     ระดับปริญญาโท 
     1) การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้อาเซียนเป็นฐาน 
     2) การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
     2528-2537 อาจารย์ประจ าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 
  จังหวัดสมุทรปราการ (ระดับมัธยมศึกษา) 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
     2538 - ปัจจุบัน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5.       นายณฐกร  ดวงพระเกษ 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและ 
      การจัดการเรียนรู้) 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2560 
      กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2550 

   วท.บ. (สุขศึกษา)  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2542 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     1.1 ณฐกร ดวงพระเกษ. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมและน าเสนอ ผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่องการศึกษาไทยส าหรับทุกคน: 
นวัตกรรมความ ท้าทาย ความทัดเทียมและความยั่งยืน ส าหรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 6 -7 
มกราคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา: 137. 
     1.2  ณฐกร ดวงพระเกษ. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ค าถามตามแนวทางการคิดใน
ระดับสูงของบลูม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 
2561: 130-138. 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 ณฐกร ดวงพระเกษ. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม–เมษายน 2562: 68-78. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
      1) ครู โรงเรียนศรีเทพบาล อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
      2) ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือ-โนนทอง อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
      3) ครู กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

       4) อาจารย์สัญญาจ้างรายปี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
     5) อาจารย์สัญญาจ้างรายปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     6) อาจารย์สัญญาจ้างรายปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     1) วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ 
     2) วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     3) วิชากระบวนทัศน์ทางการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม 
     4) วิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอน 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
     1) ครู โรงเรียนบ้านมะเกลือ-โนนทอง อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
     2) ครู โรงเรียนศรีเทพบาล อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
     3) ครู กศน.ต าบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ  
6. ประสบการณ์นิเทศ 
     โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตจังหวัดชัยภูมิ เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

6.       นางสาวกาญจนา  บุญส่ง 
      ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2551 
      ค.ม. (การประถมศึกษา) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 

   ศษ.บ. (ประวัติศาสตร์)  
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2522 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 กาญจนา บุญส่ง และชนิดา ยอดสาลี. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2. Veridian E-
Journal, Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), 1208-1222. 
     2.2 กาญจนา บุญส่ง และจารุณี อินทร์เพ็ชร. (2559). ปัจจัยการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม). 479-493.  
     2.3 กาญจนา บุญส่ง และมยุรี แสนสุข. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 9 
ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม), 691-713. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

       2.4 กาญจนา บุญส่ง และบุญยง ทับทอง. (2560). กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
การอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี. Veridian E-Journal, SilpakornUniversity ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน): 1976-1993. 
     2.5 กาญจนา บุญส่ง และนิภา เพชรสม. (2560). การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการพ่ีเลี้ยง
Coaching and Mentoring ประกอบคู่มืิการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย STEMEducation เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม): 134-141. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     3.1 การบริการทางวิชาการ 
            1) เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น การประกันคุณภาพ การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน การวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาการบริหารการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

              2) การพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งทางวิชาการ จัดท าโครงการการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
ด้านหลักสูตรท้องถิ่น ที่โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
     3.2 ด้านการบริหาร    
            1) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
            2) ผู้อ านวยการศูนย์เวชศึกษาป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
            3) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
            1) หลักการสอน 
            2) พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
            3) การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภูมิปัญญาไทย 
            4) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
            5) ผู้น าทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 
            6) หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
            7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา 
            8) การประเมินโครงการ 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

              9) การสัมมนาการบริหารการศึกษา 
            10) การศึกษาเอกเทศ 
            11) หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 
            12) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
            13) การประกันคุณภาพการศึกษา 
            14) การนิเทศการศึกษา 
            15) กฎหมายการศึกษา 
            16) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
            17) การฝึกประสบการณ์การบริหาร 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
     สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา15 ปี (พ.ศ. 
2523-2538) 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
     มีประสบการณ์นิเทศ ตั้งแต่ปี 2538-ปัจจุบัน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

7.       นางสาวสุกัญญรัตน์  คงงาม 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
      ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
      ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538) 

   ค.บ. (การประถมศึกษา)  
   วิทยาลัยครูนครสวรรค์ 2534 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 สุกัญญรัตน์ คงงาม อมรรัตน์ สร้อยสังวาล และปัญญา ทองนิล. (2558). การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการประเมินร่วมกับการบูรณาการงานในหน้าที่ครูและการ
สะท้อนการจัดการเรียนรู้ :กรณีศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่น าร่องการวิจัยจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 
2558: 16-26. 
    2.2 ยุพิน โกณฑา สุกัญญรัตน์ คงงาม ณัฐกานต์ ภาคพรต อภิชาต เลนะนันท์ และหทัยทิพย์ สีส่วน. 
(2559). ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่งภายใต้โครงการ
น าร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ราช
ภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (กรกฎาคม): 1408-1414. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวชิาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

       2.3 Varaporn Yamtim, Sukanyarat Khong-ngam, Sasithorn Kiewkor, Amornrat Soisangwan, 
WissanuSapsombat. (2018). “Assessing Network Management Needs of Teacher Networks for 
Enhancing 21st Century Teacher Competencies” Paper Presented at Conference: 2018 
International Conference on Education, Psychology, and Learning (ICEPL 2018). Nagoya 
Congress Center, Nagoya, Japan, 2018/04/06-2018/04/08: 121-134. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     1) รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     2) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     3) หัวหน้าฝ่ายวิจัย ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     4) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
     5) ครใูนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
      1) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
     2) หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน 
     4) วิธีวิทยาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
     5) การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ 
     6) การวิจัยทางการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

       7) สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     8) การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
     9) วิธีการทางสถิติเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพ 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 1) สอนระดับประถมศึกษา  
 2) สอนระดับปฐมวัย  

6. ประสบการณ์นิเทศ 
     1) นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

 2) นิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
     3) นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโครงการวิจัยหรือความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ  
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

8.       นางสาวณัฐกานต์  ภาคพรต 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
      การสื่อสารทางการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
      พระนครเหนือ  2557 
      ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2545 

   ศษ.บ. (อุตสาหกรรม)  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2542 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย  
     2.1 ณัฐกานต์ ภาคพรต ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2558). ผลการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ครั้งที่ 29 วันที่ 22-23 มกราคม 2558: 11-19. 
     2.2  ณัฐกานต์ ภาคพรต. (2558). การพัฒนาแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชัน
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5. วันที่ 3 – 
4 กรกฏาคม 2558. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: 34-39. 
    2.3 ยุพิน โกณฑา สุกัญญรัตน์ คงงาม ณัฐกานต์ ภาคพรต อภิชาติ เลนะนันท์ และหทัยทิพย์ สี
ส่วน. (2559). ผลการส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการไฮบริดโค้ชชิ่ง 
ภายใต้โครงการนาร่องคูปองพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (ธันวาคม): 1408-1414. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2545-2547 เจ้าหน้าที่ดูแลซอฟต์แวร์ บริษัทแฮนดี้คิดส์ จ ากัด 
พ.ศ. 2547-2554 นักวิชาการ บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
พ.ศ. 2554-2558 นักเขียนอิสระ 
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อาจารย์) สังกัดคณะครุศาสตร์  

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
ภาคการศึกษา 2/2558 รหัสวิชา 1033101 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
  รหัสวิชา 1201205 หลักสูตรและการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  รหัสวิชา 1036301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  รหัสวิชา 1037202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 
ภาคการศึกษา 1/2559 รหัสวิชา 1033101 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
  รหัสวิชา 1201205 หลักสูตรและการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  รหัสวิชา 1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
  รหัสวิชา 253740 นวัตกรรมและการเผยแพร่ 
ภาคการศึกษา 2/2559 รหัสวิชา 1033101 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
  รหัสวิชา 1074402 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  รหัสวิชา 1036301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ภาคการศึกษา 1/2560 รหัสวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

    รหัสวิชา 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
  รหัสวิชา 1026801 การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
ภาคการศึกษา 2/2560 รหัสวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  รหัสวิชา 1022201 การพัฒนาหลักสูตร 
  รหัสวิชา 1074402 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  รหัสวิชา 1036301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  รหัสวิชา 1037202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 
ภาคการศึกษา 1/2561 รหัสวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  รหัสวิชา 4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษา 2/2561 รหัสวิชา 1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
  รหัสวิชา 1074402 คอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  รหัสวิชา 1037202 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 

5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 - 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
 ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

9.       นางสาวนวรัตน์  ประทุมตา 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  2556 
      ศษ.ม. (การวิจัยการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2546 

   วท.บ. (การวิจัยด าเนินงาน)  
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2541 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 ชนานุช เงินทอง พจนารถ บัวเขียว กาญจนา บุญส่ง แสนประเสริฐ ปานเนียม และนวรัตน์ 
ประทุมตา. (2560). การศึกษาศักยภาพชุมชนด้านวัฒนธรรมข้าวเมืองเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทย
แลนด์4.0” (กรกฎาคม). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: 66-69. 
     2.2 วันชัย ซันประสิทธิ์ นวรัตน์ ประทุมตา วิชัย แหวนเพชร และสถาพร ถาวรอธิวาสน์. (2560). 
รูปแบบการจัดการปัจจัยความส าเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม:เทพสตรี I-TECH 12(2) (กรกฎาคม): 115-130.      
     2.3 กาญจนา บุญส่ง พจนารถ บัวเขียว นวรัตน์ ประทุมตา และกฤษดา ตั้งชวาล. (2560). 
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ด่านสิงขร -มะริด. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4. (ธันวาคม). หาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี: 99-111. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

           2.4 กาญจนา บุญส่ง นวรัตน์ ประทุมตา เทิดศักดิ์ ทองแย้ม ดารัน พราหมณ์แก้ว 
และชนานุช เงินทอง. (2561). รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการปัญหายาเสพ
ติดตามหลักพระพุทธศาสนากองทุนแม่ของแผ่นดินในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี 8 (1) (มกราคม): 137-148. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
     พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี 
     พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  1) การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 
  2) สถิติในงานอุตสาหกรรม 
           3) การควบคุมคุณภาพ 
  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  5) การประกอบการวิสาหกิจ 
  6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
           7) การวิจัยการบริหารการศึกษา 
           8) สถิติขั้นสูง 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
     - 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 113 

 

ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

10.       นางสาวอัญชนา  พานิช 
      ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร  2551 
      ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
      มหาวิทยาลัยมหิดล  2537 

   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
   วิทยาลัยครูเพชรบุรี  2529 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
     2.1 อัญชนา พานิช และคณะ. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัด
เพชรบุรี ปี 2557. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทย
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 (4 กรกฎาคม 2558). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี: 1-5. 
     2.2 อัญชนา พานิช และทัน ไทรงาม. (2560). องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะครูในโรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันตก. Veridian E-Journal, Silpakorn University (ฉบับภาษาไทย) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน): 519-532. 
     2.3 อัญชนา พานิช และคณะ. (2559). แนวทางการบริหารงานกองทุนหลักประกันคุณภาพของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (9 กรกฎาคม). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี จังหวัด
เพชรบุรี: 405-412. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์ท างาน 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
     4.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
             1) หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา 
             2) การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
             3) สัมมนาการบริหารการศึกษา 
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
     - 
6. ประสบการณ์นิเทศ 
     - 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

11.       นายอภิชาติ  เลนะนันท์ 
      ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
      วุฒิการศึกษา 
      กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยบูรพา  2553 
      ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร  2543 

   ค.บ. (พลศึกษา)  
   วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  2531 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย 
      2.1 อภิชาติ เลนะนันท์. (2559). การพัฒนาการสอนแบบโครงงานส าหรับครูประถมศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–
สิงหาคม), 957–967. 
     2.2 อภิชาติ เลนะนันท์ และอารี อ่อนยิ่ง. (2559). ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดเพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม): 1162-1172. 
     2.3 อภิชาติ เลนะนันท์ และประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม. (2560). คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม), 
246-557. 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  3. ประสบการณ์ท างาน 
     3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     3.2 โครงการบริการวิชาการ 

3.3 คณะกรรมการสภาวิชาการ 
3.4 คณะกรรมการคณะครุศาสตร์ 

4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
      4.1 การสอน เป็นผู้สอนปริญญาตรี ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
             1) การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
             2) การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา 
             3) ปรัชญาการศึกษา  
5. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 5.1 พ.ศ. 2524 – 2532 ครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
     5.2 พ..ศ. 2532 – 2538 ครูใหญ่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

  5.3 พ.ศ. 2538 – 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
     5.4 พ.ศ. 2545 – 2557 ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
6. ประสบการณ์นิเทศ 

6.1 การนิเทศครูในหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.บัณฑิต)  
    6.2 การนิเทศครูในโครงการครูคืนถิ่น 
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ภาคผนวก  จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ภาคผนวก  ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ภาคผนวก  ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้น
ไป  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การควบคุม และรักษามาตรฐานทางวิชาการในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย   

“สภาวิชาการ”  หมายความว่า คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
“คณบดี” หมายความว่า  คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดซึ่ง

หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่ด้านการ
สอน การวิจัยและความรับผิดชอบตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
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“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มิได้เป็นอาจารย์
ประจ า และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดข้อ ๑๙.๓.๒.๒, ๑๙.๓.๒.๓ หรือ ๒๐.๓.๒.๒, ๒๐.๓.๒.๓ 
มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์ และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  

 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกันแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร   

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร  

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา

การจัดแผนการเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี    
“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลัย และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี   
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์

สอนและผลงานวิชาการตรงตามหลักสูตรที่สอน และได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี  
   “การจัดการศึกษาในเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์     
ในเวลาราชการ   

“การจัดการศึกษานอกเวลาปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในเวลาปกติ   

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออก ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
รวมทั้งตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ข้อ ๖  ให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
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๖.๒ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ

หน้าที่ดังนี้ 
๗.๑ องค์ประกอบ 

(๑) อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ 
 (๓) กรรมการ ประกอบด้วย 

(ก) คณบดีของคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกรรมการ 
(ข) ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
(ค) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
(ง) รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๗.๒ อ านาจและหน้าที่ 
(๑) วางนโยบายและพัฒนาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
(๒) วางระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
(๓) พิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อ     

สภาวิชาการและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
(๔) ควบคุมการศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย 
(๕) อนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
(๖)  เสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ เสนอให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
(๗) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม ตามที่คณบดีน าเสนอต่อ

อธิการบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

(๘) ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางาน ด้าน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

(๙) ด าเนินการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(๑๐) งานอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้อ านาจและหน้าที่ดังนี้   
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(๑) พิจารณาร่างหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาและน าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   

(๒) พิจารณาเกณฑ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจัย การจัดตารางสอน และ
การจัดตารางสอบของนักศึกษา   

(๓) พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ  
(๔) การวางแผน การควบคุมมาตรฐาน การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

และการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร   
(๕) พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการสอบรายวิชา สอบวัดคุณสมบัติ          

สอบภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้อธิการบดีพิจารณา
แต่งตั้ง    

(๖) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้  
(๗) งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙  ให้คณบดีในคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีอ านาจหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล        
การจัดการเรียน การสอนในคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมติคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
ระบบการศึกษา 

ข้อ ๑๐ รูปแบบการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยจัดการศึกษาปีละ ๒ ภาคการศึกษา มีระยะเวลา

เรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ 
สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนต้องจัดการเรียนให้มีจ านวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว้ใน   
ภาคการศึกษาปกติ   ในระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๑ การคิดหน่วยกิต 
๑๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ           

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ            

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๑๑.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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๑๑.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๑๑.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

ข้อ ๑๒ ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน    
๓ ปีการศึกษา 

๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา   
๑๓.๓  ปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้

ระยะเวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้ระยะเวลา
ศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลาให้มหาวิทยาลัยก าหนด
จ านวนหน่วยกิต         ที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา โดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิต ที่ก าหนด
ข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม  

 
หมวด ๓ 

หลักสูตรการศึกษา 
 

ข้อ ๑๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมีดังนี้   
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเองส าหรับ

ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
๑๔.๓ หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการและ         

นักวิชาชีพในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรี 
๑๔.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง ในระดับสูงกว่าปริญญาโท 
ข้อ ๑๕ โครงสร้างของหลักสูตร 

๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖    
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ  

แผน ก เป็นแผนการศึกษาซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้  
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แบบ ก๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่ า ๓๖ หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

แบบ ก๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และต้อง
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ท าภาคนิพนธ์หรือมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 

แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม ่มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังนี้ 

แบบ ๑.๑ ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

               ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖    
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ทั้งแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการศึกษา 
 

ข้อ ๑๖ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ 
หรือหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
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หลักสูตร และหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมี
จ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอจ านวนและคุณวุฒิของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ มีนั้นต่อสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณี 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 
คณาจารย์หรือบุคคลากรประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเหมือนอาจารย์ประจ า ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ ๑๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๗.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๗.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่า งน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๗.๓ อาจารย์ผู้สอน 
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  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้    
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๖ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๑๘ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ๑๘.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๘.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน 
  (๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และ 
  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการ
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

 ๑๘.๓ อาจารย์ผู้สอน 
  (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ  

  (๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้   
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งนี้
ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว         
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

ข้อ ๑๙ ปริญญาโท 
๑๙.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน 
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด าร งต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้   
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๑๙.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  
(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการ
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ภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๙.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ 

(ก)  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้ 
อย่างน้อย ๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้ อย 
ในระดับชาติ  ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง 

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดในข้อ ๑๙.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และ
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
เพ่ือรับทราบ ตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้ในกรณีของอาจารย์ผู้สอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทุกประการ ดังนี้ 

 (ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 (ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  

 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้อง
มีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี 
ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

๑๙.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ  

ข้อ ๒๐ ปริญญาเอก 
๒๐.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ  

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้   
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๒๐.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 
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(๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และ   

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้   
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๒๐.๓. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  

(ก) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ 

(ข) มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงาน
ทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้   
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
(ก) เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ข) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับนานาชาติ 
ซึ่งสัมพันธ์หรือตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

(ค) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดในข้อ ๒๐.๓(๒)(ข) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา และให้คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตามล าดับ 

(๓) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย และไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม      
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

(ก) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส า เร็จ
การศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

(ข) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๕ เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 

(๔) อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ส าหรับอาจารย์
ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ รายการภายใน ๒ ปี 
หรือ ๒ รายการภายใน ๔ ปี ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๒๐.๔ กรณีหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
(มคอ.๑) เฉพาะหลักสูตร หลักสูตรนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑) ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ 

ข้อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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๒๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานวิจัยตาม
เกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ 
คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป และมีผลงานตามเกณฑ์ ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายกรณี และ
รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ และหากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

๒๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา หากเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษา        
ที่ท าการค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้การเป็นที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระรวมกันต้องไม่เกิน 
๑๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๒๑.๕ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้รวมจ านวน
นักศึกษาเก่าท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในเวลาเดียวกัน และต้องจัดสรรเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 

 
หมวด ๕ 

การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๒๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๓ หลักสูตรปริญญาโท รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า          

ในหลักสูตรที่ ก.พ. รับรอง 
๒๒.๔ หลักสูตรปริญญาเอก รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรีที่

มีผลการเรียนดีมาก ในหลักสูตรที่ ก .พ. รับรอง ทั้งนี้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และผู้ เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาจาก
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สถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรอง หรือหลักฐาน
รับรองการศึกษาท่ีรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ ๒๓ การรับสมัคร 
การสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไข วิธีการและจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๔ การรับเข้าศึกษา 

๒๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขวิธีการ และจ านวน
นักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัด และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๒๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะศึกษาได้ไม่เกินกว่า ๒ หลักสูตร ในช่วงเวลา
และในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ข้อ ๒๕ ประเภทของนักศึกษา มี ๒ ประเภท คือ 
๒๕.๑ นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย

รับเข้าศึกษาเพ่ือรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
๒๕.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๒ ที่มหาวิทยาลัย

รับเข้าทดลองศึกษานักศึกษาวิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เมื่อเรียนครบ ๑ ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ในกรณีนักศึกษาวิสามัญไม่อาจเปลี่ยนสภาพตามวรรคแรก จะอนุญาตให้เรียนต่อไปอีก ๑ 
ภาคการศึกษาปกติ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย          
ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ จึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

ข้อ ๒๖ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องน าหลักฐาน     

มารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาและการโอนหน่วยกิต 

 
ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนวิชาเรียนและระยะเวลาการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕    

หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา โดยประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรขั้นสูงใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๓ ปี 
ปริญญาโทใช้เวลาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
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ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๖ ป ี 

๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
การก าหนดเวลาลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
(๑) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
(๒) การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
(๓) การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

๒๗.๓ ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และ  
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนน้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การลงทะเบียนเรียนที่มี
จ านวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่ก าหนด อาจท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 

๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์ รายวิชาพ้ืนฐานเสริมหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งนี้ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๒๗.๕ นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

๒๗.๖ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียน หรือวิชาเทียบเท่าในสถาบันอ่ืน ๆ 
เพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

๒๗.๗ นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หรือการ
เรียนแผน ก แบบ ก๑ ในปริญญาโท และแบบ ๑ ในปริญญาเอก ไม่ต้องนับเวลาเข้าเรียน 

ข้อ ๒๘ การขอเพ่ิมและการถอนวิชาเรียน 
๒๘.๑ การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
๒๘.๒ การขอถอนวิชาเรียน จะกระท าได้ดังนี้ 

(๑) กรณีการถอนวิชาเรียนภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา เมื่อได้รับ
อนุมัติการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 

(๒) กรณีการถอนเมื่อพ้นก าหนด ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแต่ยังอยู่ก่อน
ก าหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยบันทึกว่า“W” 

(๓) การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้น ๆ  

ข้อ ๒๙ การโอนผลการเรียน 
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนผลการเรียนจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือจากภายในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

๒๙.๑ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

๒๙.๒ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

๒๙.๓ เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ
ระดับคะแนน ๓.๐๐ หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 

๒๙.๔ การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

๒๙.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

๒๙.๖ รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๙.๗ นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รับโอนมาอย่างน้อย           
หนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลั กสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒     
หน่วยกิต 

๒๙.๘ ในหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเป็นรายวิชาได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และในหลักสูตร
ปริญญาเอกเป็นรายวิชาซึ่งได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๖ ปี และได้ผลการศึกษา PD, P หรือไม่ต่ ากว่า B หรือ
เทียบเท่า 

๒๙.๙ ในกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีให้
ใช้ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  

ข้อ ๓๐ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือมีกรรมการที่ปรึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา  

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 
การประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อ ๓๑ ให้คณะที่เปิดสอนจัดให้มีการประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้งเป็นอย่าง
น้อย 

ข้อ ๓๒ การประเมินผลการเรียน 
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ 
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๓๒.๑ ระบบค่าคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ คือ 
ระดับ ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ยอดเยี่ยม (Excellent) ๔.๐๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐ 
B ดี (Good) ๓.๐๐ 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐ 
C พอใช้ (Average) ๒.๐๐ 
D+ อ่อน (Poor) ๑.๕๐ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐ 
E ตก (Fail) ๐.๐๐ 

 
ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า   

สอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จึงถือว่าจบได้รับปริญญานั้นๆ  
๓๒.๒ ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนใช้ประเมิน ดังนี้ 

(๑) ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 
     ผลการศึกษา   ระดับการประเมิน 
     ผ่านดีเยี่ยม   PD   (Pass with Distinction) 
     ผ่านดี    G     (Good) 
     ผ่าน    P      (Pass) 
     ไม่ผ่าน    F      (Fail) 
 

(๒) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมิน     
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ และการประเมินการ
ค้นคว้าอิสระ มีการประเมินดังนี้ 
 
           คุณภาพวิทยานิพนธ์       ระดับการประเมิน 
           และการค้นคว้าอิสระ 
      ยอดเยี่ยม    Excellent 
      ดี     Good 
      ผ่าน     Pass 
      ไม่ผ่าน     Fail 
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ข้อ ๓๓ สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
S (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน

และประเมินผลงานผ่าน 
U (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิต 

ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด

ปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือ   
ถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน   
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพ่ือเปลี่ยน
ระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดให้งานทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนค่าระดับ
คะแนนเป็น“E”  

ข้อ ๓๔ การประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
๓๔.๑ ประเมินโดยการสอบวัดความรู้ 
๓๔.๒ ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล 
๓๔.๓ ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 

 (๑) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
(๒) มีเอกสารรับรองจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รับรองว่าผ่านการสอบได้ในรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
ข้อ ๓๕ การสอบประเภทต่างๆ 

๓๕.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่
รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมฟัง หรือรายวิชาที่ได้ยกเลิกโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจ าวิชาส่งผลการ
สอบรายวิชาตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

๓๕.๒ การสอบประมวลความรู้ 
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข. ต้องสอบประมวลความรู้และมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(๑) นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้  ต้องมีระยะเวลาศึกษามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา และเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๒) การสอบประมวลความรู้ จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน ๓ ครั้ง 
(๓)  นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ Pภายใน ๓ ครั้ง 

มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
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๓๕.๓ การเสนอหัวข้อ การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓๕.๔ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได ้เพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ 
ก๑ และแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑ และ แบบ ๒ โดยให้มีคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้สอบและประเมินผล และส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน 
๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ 

๓๕.๕ การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพ่ือทดสอบความรู้ และความ
เข้าใจการท าภาคนิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทแผน ข โดยให้มี
คณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นผู้สอบและประเมินผลและส่งผลการสอบภาค
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภายใน ๗ วันท าการในเวลาราชการหลังการสอบ  

๓๕.๖ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือวัดความสามารถของนักศึกษาในการด าเนินการ
วิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิเสนอการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบและประเมินผล 

๓๕ .๗ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ 

๓๕.๘ การสอบภาษาต่างประเทศของทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อ ๓๖ วิทยานิพนธ์ 
๓๖.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ก แบบ ก๒ และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน

ตามแบบ ๒ จะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้จะต้องลงทะเบียนเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

๓๖.๒ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ต่อประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

๓๖.๓ การสอบผ่านวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากกรรมการที่ร่วม
สอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๗ การค้นคว้าอิสระ 
๓๗.๑ นักศึกษาปริญญาโทที่เรียนตามแผน ข จะเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและชื่อ

คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระได้จะต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และ
มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 



143 
 

 
 

๓๗.๒ การสอบผ่านการค้นคว้าอิสระต้องได้รับมติจากกรรมการของจ านวนกรรมการที่
ร่วมสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

ข้อ ๓๘ กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต 
เพ่ือพิจารณาการเรียนครบหลักสูตรเพียงครั้งเดียว 

ข้อ ๓๙ ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากทุกรายวิชาที่มีการประเมินตามข้อ ๓๒ 
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนที่ได้ทุกครั้งไปใช้
ค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ 

 
หมวด ๘ 

การลาพัก การรักษา สถานภาพ  การลาออก  และการพ้นสภาพของนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๐ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
๔๐.๑ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นค าร้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ   
๔๐.๒ นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก      

ภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
๔๐.๓ นักศึกษาผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ

รักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่ก าหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้ส าหรับนักศึกษารุ่นนั้นๆ 

๔๐.๔ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้อง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

๔๐.๕ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ 

ข้อ ๔๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
๔๑.๑ ตาย 
๔๑.๒ ลาออกและได้รับอนุมัติ 
๔๑.๓ ส าเร็จการศึกษา 
๔๑.๔  มหาวิทยาลัยสั่งให้ออก เนื่องจากฝุาฝืนระเบียบการลงทะเบียน การช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษา และการลาพักการศึกษา 
๔๑.๕ ใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๓ 
๔๑.๖ สอบประมวลความรู้สอบวัดคุณสมบัติ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่สาม    

ไม่ผ่าน 
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๔๑.๗ ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเห็นว่าท าการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงท าผิดระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกพิพากษาถึงที่สุดจ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

ข้อ ๔๒ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่รั กษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา อาจขอคืนสภาพเพ่ือกลับเข้าเป็นนักศึกษาได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๙ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ ๔๓ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆดังต่อไปนี้ 

๔๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีระยะเวลาการศึกษา  
ตามก าหนด 

(๑) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๒) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
(๓) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๔๓.๒ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๑ 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของการคัดลอก

ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๕) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
๔๓.๓ ปริญญาโทแผน ก แบบ ก๒ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 



145 
 

 
 

(๖) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๗) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของ

การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๘) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา   

๔๓.๔ ปริญญาโท แผน ข 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น  ๆ
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
(๗) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

โดยร้อยละของการคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานจากการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ได้รับ

การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
๔๓.๕ ปริญญาเอก แบบ ๑ 

(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๕) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการโดยร้อยละของ

การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 
๒ เรื่อง  

(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
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๔๓.๖ ปริญญาเอก แบบ ๒ 
(๑) มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 
(๒) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
(๓) สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(๔) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
(๕) มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
(๖) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) 
(๗) เสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
(๘) วิทยานิพนธ์ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยร้อยละของ

การคัดลอกให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
(๙) ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย 
๑ เรื่อง  

ข้อ ๔๔ การขออนุมัติปริญญา 
๔๔.๑ นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดง

ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ 
ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา 

๔๔.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓ 
(๒) ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(๓) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ข้อ ๔๕ การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๖ ประเด็น คือ 

๔๕.๑ การก ากับมาตรฐาน 
๔๕.๒ บัณฑิต 
๔๕.๓ นักศึกษา 
๔๕.๔ คณาจารย์ 
๔๕.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๔๕.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ข้อ ๔๖ การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี  

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๔๗ การด าเนินการใดที่มีการแต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ        
ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  

กรณีหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ท าการปรับปรุงใหม่ที่มีการรับนักศึกษาเข้าศึกษา      
ในหลักสูตรดังกล่าว ให้ใช้ข้อบังคับนี้  
 
  ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๐     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   
 
 พลเอก 
       (สุรยุทธ์  จุลานนท์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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