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1. ชื่อหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
Doctor of Education Program in Research and Evaluation for Educational
Development
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา)
Doctor of Education (Research and Evaluation for Educational
Development)
ชื่อยอ : ค.ด. (วิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา)
Ed.D. (Research and Evaluation for Educational Development)
3. วิชาเอก

-

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี
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เปนหลักสูตรของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน โดยคณะครุศาสตร และคณะอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เชน มหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe
University) ประเทศญี่ปุน และมหาวิทยาลัยแหงรัฐฟลอริดา(Florida State University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาเพียงสาขาเดียว
5.6 องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
- สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป
6.2 คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
6.3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา พ.ศ. 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักวิเคราะห ประเมินนโยบายและแผน หรือนักวิชาการดานการวิจัยและประเมินใน
องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 บุคลากร ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับที่ทํางานเกี่ยวของหรือสอนดานการวิจัย
และประเมิน
8.
3 นักวิชาการอิสระดานการวิจัย วัดและการประเมิน
8.4 ผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาหนวยงานทั้งหนวยงานที่จัดการศึกษาและไมจัด
การศึกษา
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9. ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
นายระพินทร โพธิ์ศรี

นางฉัตรนภา พรหมมา

นางสาวมานี แสงหิรัญ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒ-ิ สาขา
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)

Ph.D. (Evaluation and Measurement)
Florida State University ,USA.
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยครูนครสวรรค
รองศาสตราจารย ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2534
2521
2515
2524
2521
2513
2550
2538
2522

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นํามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งนี้ ยึดตามแนวของ หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนา 2 ประการ ดังนี้
1. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนใหมีความสามารถและทักษะในการ
เตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ทั้งการสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
สําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัยใฝรูมีความรูมีทักษะมีความคิดสรางสรรคมี
ทัศนคติที่ดี
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รับผิดชอบตอสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพรวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูลอนุรักษ
ฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
2. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ” จากการที่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับ
แรกที่จะกํากับและสงตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหเกิดการปฏิบัติ
ในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกันและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มี
ลําดับความสําคัญสูงและไดกําหนดในระดับแผนงาน /โครงการสําคัญที่จะตอบสนองตอเปาหมายการ
พัฒนาไดอยางแทจริง
ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไดนําหลักการสําคัญ 2 ประการขางตนมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับจุดเนนของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย
กําลังกาวไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกกันวา Economy 4.0 ที่เนนการใชไอทีและ
AI (ปญญาประดิษฐ : artificial intelligence) เขามาแทนที่แรงงานมนุษย ทั้งในดานการทํางานที่มี
ลักษณะซ้ําซอนและงานที่ตองใชการคิดวิเคราะหในเชิงคํานวณ โดยใหมีทักษะและความสามารถใน
การติดตาม ประเมินผล วัดผลผานกระบวนการวิจัยที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบความพรอมในการปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตเพราะ ยุคปจจุบันนี้จึงเปนยุคแหงการสรางและทําลาย
ความรูอยางรวดเร็วแตก็ถือเปนยุคแหงการเรียนรูและ บูรณาการความรูโลกไซเบอรกับโลกจริงใหเปน
หนึ่งเดียว ดังนั้นทามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้การศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพ
ของประชากรในประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงการ
วางแผนเตรียมการศึกษาไทย เพื่อกาวสู Thailand Economy 4.0 และการบริหารจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนการเชื่อมตอคนไทย 1.0 ถึงคนไทย 3.0 เขาดวยกัน เพื่อไปเปนคนไทย 4.0 ที่
จะตองเปลี่ยนแปลงตัวเองใน 4 มิติ ไดแก เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู ความสามารถจํากัดเปนคน
ไทยที่มีความรูความสามารถ เปลี่ยนจากคนไทยที่เนนประโยชนสวนตนเปนคนไทยที่รับผิดชอบตอ
สังคม เปลี่ยนจาก Thai –Thai เปน Global – Thai เปนคนไทยที่มีศักดิ์ศรีในเวทีสากลและเปลี่ยน
จาก Analog Thai เปน Digital Thai ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการ
ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย เพื่อเตรียมกําลังคนใหพรอมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทยสูเวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่ตอบสนองความตองการของสังคมที่
กําลังกาวเขาสูโลกยุคดิจิตอล นอกจากนี้ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) สถานการณดานเศรษฐกิจใน 3 ปแรก เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และมีความผันผวน ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของ
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การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับ
สภาวการณตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันก็
ยังคงประสบปญหา ทําใหในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กําหนดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญไดแก การนอมนําและประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การสนับสนุนและ
สงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสูความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข เพื่อใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง ตลอดจนคนไทยมี
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมประกอบดวย 3 R (Reading (การอาน) , Writing (การเขียน) ,
Arithmetic (คณิตศาสตร ))และ 4 C (Critical Thinking (การคิดวิเคราะห ), Communication (การ
สื่อสาร), Collaboration (การรวมมือ ), Creativity (ความคิดสรางสรรค )รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ
ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม)
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” โดยมีเปาหมายสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ซึ่งการที่จะ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทักษะ ความรู ความสามารถตรงกับนโยบายดังกลาวไดนั้นระบบการศึกษา
ไทยตองกาวสู “การศึกษา 4.0” เชนเดียวกัน โดยจะอธิบายไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาสราง
ผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค สามารถทํางานรวมกันเปนทีม มีทักษะของการเรียนรู คิดวิเคราะห ใฝ
รูใฝเรียน รูจักแยกแยะขอมูล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผานการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนนํา
องคความรูที่มีอยูทุกที่มาบูรณาการเชิงสรางสรรคเพื่อสรางและพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ขึ้นมา
ตอบสนองความตองการของประเทศ ผูที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนของประเทศมี
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของกับทางการ
ศึกษาดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 โดยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจะตองสามารถสอนหรือจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห (analytic
thinking) เปนการคิดพื้นฐานสําคัญสําหรับการคิดขั้นสูงตอไปการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical
thinking) เปนกระบวนการพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลมีหลักเกณฑและตรวจสอบประเมินขอมูล
หลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คิดทุกดานอยางรอบคอบโดยใชเกณฑที่กําหนดหลักเหตุผลจนไดคําตอบ
ที่เหมาะสมหรือดีที่สุดเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจประเมินหรือแกปญหาตางๆการคิดสรางสรรค
(creative thinking) เปนการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดความคิดใหม
ความคิดริเริ่มหรือความคิดตนแบบซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดดีและการคิดผลิตภาพ
(productive thinking) เปนการผลิตหรือสรางผลงานออกมาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจะเปน
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นวัตกรรมในผลผลิตตอไปและตองมีความคิดรับผิดชอบ (Responsibility thinking)ในงานที่ทําใน
ผลงานที่ผลิตขึ้น
การจัดการเรียนการสอนในยุคใหมนี้ตองการใหผูเรียนสามารถสรางผลผลิตอยางสรางสรรค
การจัดการเรียนการสอนเนนการคิดการประดิษฐการสรางสิ่งใหมๆใหไดองคความรูใหมและสามารถ
บูรณาการความรูที่ศึกษาทั้งของเดิมและของใหมเขาดวยกันผลิตเปนผลงานของตนเองไดอยางมี
ความคิดสรางสรรคใชความคิดอยางมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสรางสรรคสิ่งใหมที่เหมาะสม
และมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่สรางสรรคขึ้นการสอนแบบนี้ตองการใหผูเรียนมีความคิดใหมๆเพื่อมีผล
ใหคนในประเทศมีความสามารถในการคิดสิ่งใหมๆผลิตผลงานใหมๆขึ้นโดยไมตองคอยใชหรือบริโภค
สิ่งที่ผูอื่นประเทศอื่นคิดมาจําหนายใหนักเรียนในยุคการศึกษา 4.0 จะเปนบุคคลากรของประเทศที่มี
ศักยภาพเพียงพอในการสรางนวัตกรรมจนไดเปนสินคาที่มีคุณภาพสงขายไปยังตางประเทศเพื่อเอา
เงินตราเขาประเทศและสรางรายไดใหกับประเทศอยางมีรายไดสูงไดผูเรียนหรือนักเรียนจะมี
ความสามารถเชนนั้นไดตองมีความสามารถหลายอยางอยูในตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนความสามารถ
ดานการคิดไดแกการคิดวิเคราะห (analytical thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical
thinking) การคิดสรางสรรค (creative thinking) การคิดผลิตภาพ (productive thinking) และการ
คิดรับผิดชอบ (responsible thinking) ตองรับผิดชอบตอการกระทําในทุกขั้นตอนตลอดจน
รับผิดชอบตอผลผลิตที่สรางขึ้นโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมดวย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่กลาวขางตน
การพัฒนาหลักสูตรจึงตองสามารถเสริมสรางและพัฒนาดุษฎีบัณฑิตทางดานการวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษาใหมีความรอบรูทางวิชาการ สามารถสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมทางการ
วิจัยและประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได สามารถคิด วิเคราะห วางแผนกลยุทธ กําหนดกล
ยุทธที่นําไปใช ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดองคความรูรอบดาน รูลึก รูจริง สามารถนําไปปฏิบัติการ
ประยุกตทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรอื่นๆ ดังนั้นจึงเปนหลักสูตรที่สนับสนุนจุดเนนใน 6 ยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย ขอ 1หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ขอ 2 การผลิตและการ
พัฒนาครู ขอ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุรภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขอ 4 ผลิต พัฒนากําลังคน และงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ ขอ 5 ICT เพื่อ
การศึกษา และขอ 6 การบริหารจัดการ อีกทั้งสามารถใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล วัดผล ดานกระบวนการวิจัยที่สามารถตรวจสอบและเสนอแนวทางยกระดับคุณภาพที่ดี
ของประชากรและสังคม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความพรอมตอการปรับตัวทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ลดความเหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
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ความตองการ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนรูของประชากร อันจะสงผลใหประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปรับตัวในการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวของกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพซี่งประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
12.2.1 กลยุทธที่ 1 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
12.2.2 กลยุทธที่ 2 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกง รอบรูในวิชาการ และวิชาชีพ
12.2.3 กลยุทธที่ 3 ผลิตบัณฑิตใหสามารถแกปญหา พัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ
12.2.4 กลยุทธที่ 4 ผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.2.5 กลยุทธที่ 5 ผลิตและพัฒนาครูใหเปนครูดี ครูเกงเพื่อการพัฒนาสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น : 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นตองมาเรียน: 13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 ทาน ประสานงานกับคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย และอาจารยผูสอนคณะครุศาสตรและคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ที่ใหบริการ
สอนวิชาตางๆ ในการจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและเวลาสอบ
14. ผลการประเมินหลักสูตร
จากการเปดสอนตั้งแต ป 2555 – 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประเมินผลการใช
หลักสูตรดวยการเก็บขอมูลจากผูใชหลักสูตร นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และ ที่กําลังศึกษา ตลอดจน
ความคิดเห็นจากอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ไดขอสรุปดังนี้
14.1 ดานวิชาเสริม ไมนับหนวยกิตมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาวิจัยทางการศึกษาเปนวิชา
คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรัการต
บ อยอดในการเรียนสถิติขั้นสูง
14.2 ดานวิชาบังคับ ไดเพิ่มเติมรายวิชา 1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูเพื่อเปนทางเลือกใหผูเรียนทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู
14.3 ดานวิชาเลือกมีการปรับจํานวนหนวยกิตเปน 3 หนวยกิต โดยเพิ่มรายละเอียด ความลุมลึก
ในคําอธิบายรายวิชา และเพิ่มรายวิชาใหม ไดแก 1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
1047311 การวิเคราะหโมเดลเชิงเสินระดับลดหลั่น และ 1037302 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
14.4 ดานการรับนักศึกษา คัดเลือกโดยการจากพิจารณาผลการสอบขอเขียน ผลการสัมภาษณ
และผลการตรวจสุขภาพจากใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลจากรัฐควบคูกัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศาสตรแหงการวิจัยและประเมินมุงศึกษาคนหาองคความรูใหม ตัดสินคุณคาของสิ่งที่ตองการ
ศึกษาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูทั้งระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงบูรณาการกับการวัดและประเมิน โดย
ศึกษาปญหาทั้งระดับนโยบาย แผนงานและโครงการ เพื่อพัฒนาดานการศึกษาและสังคมอันนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของทองถิ่น สังคมและประเทศอยางยั่งยืน
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการ
เรียนการสอนแบบผูเรียนกํากับตนเอง (Self regulated learning) ดวยวิธีการที่เนนการสรางสรรค
ทักษะและผลการเรียนรูยุคดิจิทัล ภายใตการแนะแนวของคณาจารยและอาจารยที่ปรึกษา ใหผูเรียน
เปนนักวิจัย นักประเมิน และนักพัฒนาระดับผูนํา ที่มีและสามารถใชสมรรถนะดานการวิจัย การวัด
และประเมิน เปนเครื่องมือในการปฏิรูปเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีทักษะและ
ความชํานาญสามารถประยุกตความรูดานการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
1.3.2 เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูดานการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา ทองถิ่น
และประเทศชาติ
1.3.
3 เพื่อสรางนักวิชาการดานการวิจัยและประเมินที่สามารถติดตาม ประเมินผลและวิจัย
เพื่อเชื่อมตอการเตรียมความพรอมของบุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและเปน
อาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามมาตรฐานของ
หลักสูตรที่ไมต่ํากวาที่
สกอ.กําหนด

กลยุทธ
- ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุง
หลักสูตร
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับกฏ ระเบียบ
นโยบาย มาตรฐาน และระบบ
การประกันคุณภาพ

-

-

-

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายงานการสํารวจความ
คิดเห็นของศิษยเกา และ
นักศึกษาปจจุบัน
รายงานการประชุมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
แผนงบประมาณ
รายงานผลการจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการ
สอน

2. การจัดทําแผน
งบประมาณ และแผน
จัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ

- สํารวจความตองการใช
ทรัพยากรการเรียนการสอนจาก
คณาจารยทุกทาน กอนถึง
กําหนดเวลาการจัดทําคําขอ
งบประมาณ
- จัดทําเอกสารการขอ
งบประมาณที่สอดคลองกับ
ความตองการใชทรัพยากรการ
เรียนการสอน

-

3. การพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน

- ใหอาจารยมีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน
ในทุกขั้นตอน
- สงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยทําวิจัย นําความรูจาก
งานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ
สอน และผลงานทางวิชาการให
ไดตําแหนงที่สูงขึ้น
- สงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยพัฒนาความรูและ
ทักษะที่เกี่ยวกับ การวิจัย การ
วัดผล การประเมินผล สถิติ
และศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

- รายงานผลการดําเนิน
โครงการหรือการเขารับ
การฝกอบรม
- รายงานผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยดานการ
วิจัย การวัดผล การ
ประเมินผล สถิติ และ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
- รายงานวิจัย ผลงานตีพิมพ
ของอาจารย
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

4. การประเมินหลักสูตร

กลยุทธ
การวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศ
- ความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ในการสําเร็จตามที่หลักสูตร
กําหนด
- ความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การศึกษา
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูสําเร็จการศึกษา
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
อาจจะมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต เดือน
กรกฏาคม ถึง เดือน ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต เดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน ตั้งแต เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวของ
จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561(ภาคผนวก ค)
2.2.3 มีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ เทียบไดกับรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชา
รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือ มีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตอไปนี้
TOEFL Paper หรือ CU-TEP ไมนอยกวา 500 คะแนน หรือ TOEFL CBT ไมนอยกวา
173 คะแนน หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.0 คะแนน
2.2.4 มีความรูพื้นฐานในการวิจัยไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และ สถิติเพื่อการวิจัย ไมต่ํากวา 3
หนวยกิต เทียบไดกับรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือลงทะเบียนเรียนมาแลว
ไมเกิน 5 ป
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กรณีมีความรูภาษาอังกฤษ การวิจัย หรือ สถิติเพื่อการวิจัยไมเพียงพอ ตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา ในหมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
จากการศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผานมาสามารถสรุปปญหาของ
นักศึกษาแรกเขาไดดังตอไปนี้
2.3.1 การปรับตัวใหเขากับระบบการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู
ขั้นสูง เนนการศึกษาดวยตนเอง การวิจัย การคิด วิเคราะห และสรางนวัตกรรม
2.3.2
การใชภาษาอังกฤษทั้งการพูด อาน และเขียน เพื่อประกอบการเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต
2.3.3 ความรูพื้นฐานดานการวิจัยและสถิติ
2.3.4 การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยเฉพาะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติขั้นสูง ไดแก โปรแกรม BILOG ,โปรแกรม Multilog , โปรแกรม IRT, โปรแกรม M-Plus,
โปรแกรม LISREL , โปรแกรม AMOS และโปรแกรม HLM เปนตน
2.3.
5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (IT) โดยเฉพาะการคนควาขอมูลจาก
ฐานขอมูลใน internet เพื่อทํารายงาน ทําวิทยานิพนธตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาตั้งแตแรกเขาเมื่อมีปญหาสามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําได
2.4.2 จัดใหเรียนภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต
2 รายวิชา ไดแก 1557201 ภาษาอังกฤษ
ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 และ 1557202 ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 2
2.4.3 จัดใหเรียนวิชา 1047309 คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร และ วิชา
1045105 สถิติเพื่อการวิจัย สําหรับผูมีความรูและทักษะไมเพียงพอ
2.4.4 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และ
จัดทําคูมือการใชโปรแกรมทางสถิติใหมๆ ใหพรอมสําหรับการเรียน เชน โปรแกรม BILOG ,โปรแกรม
Multilog , โปรแกรม IRT, โปรแกรม M-Plus, โปรแกรม LISREL , โปรแกรม AMOS และโปรแกรม
HLM เปนตน
2.4.5 เพื่อแกปญหาการปรับตัวของนักศึกษาจะจัดการปฐมนิเทศจัดอาจารยที่ปรึกษาใหดูแล
อยางใกลชิดแบบกัลยาณมิตรตามสัดสวนของนักศึกษาแตละรุนคณะกรรมการ ประจํา หลักสูตรพบ
นักศึกษาทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
นักศึกษาระดับ
ชั้นป
2562
2563
2564
2565
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2
10
10
10
ชั้นที่ที่ 3
10
10
รวม
10
20
30
30
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
10
10

2566
10
10
10
30
10

2.6 งบประมาณตามแผนงบประมาณดังนี้
หมวดเงิน

ปงบประมาณ (พ.ศ.)

2562
2563
2564
2565
2566
คาตอบแทน
1,008,000 2,016,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000
คาใชสอย
504,000 1,008,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000
คาวัสดุและคาใชจายอื่นๆ 1,008,000 2,016,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000
รวม
2,520,000 5,040,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000
ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 252,000 บาท /คน/ป

2.7 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561(ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนผลการเรียนหนวยกิตรายวิชาเปด สอนในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาให เปนไปตามระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561(ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรที่กําหนด
ไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558 ขอ 7.2 โดยมีรายละเอียดของแผน ดังนี้
1. หมวดวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา
6 หนวยกิต
4. วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
เงื่อนไข
: กรณีมีความรูภาษาอังกฤษ หรือ สถิติเพื่อการวิจัยไมเพียงพอ ตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา ในหมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต กรณี
นอกเหนือจากนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1.3 รหัสรายวิชา
-รหัสวิชา
ในการกําหนดรหัสวิชา 3 ตัวแรกตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มี 12 สาขาวิชาแตกตางกัน และแตละสาขาวิชาจําแนกเปนสาขายอยอีก ในการจําแนกสาขาวิชาจะ
ยึดหลักการจําแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ความหมายของตัวเลขระบบ 7 หลัก เปนดังนี้
1 2 3 4 5 6 7
X X X X X X X
X ลําดับที่ 1 – 3 หมายถึงสาขาวิชา
X ลําดับที่ 4 หมายถึงความยากที่ควรจัดใหเรียนในชั้นป
1 แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปที่ 1
2 แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปที่ 2
3 แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปที่ 3
4 แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปที่ 4
5 แทนรายวิชาที่มีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปที่ 5
6 , 7 , 8 และ 9 แทนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
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X ลําดับที่ 5 หมายถึงกลุมวิชาในสาขาวิชา
X ลําดับที่ 6 – 7 หมายถึงลําดับที่ของรายวิชา
101
แทนสาขาหลักการศึกษา
104 แทนสาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
106 แทนสาขาการบริหารและการศึกษา
3.1.4 รายวิชา
1. หมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต 12 หนวยกิต
1557201
1557202
1047309
1045105

ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 1
English for Doctoral Graduate Studies I
ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 2
English for Doctoral Graduate Studies II
คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร
Applied Mathematical Statistics for Social Sciences
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research

2. หมวดวิชาบังคับ 21 หนวยกิต
1047101
หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา
Principles and Theories of Evaluation in Education
1047301
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 1
Advanced Statistics for Research and Evaluation I
1047302
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
Advanced Statistics for Research and Evaluation II
1047401
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
Advanced Qualitative Research Methodology
1047402
ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
Research and Evaluation Methodology for Educational
Development
1067103
การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา
Analysis and Development of Educational Policy

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3 (3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-9)

(มคอ.2) หนา 23

1047102

หลักและทฤษฏีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
Principles and Theories of Measurement and
Evaluation of Learning Outcomes

3(3-0-9)

3. หมวดวิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
3.1 กลุมวิชาสถิติเพื่อพัฒนาการศึกษา
1047310
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
3(3-0-9)
Structural Equation Models
1047305
แนวโนมของสถิติทางการศึกษา
3(3-0-9)
Trends of Educational Statistics
1047311
สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น
3(3-0-9)
Statistical Analysis of Hierarchical Linear Models
1057701
การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
3(3-0-9)
Quality Management and Control
3.2 กลุมวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1047403

1047406
1047408
1047409
1047902

การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Research and Evaluation Management for Local Area
Development
การสังเคราะหงานวิจัย
Research Synthesis
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
Participatory Action Research
การวิจัยอนาคต
Future Research
การศึกษาคนควาแบบกําหนดหัวขอ
Directed Individual Study

3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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3.3 กลุมวิชาการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
1047103
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Appraisal
1047104
หลักและวิธีการประเมินทางการศึกษาแบบรวมสมัย
Principles and Methods of Contemporary Educational
Evaluation
1047105
การประเมินสิ่งแวดลอม
Environmental Assessment
3.4
กลุมวิชาพัฒนาการศึกษา
1037302
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Research and development
1047501
ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
Information System and Institutional Research
1047903
สัมมนาประเด็นรวมสมัยดานการวิจัยและประเมิน
เพื่อการพัฒนาการศึกษา
Seminar in Contemporary Research and Evaluation
Issues in Educational Development
1047904
สัมมนาดุษฎีนิพนธ
Doctoral Dissertation Seminar
1067214
ระบบการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
Educational, Economical, Social and Political Systems
4. หมวดวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
1047901

วิทยานิพนธ
Dissertation

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(2-2-5)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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3.1.5 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1047101
1047301
1047401

ชื่อรายวิชา
หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 1
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(2-2-5)

วิชาบังคับ
กอน

9 หนวยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1047302
1047402
1067103

ชื่อรายวิชา
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
3(2-2-5)
3(3-0-9)
9 หนวยกิต

วิชาบังคับ
กอน
1047301
1045401
-

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
1047102
XXXXX
XXXXX

ชื่อรายวิชา
หลักและทฤษฏีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
9 หนวยกิต

วิชาบังคับ
กอน
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1047901

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
9
9 หนวยกิต

วิชาบังคับ
กอน

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1047901

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
9
9 หนวยกิต

วิชาบังคับ
กอน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1047901

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
9
9 หนวยกิต

วิชาบังคับ
กอน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1047901

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)
9
9 หนวยกิต

วิชาบังคับ
กอน
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1557201
ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-9)
English for Doctoral Graduate Studies I
การพัฒนาทักษะการอานที่เนนการอานบทความ ทางวิชาการ บทคัดยองา นวิจัย ดานการ
วัดผลการศึกษา การประเมินผล และการวิจัยใหถึงระดับที่นําไปใช
ในการเรียนรูในระดับดุษฎีบัณฑิตได
Development of reading skills focusing on academic articles, research
abstracts in educational measurement, evaluation and research as a foundation for
further studies in the research and evaluation for educational development program.
1557202

ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-9)
English for Doctoral Graduate Studies II
รายวิชาบังคับกอน: 1557201 ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 1
การพัฒนาทักษะ การฟง การพูดและ การเขียนภาษาอังกฤษใหถึงระดับที่นําไปใชในการ
เรียนรูระดับดุษฎีบัณฑิต เนนที่ทักษะการนําเสนอบทความทางวิชาการ
Development of listening, speaking and writing skills up to the level that can
be applied in thedoctoral program, focusing on presentation of academic articles.
1047309

คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร
3(3-0-9)
Applied Mathematical Statistics for Social Sciences
ความหมายและการใช
เครื่องหมายแสดงผลบวก ตัวแปรและคาคงที่ สมการ และฟงกชัน
เซตและความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรไมตอเนื่อง และตัวแปรตอเนื่อง
การนําเสนอแนวคิด ในการประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน และประยุกตใชในการวิจัยและ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
Definition and application of summation notations, variables and constants,
equations and functions, set and probability, continuous and discrete probability
distributions. Introduction to concepts of estimation and hypothesis testingand
application in research and evaluation for educational development.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1045105 สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-9)
Statistics for Research
การ ศึกษา และ การประยุกตใช ประเภทของขอมูล วิธีรวบรวมขอมูล การอนุมานทางสถิติ
ครอบคลุม สถิติอางอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพราราเมตริก การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย และการทดสอบไคสแควร การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรและการประยุกตใชในงานวิจัย
Study and application of type of data, methods of data collection , statistical
inferences covering parametric and non-parametric statistics; t-test, analysis of variance,
analysis of covariance, correlation and regression analysis, chi-square test . Conducting data
analysis through a computer program and application in conducting a research.

2. หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047101 หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา
3(3-0-9)
Principles and Theories of Evaluation in Education
พัฒนาการของวิทยาการประเมินทางการศึกษา ทฤษฏีและโมเดลการประเมินที่เนนทีก่ ารตัดสินใจ
โมเดลการประเมินที่ยึดเกณฑการตัดสิน โมเดลการประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก และโมเดลการประเมิน
ที่เปนอิสระจากจุดมุงหมาย การประเมินผลกระทบ และการประยุกตใชโมเดลการประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษา
Examination of development of educational evaluation sciences,theories and
evaluation models focusing on decision oriented, criterion judgment oriented, goal – free
and goal – based oriented. Impact evaluation, and application of evaluation models for
educational developments.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047301
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 1
3(3-0-9)
Advanced Statistics for Research and Evaluation I
การประยุกตใชโมเดลเชิงเสนตรงในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติตัวแปรเอกนาม ครอบคลุม การ
วิเคราะหถดถอยแบบงายและแบบพหุคูณ ทั้งกรณีตัวแปรตนเปนตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม และการวิเคราะหการถดถอย การประยุกตใช ATI-model และการวิเคราะหการถดถอย
แบบโลจิสติก
Application of general linear model through univariate analyses covering simple
and multiple regressions with quantitative and qualitative independent variables, repeated
measure analysis, relationship between analysis of variance , analysis of covariance and
regression, application of ATI-model and logistic regression asnalysis.

1047302

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
3(3-0-9)
Advanced Statistics for Research and Evaluation II
รายวิชาบังคับกอน: 1047301 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 1
มโนทัศนเบื้องตนของสถิติวิเคราะหตัวแปรพหุนาม การวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปร
พหุนามแบบ 2 กลุมและมากกวา 2 กลุม เทคนิคการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูภายหลัง การ
วิเคราะหแกนหลักสําคัญ การวิเคราะหดิสคริมิแนนท สหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางเบื้องตน และ สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่นเบื้องตน
Basic concepts of multivariate statistical analysis. Topics include multivariate
analysis of variance (MANOVA) of 2 and more than two groups, post-hoc analysis
techniques, principal component analysis (PCA), discriminate analysis, canonical
correlation. Introduction to structural equation modeling (SEM), and hierarchical
linear modeling (HLM).
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047401
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Qualitative Research Methodology
กระบวนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบและวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ
เทคนิคการวิจัยภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การศึกษาพหุกรณี การจัดกระทําขอมูลและการตรวจสอบความตรงของ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมในการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจารณและประเมินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในและตางประเทศ
Paradigms and theories of qualitative research. Qualitative research designs
and plans, field study technique, method of qualitative data collection, grounded
theory research, participatory action research , multi-case studies, data processing
and validation. Writing a qualitative research report. Examination of research ethics,
critique and evaluate various qualitative researches both national and international.
1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Evaluation Methodology for Educational
Development
มโนทัศน เบื้องตน เกี่ยวกับการวิจัยและการประเมิน เพื่อพัฒนา การศึกษา ความแตกตางกัน
ระหวางการวิจัยและการประเมิน ตัวแบบและทฤษฏีการประเมินที่สําคัญที่นํามาใชในการประเมิน
นโยบายทางการศึกษา การออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษารูปแบบตางๆ การวิจัยเชิงทดลอง และกึ่ง
ทดลอง การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประเมินผล การวิจัยสถาบัน การประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และผลกระทบของนโยบายทางการศึกษา การออกแบบวิจัยและประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ
Basic comcepts of educational research and evaluation for educational
development, diffrerences between research and evaluation. Examination of important
evaluation models and theories used in evaluation of educational policy, various
research designs for educational development; experimental and quasi-experimental
designs, research and development, research and evaluation, institutional research.
Examination of effectiveness, efficiency and inpact evaluation of educational policy,
research and evaluation design concerning a policy, program or project.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1067103 การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3(3-0-9)
Analysis and Development of Educational Policy
ปรัชญา และ นโยบายทางการศึกษา นโยบายสาธารณะ การวิเคราะห และ พัฒนานโยบายทาง
การศึกษา การนํานโยบายสูการปฏิบัติและการประเมิน ผลนโยบายทางการศึกษา กรณีตัวอยางและ
แนวโนมการพัฒนานโยบายทางการศึกษา
Examination of educational philosophy, educational policy andpublic policy.
Analysis and development of educational policy. Implementation and evaluation of
educational policy. Examination of trends and case studies in educational policy
development.
1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0-9)
Principles and theories of Measurement and Evaluation of
Learning outcomes
ความหมายของ ผลการเรียนรู ผลการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ความเชื่อมั่น และ
ความตรง ทฤษฎีการวัดผลแบบดั้งเดิมและแนวใหม โมเดลและทฤษฎีการประเมินผลการเรียนรู การใช
นวัตกรรมดิจิทัลในการประเมินผล ระบบคะแนนมาตรฐาน การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพ เกณฑ
ปกติและการเทียบคะแนน
Definitions of learning outcomes, educational outcomes, measurement and
evaluation. Examination of reliability and validity, classical and modern measurement
theories, evaluation theories and models for learning outcomes, standardized score,
performance standards, norms and score equating.
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3. หมวดวิชาเลือก
3.1 กลุมวิชาสถิติเพื่อพัฒนาการศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047310
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
3(3-0-9)
Structural Equation Model
รายวิชาบังคับกอน: 1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
มโนทัศนเกี่ยวกับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร
ความเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหการถดถอยและโมเดลสมการโครงสราง การวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางทั้งแบบตัวแปรสังเกตได และแบบตัวแปรแฝง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตัวแปรแฝงเชิงพัฒนาการ
Structural equation modeling concepts, various variable relation aspects,
regression analysis and structural equation modeling techniques relation. Examination
of observed variables structural equation models (path analysis), latent variables
equation models (measurement model), confirmatory factor analysis (CFA), and
latent growth models (LGM).
แนวโนมของสถิติทางการศึกษา
3(3-0-9)
Trends of Educational Statistics
รายวิชาบังคับกอน: 1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
ดัชนีบงชี้ที่เกี่ยวกับการศึกษาการจัดประเภทขอมูลทางการศึกษาการหาคาดัชนีที่เกี่ยวกับโอกาส
ทางการศึกษาความเสมอภาคทางการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาการเปรียบเทียบ
แนวโนมของการศึกษาในระดับนานาชาติระดับชาติจังหวัดและโรงเรียนเนนเทคนิคการหาคาดัชนีทาง
การศึกษาการแปลผลแนวโนมและ การพยากรณทางการศึกษา
Examination of educational indices, classification of educational data, method of
constructing indices related to educational opportunity, equity, efficiency and
effectiveness of educational outcomes. Comparison of educational trends at the
international, national, provincial, and school levels, emphasizing on the methods of
educational indices construction, interpretation of educational trends and forcasting
techniques.
1047305
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1047311

สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น
3(3-0-9)
Statistical Analysis of Hierarchical Linear Models
รายวิชาบังคับกอน: 1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
แนวคิดพื้นฐานของโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่นการตั้งสมมติฐาน และการพัฒนากรอบ
แนวคิดการวิจัยพหุระดับ โมเดลโครงสรางพหุระดับแบบ 2 และ 3 ระดับโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น
เชิงพัฒนา การวิเคราะหพหุระดับโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป HLM และ Mplusการแปลผลและการ
ตีความหมายจากการวิเคราะห การประยุกตใชโมเดลในการวิจัยและการประเมิน
Basic concepts ofhierarchical linear model (HLM), hypothesis setting and
development of multi-level research model. Topics include 2-Level HLM, 3-Level
HLM, and HLM model for linear growth. Conducting HLM data analysis through
computer programs, such as, HLM and Mplus. Interpretation of computer program
outputs, and application of HLM models in research and evaluation.
1057701

การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
3(3-0-9)
Quality Management and Control
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การ
วิเคราะหเชิงระบบ วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ แผนภาพควบคุมคุณภาพชนิดตาง ๆ
ระบบคุณภาพแบบตาง ๆ การประยุกตใชวิธีการควบคุมและจัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
Basic concepts of quality and quality management and improvement,
systems analysis approach andstatistical process control. Topics include various kinds
of control charts, quality systems. Applications of quality control and management in
education, and educational quality assurance systems.
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3.2 กลุมวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047403 การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-9)
Research and Evaluation Management for Local Area
Development
รายวิชาบังคับกอน: 1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
แนวคิด การบริหารจัดการงานวิจัย และประเมินเพื่อพัฒนาทองถิ่น การวิเคราะหสถานการณ
ปญหา เพื่อกําหนดชุดโจทยวิจัยและการประเมินแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในทองถิ่น การวิจัยแบบ
ยึดชุมชนเปนฐาน และการวิจัยแบบยึดชุมชนเปนฐานและมีสวนรวม การเชื่อมโยงแหลงทุน การบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัย ระบบการประเมินแบบดิจิทัล
Concepts of management of research and evaluation in developing local areas.
Topics include analysis of problematic situations to propose a set of research questions,
participatory evaluation along with local networks, community based research (CBR),
community participatory based research (CBPR), relation of research grantsources,
management of research quality and digital evaluation system.
1047406

การสังเคราะหงานวิจัย
3(3-0-9)
Research Synthesis
รายวิชาบังคับกอน: 1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ
การสังเคราะหงานวิจัยแบบดั้งเดิมการวิเคราะหอภิมาน การวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลสมการเชิง
โครงสราง การวิจัยชาติพันธุวรรณาอภิมานและการวิเคราะหอภิมานกรณีเดี่ยวการประเมินและรวบรวม
งานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะหการประมาณคาขนาดอิทธิพลและวิธีการวิเคราะหเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย
การประยุกตการวิเคราะหอภิมานในการสรุปนัยทั่วไปของความเที่ยงและความตรงการสรางองคความรู
อิงงานวิจัยและการใชประโยชนผลการสังเคราะหงานวิจัยในการบริหารจัดการศึกษา
Principles and methodologies of quantitative and qualitative research syntheses.
Topics include traditional method of synthesis, meta analysis, meta-analytic structural
equation modeling, meta-ethnography, single-case meta-analysis of research, research
evaluation and collection of research to be synthesized, estimation of effect sizes and
analysis to integrate research findings, application of meta-analysis to reliability and
validity generalization, the development of research based body-of-knowledge, and
utilization of research synthesis results in educational management.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047408
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3(3-0-9)
Participatory Action Research
แนวคิด
ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การสรางการ
มีสวนรวมและการสรางเครือขายความรวมมือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เครื่องมือ และเทคนิคสําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ
ผลการวิจัย กรณีศึกษาจากบริบทตาง ๆ และแนวโนมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดานการ
พัฒนาการศึกษา และ บริบทของสังคม
Concepts, theories, principles and practices of participatory action research.
Creation of participation and network of cooperation. Examination of participatory
action research process, tools and techniques. Conducting data analysis and
presentation of the research results. Exlporation of case studies from various
contexts and trends of participatory action research in educational development and
social contexts.
1047409

การวิจัยอนาคต
3(3-0-9)
Future Research
รายวิชาบังคับกอน: 1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
แนวคิด
และการออกแบบการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบตาง ๆ เชน เทคนิค เดล
ฟายแบบสรางอนาคตภาพแบบตรวจกวาดแบบการวิเคราะหผลกระทบไขวแบบการพยากรณ
การบูรณาการเทคนิคตางๆ
Concepts and designs of future research.Examination of various future
research techniques, such as, Delphi technique, future scenario setting, canvassing,
cross-impact analysis, forecasting techniques and integration of different techniques.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047902 การศึกษาคนควาแบบกําหนดหัวขอ
3(3-0-9)
Directed Individual Study
รายวิชาบังคับกอน: รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ อยางนอย 21 หนวยกิต
การศึกษาคนควา การวิเคราะห การสังเคราะหบทความ รายงานวิจัยยุคใหมในดานการวิจัย
และประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยการกําหนดหัวขอรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา
Study, exploration, analysis and synthesis of contemporary articles and
research reports concerning research and evaluation for educational development.
The topic is selected through an agreement between an instructor and a student.
3.3 กลุมวิชาการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047103 การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-9)
PerformanceAppraisal
พัฒนาการของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลตั้งแตในอดีตที่เนนงาน จนมาถึงปจจุบัน
ที่เนนทั้งงานและวัฒนธรรมองคการการทํางานเปนทีม ธรรมชาติของการประเมิน การออกแบบการ
ประเมินความตองการจําเปน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ การสรางตัวชี้วัด
ในการวัดผลปฏิบัติงานและการนําวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานไปประยุกตใช
Examination of development of personnel assessment from the past which
focuses on tasks to the present which focuses on both tasks and organization cultures.
Topics include team work, nature of assessment, needs assessment design, various
methods of personnel assessment, construction of performance indicators for
performance assessment and application of perfdormance appraisal.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047104 หลักและวิธีการประเมินทางการศึกษาแบบรวมสมัย
3(3-0-9)
Principles and Methods of Contemporary Educational Evaluation
รายวิชาบังคับกอน: 1047101 หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา
แนวโนมของวิธีการ ประเมินทางการศึกษาการประเมิ
อภินมานแบบตางๆ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ประเมินอภิมานการประเมินแบบตอบสนอง แบบสรางสรรค การประเมิพลั
นแบบเสริ
งและแบบมี
ม สวนรวม
Examination of trends of educational evaluation methodologies, different types
of meta-evaluation, responsive and constructive evaluation methods, empowerment
and participatory evaluation.
3(3-0-9)
1047105
การประเมินสิ่งแวดลอม
Environmental Assessment
หลักการและแนวคิดการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอมและความสัมพันธระหวางระบบมนุษย
กับระบบนิเวศ การออกแบบระเบียบวิธีการวิจัยใหเหมาะสมกับบริบทที่ทําการศึกษา โดยการ
ประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงซอนและเชิงพื้นที่ที่บูรณาการกับวิธีการหลากหลาย เชน การวิจัยเชิงสํารวจ
อยางมีสวนรวม การประเมินความตองการและปญหา การวิจัยกึ่งทดลอง การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม และการวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมที่จับตองไดและไมได ทั้งทาง
กายภาพและระบบนิเวศวัฒนธรรม การเมืองและธรรมชาติทั้งในอดีต ปจจุบันและคาดการณใน
อนาคต การรวมงานกับทีมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคม การศึกษาและ
สุขภาพได เพืน่อําไปสูการกําหนดตัวแบบของแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาในบริบทที่กําหนดได
The principles and concepts of man and environmental management, and
the relationships between human and ecological systems. Appropriate research
designs within any given situational contexts by applying the sequentially
sophisticated research methodology and area-based research integrated with other
selected and various methodologies such as participatory survey research, needs ad
problem assessment, quasi-experimental research, environmental impact
assessment, and futures research. Analyses of tangible and intangible environmental
situations, physical and cultural ecological systems, political and natural stings in the
past, current and expected situations.Mutual cooperation with the environmental
impact assessment team, focusing on social, educational and health impact
assessment, leading to a determination of models for program planning
development within a given context.
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3.4 กลุมวิชาพัฒนาการศึกษา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1027302
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Research and development)
รายวิชาบังคับกอน: 1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ทฤษฎี และแนวคิดของการออกแบบและสรางหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช การประเมิน
หลักสูตร กระบวนการวิจัยทางดานหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การ
สรางเครื่องมือวิจัย การออกแบบและสรางนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การดําเนินการวิจัย การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล การสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย และการนํา
ผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Theories, and concepts relating to curriculum designing and construction,
curriculum implementation and evaluating. Examination of research methodology for
curriculum and instruction, research planning and research proposal writing, research
tools construction, desig and construction of curriculum and instruction innovation
research conducting, data collecting, data analysis and interpretation, conclusion,
dissension, and application of research results for curriculum and instruction
development.
1047501

ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
3(3-0-9)
Information System and Institutional Research
ระบบสารสนเทศ ในงานวิจัยสถาบันหัวขอของการวิจัยสถาบันการออกแบบการวิจัยสถาบัน
การจัดระบบสารสนเทศการนําคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศการใชระบบขอมูลกับงานวิจัยสถาบันปญหาของวิจัยสถาบันกับการใชระบบ
สารสนเทศ
Examination of information for institutional research, topics and design of
institutional research, organization of information system, computer application for
developing information system, efficiency of information system, application of data
system to institutional research, problems of institutional research and information
system implementation.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1047903
สัมมนาประเด็นรวมสมัยดานการวิจัยและประเมิน
3(3-0-9)
เพื่อการพัฒนาการศึกษา
Seminar in Contemporary Research and Evaluation Issues in
Educational Development
รายวิชาบังคับกอน: รายวิชาในหมวดวิชาบังคับไมนอยกวา 21 หนวยกิต
การศึกษาคนควาแนวโนมเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายทางการศึกษา การวิจัยและประเมิน
เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา และการวิจัยพัฒนาทางการศึกษา เขียนและนําเสนอแนวคิดการวิจัย
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อกําหนดหัวขอในการทําวิทยานิพนธ
Examination of educational policy, trends and developments, research and
evaluation, research and development, prepare and present a research preliminary
paper in Thailand and abroad in order to identify a doctoral dissertation topic.
1047904

สัมมนาดุษฎีนิพนธ
3(3-0-9)
Doctoral Dissertation Seminar
รายวิชาบังคับกอน: รายวิชาในหมวดวิชาบังคับไมนอยกวา 21 หนวยกิต
การศึกษาและกําหนดประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อกําหนดเปนหัวขอ
วิทยานิพนธของนักศึกษา การเขียนแนวคิดการวิจัย และการปรับแนวคิดการวิจัยเปนโครงราง
วิทยานิพนธ การนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
Study and identification of the issue pertaining to educational development
in order to determine a research topic.Writing of a research concept paper and
modification of a research concept paper to be a research prospectus and
presentation a prospectus.
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รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1067214

ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง
3(3-0-9)
Educational, Economical, Social and Political Systems
ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบพัฒนาการของระบบการศึกษาไทย และตางประเทศ
ศึกษาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ที่เชื่อมโยงกับระบบการศึกษา และคุณภาพของการศึกษา
Study, analysis and comparison of development of Thai and foreign
educational systems, economical, social and political systems relating to
educational systems and quality.
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ
1047901 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Dissertation
เลือกและกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ จัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธโดยเนนที่
การประยุกตสใชองคความรูดานการวิจัย การวัดผลและการประเมิน เพื่อใหไดองคความรูที่สามารถ
นําไปสูการพัฒนาการศึกษา สังคม และ ประเทศชาติ
Select and set up a dissertation topic. Write up a prospectus and conduct a
researchfocusing on application of research, measurement and evaluation knowledge
in order to come up with the body of knowledge leading to educational social and
national developments.
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระงานสอน
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่
ตําแหนง
ผลงาน
ชม./สัปดาห
ที่
ชื่อ-สกุล
สําเร็จการศึกษา,ปที่สําเร็จ
ทางวิชาการ
ทางวิชาการ
การศึกษา
เดิม ใหม
1 รองศาสตราจารย นายระพินทร โพธิ์ศรี Ph.D .(Evaluation &
ภาคผนวกจ
9
9
Measurement )
Florida State
University,USA,2534
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั,2521
ย
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร)
วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโ,2515
ลก
นางฉัตรนภา พรหมมา ค.ด.(การวัดและประเมินผล
2 รองศาสตราจารย
ภาคผนวก จ 9
9
ทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2524
กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
,2521
กศ.บ.(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร,2513

3 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวมานี แสงหิรัญ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
ภาคผนวก จ
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2550
กศ.ม.( การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2538
กศ.บ.( คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2522

9

9
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ที่

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

4 ผูชวยศาสตราจารย นางวจี ปญญาใส

5 ผูชวยศาสตราจารย นางสุกัญญา
รุจิเมธาภาส

ภาระงานสอน
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่
ผลงาน
ชม./สัปดาห
สําเร็จการศึกษา,ปที่สําเร็จ
ทางวิชาการ
การศึกษา
เดิม ใหม
ปร.ด.(จิตวิทยาใหคําปรึกษา) ภาคผนวก จ 9
9
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
, 2554
กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535
กศ.บ.(เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ,รฒ
2524
ค.ด. (การวัดและการ
ภาคผนวก จ 9
9
ประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2555
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2549
ค.บ. (คณิตศาสตร-วัดผล
การศึกษา)
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ,2544
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3.2.2
ที่

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1 รองศาสตราจารย

2 อาจารย

อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล
นางนิตยา สุวรรณศรี

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่
สําเร็จการศึกษา

Ph.D.( Curriculum and
Instruction)
Pan jab University , India .
- Cert. In Quality Development
& Modularity Wolver Hampton
University, England
- Dip. in TEFL. Sydney
University, Australia
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
นายชลายุทธ ครุฑเมือง กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศษ.ม.( หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.บ.(เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ.( การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
เดิม
ใหม
9
9

9

9
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ที่

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3 ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่
สําเร็จการศึกษา

นายสัมพันธ รอดพึ่งครุฑ ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
4 รองศาสตราจารย นายอิสระ อินทรจันทร วท.ด.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วท.ม.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย
นเรศวร
กศ.บ.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย
นเรศวร
5 ผูชวยศาสตราจารย นายยุทธชัย มิ่งขวัญ
วท.ม.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.(สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6 ผูชวย
นางสาวหยกแกว
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศาสตราจารย
กมลวรเดช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
วท.บ.(จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวพิมผกา
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ธรรมสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอนแกน
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.บ.(การวัดผลและประเมินผล)

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
เดิม
ใหม
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ที่

ตําแหนง
ทางวิชาการ

8 อาจารย

ชื่อ-สกุล

นายสุรเชษฐ บุษยรักษ

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันที่
สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ
ศษ.ด.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน แขนง
การสอนคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
วท.บ.(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาระงานสอน
ชม./สัปดาห
เดิม
ใหม

9

4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
4.1 คําอธิบายโดยยอ
4.1.1 เปนหลักสูตรที่นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2561 หมวด 8 การสอบพิเศษ วิทยานิพนธ
และสารนิพนธ ขอ 41 ขอ 42 ขอ 43 ขอ 44 และข45อ
4.1.2 หัวขอการวิจัยตองเปนการคนพบสิ่งใหมในศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัย และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและในประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจโดยเฉพาะปญหาการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
4.1.3 สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาประยุกตในการทําวิทยานิพนธ
4.1.4 การวิจัยเปนประโยชนในศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิจัยประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
4.1.5 สามารถดําเนินการสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
การทํางานวิจัยมีเปาหมายใหผูเรียนสามารถเรียนรูกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ ทํางาน
วิจัยขั้นสูงและงานวิจัยสรางองคความรูและปฏิบัติการวิจัยไดในระหวางจัดการศึกษาและ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมได

9
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4 .3 ชวงเวลา
ปที่
2 และในปที่ 3 ตามที่กําหนดไวในแผนการเรียน
4.4 จํานวนหนวยกิต
แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต
4.5 การเตรียมการ
4.5.1 กําหนดไวในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา (
1047402) ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนการเสนอเคาโครงการวิจัยและนําเสนอประเด็นการวิจัย
ที่ตองการศึกษา และศึกษาดูงานตางประเทศ
4.5.2 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาเปนรายบุคคล
4.5.3 มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
4.5.4 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
4.5.5 มีตัวอยางวิทยานิพนธใหศึกษา
4.6 กระบวนการประเมินผล
4.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑ
/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
4.6.2
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํางานวิจัยจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการ
นําเสนอตามระยะเวลา
4.6.3 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
4.6.4 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม
4.6.5 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
4.6.6 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซึ่งเขา
รวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา
4.6.7 นําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคนผาน
คณะกรรมการบัณฑิตประจําหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะและคณะกรรมการบัณฑิต
ประจํามหาวิทยาลัย
4.6.8 การประเมินผลวิทยานิพนธเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 หมวด 8 การวัดและประเมินผลการศึกษา ขอ 16.10

(มคอ.2) หนา 47

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความ รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพื้นฐานของศาสตรและสราง
รอบรูเปนนักวิจัย นักประเมิน ความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติพรอมสงเสริม
นักพัฒนาการศึกษา และเปน และสอดแทรกใหนักศึกษามี คุณธรรม ความซื่อสัตยเคารพใน
ผูบริหารมืออาชีพที่มีทักษะ
สิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคลการใชวิชาชีพในการ
เจตคติที่ดีและมีคุณธรรม
พัฒนางานที่ปฏิบัติ ชุมชนและสังคมที่เหมาะถูกตอง
จริยธรรมตอวิชาชีพ
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถ รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในหมวด
นําหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
วิชาบังคับและปรับตามพลวัตของศาสตรทางการวิจัย
ศาสตรทางการวิจัย และ
ประเมิน การพัฒนาการศึกษา และสถิติ มีโจทยปญหาและ
ประเมินผลไปบูรณาการและ
กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการบูรณการและประยุกตองค
ประยุกตใชในการบริหาร
ความรูกับปญหาจริงที่เกิดขึ้น
การศึกษา หรือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองในโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
เปนผูนําทางวิชาการใหกับ
จัดการเรียนการสอนที่มุงวิเคราะห สังเคราะห การปฏิบัติการ
ชุมชนและทองถิ่น ใชกระบวน การแกปญหาโดยใชประเด็นปญหาทางการศึกษาของ
ทัศนใหมในศาสตรการวิจัยและ สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น ๆ เปนฐานในการสรางองค
ประเมินเพื่อชี้นําองคความรู
ความรู สงเสริมใหนําองคความรูไปสูการปฏิบัติและเผยแพร
ใหมๆ ใหเกิดการพัฒนา
ในลักษณะตางๆ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาเปนวิทยากรให
การศึกษาในชุมชนและทองถิ่น คําปรึกษาทางดานการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาทาง
การศึกษาได
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีการแสดงออกถึงความซื่อสัตย มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติการ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
(2) มีวินัยตรงตอเวลามีความรับผิดชอบ ทั้งตอตนเองและผูอื่น
(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(4) มีการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ
(5) แสดงตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งในเรื่องการครองคน ครองตนและครองงาน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ใชวิธีสอนโดยศึกษาจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและนํามาวิเคราะห อภิปรายในชั้นเรียน
(2) จัดการเรียนการสอนผานกระบวนทัศนใหมๆ ที่แสดงออกถึงองคความรูทาง
วิชาการอยางลึกซึ้ง ความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่นรวมถึงการมีจิตสาธารณะ
(3) เรียนรูจากตนแบบ เชน อาจารยผูสอน วิทยากร เพื่อน นักวิจัย บุคคลตัวอยางใน
สังคม ทองถิ่นหรือในประวัติศาสตรที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
ความมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(4) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม ความซื่อสัตย ในการเรียนการสอนทั้งในดาน
การดํารงชีวิตในสังคมและการทํางานรวมกับผูอื่น
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธสําหรับการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งระหวางศึกษาและ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาโดยอาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําการสังเกต
พฤติกรรมผานการปฏิบัติงานการเรียนการสอนในหองเรียน การสอบถามจากเพื่อน การใช
แบบสอบถามแบบประเมินโดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้
(1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางาน
เสร็จและสงงานตามกําหนด
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม
(3) ประเมินจากความมีวินัย และการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1)มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการและทฤษฏีที่สําคัญทางการวิจัยและ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาไปบูรณาการและประยุกตใชในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห สังเคราะหและสรางองคความรูในการวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
(3)พัฒนาองคความรู ความชํานาญทางศาสตรการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL)
(2) การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธการสอนที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินผลจากการสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบที่
เนนการวัดหลักการและทฤษฎี ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะหและการประเมินคา
(2) ประเมินผลงานจากการนําเสนอผลงานและนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานวิจัยใน
งานสัมมนาวิชาการ/ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบสามารถใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
(2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหมๆโดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทา
ทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยาง
สรางสรรคและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมสามารถ
วางแผน ออกแบบและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง
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โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย เทคนิคการประเมินและ
ใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กระบวนการสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมจากบทความและผลงานการ
วิจัยที่หลากหลายเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
(2) การวิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อนําองคความรูไปใชในสถานการณตางๆ ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
(3) จัดใหมีการสัมมนาทางการวิจัยและประเมินผล
(4)จัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมสัมนาทางวิชาการวัดผลสัมพันธแหงประเทศไทย
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1)
ผลงานการสังเคราะหเนื้อหาจากบทความและงานวิจัย
(2)
การประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเชนประเมิน
จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนการวิเคราะห วิพากษ วิจารณรายงานผลการอภิปรายกลุมและ
การสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนที่หลากหลายได
อยางเขาใจ
(2) สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นได
(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและงานในกลุมตลอดจนรวมมือ
กับผูอื่นอยางสรางสรรค
(4) สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคการที่หลากหลายได
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานกลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่นเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
(2) จัดประสบการณในการเรียนรูภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนกลุมและการ
แสดงออกของภาวะผูนําและผูตามในหลากหลายสถานการณ
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2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดานโดยใหความสําคัญกับกลยุทธดังนี้
(1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปน ผูนําและผูตามใน
การทํางานกลุม
(2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลขแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแกปญหาและการนําเสนอไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
(2) สามารถใชภาษาไทยสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการฟง การพูด การอาน และ
การเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
(3) สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและคนควาขอมูล
(4) รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณบุคคลและกลุมบุคคล
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล
ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียนในกลุมผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่
เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย
(2) จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกตและแบบประเมิน
ทักษะการพูดและการเขียน
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือตางๆในการอภิปรายและกรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก หนา 53-56

(มคอ.2) หนา 54
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ

1047101 หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา
1047301 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 1
1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
1067103 การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
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1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

2.ความรู

3.ทักษะทางปญญา
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4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5.ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
1 2 3 4

หมวดวิชาเลือก

2.1 กลุมวิชาสถิติเพื่อการพัฒนาการศึกษา
1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
1047305 แนวโนมของสถิติทางการศึกษา
1047311 สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น
1057701 การจัดการและการควบคุมคุณภาพ
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1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

2.2 กลุมวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1047403 การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1047406 การสังเคราะหงานวิจัย
1047408 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
1047409 การวิจัยอนาคต
1047902 การศึกษาคนควาแบบกําหนดหัวขอ
2.3 กลุมวิชาการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
1047102 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1047103 หลักและวิธีการประเมินทางการศึกษาแบบรวมสมัย
1047104 การประเมินสิ่งแวดลอม

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู
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1.คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1

2.4 กลุมวิชาพัฒนาการศึกษา
1027302การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
1047501 ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
1047903 สัมมนาประเด็นรวมสมัยดานการวิจัยและประเมิน
เพื่อการพัฒนาการศึกษา
1047904 สัมมนาดุษฎีนิพนธ
1067214 ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และการเมือง
3. วิทยานิพนธ
1047901 วิทยานิพนธ
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2.ความรู
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรม ผูทรงคุณวุฒิเพ ื่อทวนสอบเพื่อ สุมตรวจสอบรายวิชารายงาน
ผลงานหรืองานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 การประเมินผลแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และคณะกรรมการประจําคณะกอนการประกาศผล
2.1.3 มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 วิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในดานของระยะเวลาในการไดงานทํา
ความเห็นตอความรู ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในดานของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับ ปรุงหลักสูตร
2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.2.4ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดเชนจํานวนสิทธิบัตรจํานวนรางวัลทางสังคม
และวิชาชีพหรือผลการเผยแพรงานวิจัย หรือผลงานวิจัยตีพิมพจากวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 หมวด 7 การสําเร็จการศึกษาขอ 15 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศเพื่อปลูกฝงจรรยาบรรณในการทํางานแกอาจารยใหม เพื่อใหมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝง
จรรยาบรรณความเปนครูใหแกคณาจารย อีกทั้งตระหนักถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ รูจักการทํางาน
รวมกันและมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรัก ความศรัทธาตอวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของความเปนครู เอาใจใสใน
การพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อจะไดนํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย และพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพดานตาง ๆ
สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเปนอาจารยที่ดีที่มีตอผูเรียนและสถาบัน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยเขารวมฝกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเปนประจํา
2.1.2 จัดใหมีทุนสําหรับฝกอบรมพัฒนาตนเองภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1จัดใหมีทุนสําหรับการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
2.2.2 จัดใหมีทุนสําหรับการเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยทุกคนจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
ระบบกลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรโดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนด
1.1.2 มอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนการประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา
1.1.3
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่ควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูตองผานเกณฑตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และประเมินจากความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ
พึงพอใจของผูใหบัณฑิตดําเนินการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เพื่อนําขอมมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 สํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวการณไดงานทําบัณฑิต และ
จากแหลงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงาน
2.3 ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรตามขอกําหนดของหลักสูตรและเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
3.2 ความพรอมกอนเขาศึกษา ระหวางและจบการศึกษา การใหคําปรึกษา และแนะแนว
แกนักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเขาเพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา โดยนัก ศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
ใหแกนักศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอเรียกรองของนักศึกษา
3.3.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในดานแหลงขอมูลทางวิชาการ ตํารา
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้
ภายใตกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย
4.1 ระบบการรับอาจารยใหม
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยที่รับใหมตองครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารยใหมในแตละอัตรา และกําหนด
คุณสมบัติของอาจารยที่จะรับในอัตรานั้น ๆ
4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผูสมัคร
การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสวน หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารยใหม การจัดระบบอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําปรึกษา
กับอาจารยใหม ในดานการจัดการเรียนการสอนและดานวิชาการ
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4.1.4 มีคูมือการใหการปรึกษากับอาจารยใหมเพื่อเปนแนวทางการทํางานกับนักศึกษา
และใหอาจารย ใหมจัดทําตารางเวลาการใหนักศึกษาเขาพบ เพื่อขอคําปรึกษาดานวิชาการ
4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยให
มเปน
ระยะเพื่อตอสัญญาจาง
4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
กําหนดใหมีอาจารยพิเศษมารวมสอนและถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ตองการความเชี่ยวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผานกระบวนการเลือกสรรจากผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรตองมีสวนรวมในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมรวมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํา
รายวิชา วางผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบว นการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม และการประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผูเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับการเรียนการสอนและการประเมินผลใหดําเนินไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถที่ไดวางแผนไว
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจาก
งบประมาณแผนดินและรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของ
หลักสูตร
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ สื่อการเรียน เครื่องมือใน
หองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลทางระบบอินเทอรเน็ต นอกจากนี้
สํานักวิทยบริก ารมี หนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคนสวน
ระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อยางเพียงพอ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานัก วิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่
จําเปน นอกจากนั้นอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ใหมีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สําหรับใหหองสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน
6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของนักวิชาการศึกษาและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบุคลากร
ไดรับการพัฒนาความรูทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ.2552
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี ) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม(ถามี )ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบมคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อปที่ผานมา
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ ขอ (1-5) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ในแตละป

ป 1 ป 2 ป3 ป4 ป5
-

-

-
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธ
การเรียนการสอน
1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการ
สอบถามสัมภาษณหรือใชแบบสอบถามจากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
1.1.3 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
การเรียนการสอนและผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละภาค
การศึกษารวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาและนําไปเขียนไวในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา
1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา
1.2. 3 สํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย
โดยการประเมิน
ออนไลนในแตละรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา ขอมูลที่ไดคณาจารยผูสอน นําไปใช เปนผลปอนกลับ
ในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปและดุษฎีบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยวิธีการ
สัมภาษณแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นและเปดเว็บไซดเพื่อรับขอมูลยอนกลับ
2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอกโดยดูจาก
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป และดุษฎี บัณฑิตที่จบ
ตามหลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการและการเยี่ยมชม
2.3 นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจาง
/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอ
คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตและการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 คน ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน และเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
เสนอผานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษาเสนอผานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณาจารยที่เกี่ยวของพิจารณาทบทวนผล
การดําเนินการของหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแผนกลยุทธการสอนและการ
ดําเนินการอื่นๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
และกระทรวงศึกษาธิการ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------เพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ใชกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาเรียนตั้งแตภาคเรียนที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมาย
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“สภามหาวิทยาลัย” หมาย
ถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“สภาวิชาการ”
หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“อธิการบดี”
หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
“คณะ” หมาย
ถึง คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“วิทยาลัย” หมาย
ถึง วิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
“คณบดี” หมาย
ถึง คณบดีของคณะและวิทยาลัย
“การคนควาอิสระ” หมาย
ถึง สารนิพนธภาคนิพนธ หรือเรียกอยางอื่น
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ที่เทียบไดกับการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเองในโจทยปญหาสําคัญอยางลึกซึ้งในสาระของศาสตร
นั้นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว
ขอ
๔ ใหมหาวิทยาลัยอํานวยการและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไป
ตามขอบังคับนี้โดยใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการดังนี้
๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย ใหบริหารจัดการกํากับดูแล
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ
๔.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ ใหบริหารจัดการกํากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับคณะใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ
๔.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรใหบริหารจัดการกํากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ
รายละเอียดองคประกอบของคณะกรรมการและหนาที่ของคณะกรรมการให
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๕
เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยใหอธิการบดี
ออกระเบียบประกาศคําสั่ง หรือหลักเกณฑโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้สวนการดําเนินการใด ๆที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวใน
ขอบังคับนี้และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เปนกรณีไป
ขอ ๖
ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ ๗ ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย
๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหการเปดการศึกษา
ภาคฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาค
ปกติ
การจัดการศึกษาระบบอื่นใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
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ขอ ๘ การคิดหนวยกิต
๘
.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๘.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
๘.๕ การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๘.๖ วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
หมวด ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ ๙ โครงสรางหลักสูตร
๙
.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหมีจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
๙
.๒ ปริญญาโทใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผนคือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธดังนี้
แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได โดยไมนับ
หนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตและ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๖ หนวยกิต
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๙
.๓ ปริญญาเอกแบงการศึกษาเปน๒แบบโดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูงคือ
แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
ความรูใหมมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็
ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตามแบบ
๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ
๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
หมวด ๓
การโอนหนวยกิต
ขอ ๑๐
การรับและเทียบโอนหนวยกิตมหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา
หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับ
นักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานไดทั้งนี้นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวน
หนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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อนึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะ
เขาศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางานจากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษา
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไดทั้งนี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษาใหกระทําไดโดยผานการ
คัดเลือกและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรของวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษาเห็นชอบจากคณบดีที่เกี่ยวของและไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอก
หรือสาขาแรกที่เขามาศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดโดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งนี้การนับ
ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันเดิมซึ่งจะตองยอมรับการเทียบโอน
รายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย นักศึกษารับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาการศึกษา
หมวด ๔
จํานวนคุณวุฒิคุณสมบัติของอาจารย และภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ขอ ๑๑ จํานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย
๑๑
.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๑
.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๓
รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการ ตองเปนผลงานวิจัยสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพอาจารยประจํหลั
า กสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๑.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
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การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คนมหาวิทยาลัยตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เปนรายกรณี
๑๑.๑.๓ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอนและตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตทั้งนี้ตองมี
คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลว
ไมนอยกวา ๖ ปทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารยผูสอนตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
๑๑
.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย๓รายการในรอบ ๕ ป ยอนหลังโดย
อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารยประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๑.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารยและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๓รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
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กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คนมหาวิทยาลัยตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เปนรายกรณี
๑๑.๒.๓ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและตองมีประสบการณ
ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแตทั้งนี้ตอง
มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลว
ไมนอยกวา ๔ ปทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้นสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย
ผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ
๑๑.๓ ปริญญาโท
๑๑.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและ
มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๑๑.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๓ คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมี
ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง
นอย๓รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหาอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน มหาวิทยาลัยตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
เปนรายกรณี
๑๑.๓.๓ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแบงออกเปน ๒
ประเภทคือ

(มคอ.2) หนา 76
๑๑.๓.๓.๑ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ
ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให
บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการ
ตองเปนผลงานวิจัย
๑๑.๓.๓.๒ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๑
.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไมนอยกวา ๓ คนทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองไมเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมโดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ตองมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้
๑๑.๓.๔.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย๓รายการ ใน
รอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๑๑.๓.๔.๒
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง
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กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๑
.๓.๕ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอนและตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังทั้งนี้อาจารย
พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
๑๑
.๔ ปริญญาเอก
๑๑
.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย๓รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดย
อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๑๑
.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๓ คนมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารยและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย
๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไมสามารถสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน มหาวิทยาลัย
ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเปนรายกรณี
๑๑.๔.๓ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ
๑๑.๔.๓.๑
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
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๑๑.๔.๓.๑
คุณสมบัติดังนี้

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่เปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวมที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปน
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๑.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไมนอยกวา๕คนทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้
๑๑.๔.๔.๑
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ
ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย
๑๑.๔.๔.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปน
ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
๑๑.๔.๕ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและตองมีประสบการณดานการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่
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ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมใหอาจารยที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารยทําหนาที่
อาจารยผูสอนไดทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ขอ ๑๒ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
๑๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร๑คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑดังนี้
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม
ไดไมเกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารง
ตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา
กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนที่กําหนดใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษาหากมีความจําเปนตองดูแล
นักศึกษามากกวา ๑๕ คนใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี
๑๒.๒ อาจารยประจําหลักสูตร๑คนใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน
หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ ๑ คนเทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ ๓ คนแตทั้งนี้รวม
แลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา
๑๒.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/
หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
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การรับเขาเปนนักศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา
๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา
๑๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
๑๓.๓ ปริญญาโทจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๑๓.๔ ปริญญาเอกจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผล
การเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๓.๕ การรับเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือรับโอนจาก
สถาบันอื่น หรือรับตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือหรือโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
๑๓.๖ ผูที่ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนักศึกษาที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนักศึกษาตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่กําหนด เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนักศึกษาเวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย
ทราบเปนลายลักษณอักษรในวันที่กําหนดใหรายงานตัวและเมื่อไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่
กําหนด
๑๓
.๗ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได โดยยื่นคํารองภายใน ๔ สัปดาห
นับแตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนนั้นและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการ
เรียน ใหอนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียนปกติ ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตองขอลาพักการเรียนตอไป
อีก ใหยื่นคํารองใหม ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย ในกรณีการ
ขอลาพักการเรียนมีดังนี้
๑๓.๗
.๑ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน
๑๓.๗.๒ คําสั่งทางราชการใหไปปฏิบัติราชการอันเปนอุปสรรคตอการเรียน
๑๓.๗.๓ ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
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๑๓.๗.๔ มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนไดถามีสภาพ
นักศึกษามาแลวอยางนอย ๑ ภาคเรียน
๑๓.๘ การพนจากสภาพนักศึกษานักศึกษาพนจากสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๑๓.๘
.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๓.๘.๒ ลาออก
๑๓.๘.๓
ไมลงทะเบียนเรียนรายวิชา
๑๓.๘.๔ ไมลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
๑๓.๘.๕ เมื่อภายหลังถูกตรวจสอบวาขาดคุณสมบัติของผูเขาเปนนักศึกษา
๑๓.๘.๖ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
๑๓.๘.๗
ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรมีไมเพียงพอ กําหนดดังนี้
๑๓.๘.๗
.๑ วิทยานิพนธ จํานวน ๑๒ หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย ๓ เดือน
๑๓.๘.๗.๒ วิทยานิพนธ จํานวน ๓๖ หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย ๙ เดือน
๑๓.๘.๗.๓ วิทยานิพนธ จํานวนมากกวา ๓๖ หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย ๑๒ เดือน
๑๓.๘.๘ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ระดับขั้น Fail
๑๓.๘.๙ มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง หรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาและการสอบหรือทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
๑๓.๘.๑๐ ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๑๓.๘
.๑๑ ถึงแกกรรม
๑๓.๙ การคืนสถานสภาพนักศึกษานักศึกษาที่พนสถานภาพการเปนนักศึกษาอาจขอ
คืนสถานภาพเปนนักศึกษาได แตทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การลงทะเบียน
ขอ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕
หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติและใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตรดังนี้
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลาศึกษาไม
เกิน ๓ ปการศึกษาโดยใหนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๔.๒ ปริญญาโทใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษาโดยใหนับตั้งแตวันขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา
๑๔.๓ ปริญญาเอกผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช
เวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช
เวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษาโดยใหนับตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลาใหมหาวิทยาลัยกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต
ที่กําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตาง
ไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําไดแตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๑๔.๔ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตละระบบ
การจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔.๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษา
ผูใดลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนดจะตองถูกปรับตามระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๔
.๖ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้นเวนแตจะไดรับอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔
.๗ รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนนักศึกษาตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
๑๔.๘ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) ก็
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นโดยจะไมนับรวมเปนหนวยกิตสะสม และตอง
มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นและไมบังคับใหนักศึกษาสอบ
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๑๔.๙ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิตไดแตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรและจะตอง
ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัย
๑๔.๑๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอกคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดย
ใหผลการเรียนไดในระดับ S
๑๔.๑๑ การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒
สัปดาหโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๔.๑๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษาตองลงทะเบียนชําระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย เพื่อรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน
๘ สัปดาหนับจากวันเปดภาคเรียน
หมวด ๗
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๕ เกณฑการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรและตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
๑๕.๒ ปริญญาโท
๑๕.๒.๑ แผนกแบบ ก๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดสําหรับ
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๑๕.๒.๒ แผน ก แบบ ก๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทาพรอมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
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ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ
อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full
Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
๑๕
.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทาและสอบผานการสอบ
ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
โดยกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาที่สอบไมผาน
จะตองสอบแกตัวใหมและหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควรถือวานักศึกษาสอบไมผานใน
การสอบครั้งนั้นการสอบประมวลความรูผานพรอมทั้งเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง
ไดและรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
๑๕.๓ ปริญญาเอก
๑๕.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาที่สอบไมผาน
จะตองสอบแกตัวใหมและหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควรถือวานักศึกษาสอบไมผานในการ
สอบครั้งนั้น การสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธ และ
สอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งซึ่งจะตองประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการอยางนอย ๒ เรื่อง
๑๕.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทาสอบผานการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาที่สอบไมผานจะตองสอบแกตัวใหมและหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผล
สมควรถือวานักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น การสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเปนผูมี
สิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
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ที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ
ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ
๑๕.๔ นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๑๕.๕ นักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรผลงาน
การคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
๑๕
.๖ ในภาคเรียนใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ
การศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
๑๕.๗ การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาและมีความประพฤติดีตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
หมวด ๘
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ครบตามเกณฑ คือไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวไดยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบ
การศึกษาดวยตนเอง (Self Study)
๑๖.๑ การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
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D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
๑๖.๒ ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ให
ประเมินผลโดยใชสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคเรียนนั้น (In progress)
๑๖.๓ การให F สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้
๑๖.๓.๑ นักศึกษาสอบตก
๑๖.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
๑๖.๓.๓ นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑซึ่งนอยกวารอยละ ๘๐ของเวลา
เรียนทั้งหมด
๑๖
การศึกษา

.๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ

๑๖.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จ
สิ้นภายใน ๔ สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนถัดไป
๑๖.๔ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิตแต
สาขาวิชาเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้นหรือการประเมินผลการ
ฝกงานที่มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีที่นักศึกษาได U
จะตองปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานไดจึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
๑๖.๕ การให I
๑๖.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑแตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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๑๖.๕.๒ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ๓
หนวยกิต แรกแลวยังไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระในภาคเรียนนั้น
๑๖.๕.๓ อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผล
การศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ
๑๖.๕.๔ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินผลเปน I จะตองดําเนินการแก
สัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนถัดไปเพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ
I หากพนกําหนดดังกลาวอาจารยผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น F ไดทันที
๑๖.๖ การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
๑๖
.๖.๑ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้น ซึ่งตองยื่นคํารองกอน
สอบปลายภาคไมนอยกวา ๒สัปดาหโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑๖.๖.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน
๑๖.๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
๑๖.๖.๔ นักศึกษาไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจาก
สัญลักษณ I เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
๑๖
.๗ การให AU จะกระทําในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชา
เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต
๑๖.๘ การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา ๑
ภาคเรียนตามหลักสูตรกําหนด
๑๖.๙ การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบ
ภาษาตางประเทศ (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
และการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ
ดังกลาว ใหผลการประเมินเปนดังนี้
ระดับขั้น

ความหมาย

P
ผาน (Pass)
F
ไมผาน (Fail)
๑๖.๑๐ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ซึ่งประกอบดวย
เนื้อหากระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลาใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปาก
เปลาเกี่ยวกับวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระการประเมินใหกระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปลา
ผานแลว และใหผลการประเมินเปนดังนี้
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ระดับขั้น

ความหมาย

Excellent

ดีเยี่ยม

Good
Pass

ดี
ผาน

Fail
ไมผาน
๑๖.๑๑ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๑๖.๑
.๑ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได
ต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันไดทั้งนี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
๑๖.๑
.๒ นักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา๓.๐๐แตมากกวา ๒.๕๐ อาจ
เรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได
๑๖.๑๒ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๖.๑๒
.๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย
สะสมใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาตามระบบคาระดับขั้น ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการ
คํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ยดวย
๑๖.๑๒
.๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กําหนดใน
หลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดระดับคา B ขึ้นไปเทานั้น
๑๖.๑๒
.๓ คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคเรียนนั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
วิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิต ของภาคเรียนนั้น
๑๖.๑๒
.๔ คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาคเรียนสุดทายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา
ระดับขั้นของแตละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
๑๖.๑๒
.๕ การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนที่ ๒ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
๑๖.๑๒
.๖ ในภาคเรียนที่นักศึกษาได IP รายวิชาใดไมตองนํารายวิชานั้นมา
คํานวณคาระดับขั้นเฉลี่ยของภาคเรียนนั้นแตใหนําไปคํานวณในภาคเรียนที่มีการประเมินผล
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๑๖.๑๓ การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ นักศึกษาอาจไดรับ
โทษ อยางใดอยางหนึ่ง โดยการพิจารณาการทุจริตดังตอไปนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๖.๑๓
.๑ ตกในรายวิชานั้น
๑๖.๑๓
.๒ ตกในรายวิชานั้นและพักการเรียนในภาคเรียนถัดไปหรือเลื่อนการ
เสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก ๑ ปการศึกษา
๑๖.๑๓.๓ พนจากสภาพนักศึกษา
หมวด ๙
การประกันคุณภาพ
ขอ ๑๗ การประกันคุณภาพของหลักสูตรใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรโดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย ๖ ดานคือ
๑๗.๑ การกํากับมาตรฐาน
๑๗.๒ บัณฑิต
๑๗.๓ นักศึกษา
๑๗.๔ คณาจารย
๑๗.๕ หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน
๑๗.๖
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ขอ ๑๘ การพัฒนาหลักสูตรใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เปนระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารยพินิติ ระตนานุกูล)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
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ขอเสนอแนะของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
หลักสูตรเดิม 2555
ขอเสนอแนะของศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
หนา 9
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุ
ศาสตรและสถาบันที่รวมมือกัน
ศาสตรแหงการวิจัยและประเมิน เปนศาสตรที่มุงศึกษา หนา 15
บรรยาย วิเคราะหเหตุ วิเคราะหผล และตัดสินคุณคา 1.1 ปรัชญา
ของสิ่งที่ตองการศึกษาอยางเปนระบบ นักวิชาการดาน ศาสตรแหงการวิจัยและประเมิน ประยุกตใช (ศาสตรที่มุง
การวิจัยและประเมินตองเปนผูมีความรูลุมลึกทั้ง
ศึกษา วิเคราะหเหตุ วิเคราะหผล ) ตัดสินคุณคาของสิ่งที่ตองการ
ระเบียบวิธีวิจัย และประเมินสามารถนําศาสตรทั้งสอง ศึกษาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูที่ลุมลึกทั้งระเบียบวิธีวิจัย
มาประยุกตในการวิจัยและประเมิน นโยบายแผนงาน บูรณาการกับประเมินทั้งระดับนโยบาย แผนงานและโครงการ
และโครงการทางดานการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหได ทางดานการพัฒนาคน ดวยการศึกษา ทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อ
สารสนเทศที่สมบูรณครบถวน นําไปสูการพัฒนา
นําไปสูการพัฒนาคน ทองถิ่นและประเทศชาติอยางยั่งยืน
การศึกษา ทองถิ่นและประเทศชาติอยางยั่งยืน
หนา 15
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุงสรางนักวิจัยและประเมินที่ความรู
ความสามารถในการศึกษา วิจัยและประเมิน นโยบายแผนงานและ
โครงการตางๆ ดานการพัฒนาการศึกษา ทองถิ่นและประเทศชาติ
ไดอยางลุมลึก ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของการ
วิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและชวยจัดเตรียมสารสนเทศ
ที่จําเปนในการตัดสินใจพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศอัน
นําไปสูการกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ หนา 15
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับทองถิ่นและ 1.3 วัตถุประสงค
ระดับชาติ
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อ
1.3.2 เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูในการ พัฒนาการศึกษาที่มีทักษะและความชํานาญสามารถประยุกต
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วิจัย และประเมินที่มุงพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ
1.3.3 เพื่อสรางนักวิชาการดานการวิจัยและ
ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและมีสวนรวมที่สําคัญใน
การพัฒนาการศึกษาทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ

ขอเสนอแนะของศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
ความรูดานการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาคนดวยการศึกษาใน
ทองถิ่นและประเทศชาติ
1.3.2 เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูดานการวิจัยและ
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา ทองถิ่นและประเทศชาติ
1.3.

3 เพื่อสรางนักวิชาการดานการวิจัยและประเมินที่

สามารถติดตาม ประเมินผลและวิจัยเพื่อเชื่อมตอการเตรียมความ
พรอมของบุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
หนา 31
1047401 : ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงซอนขั้นสูง 3(3-0-9)
Advanced and Multi-stage Research Methodology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
คําอธิบายรายวิชา
กระบวนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิงซอนดวย การ
ออกแบบและวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัยเชิง
สํารวจ การวิจัยเชิงพื้นที่ กึ่งทดลอง การบูรณาการเทคนิค
หลากหลายภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ การสนทนากลุมการประชุมระดมสมอง เทคนิคเดลฟาย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การศึกษาพหุกรณี การศึกษา
ประวัติองคกรและประวัติชุมชนการประยุกตใชวิจัยเชิงคุณภาพใน
การวิจัยเชิงพื้นที่ การจัดทําขอมูล การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพ จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจารณและประเมิน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในและตางประเทศ
หนา 33
1047102 : หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวย
นวัตกรรมดิจิตัล 3(3-0-9)
Principles and theories of Digital and innovative
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ขอเสนอแนะของศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
Measurement and Evaluation of Learning outcomes
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของ ผลการเรียนรู ผลการศึกษา การวัดผลและ
การประเมินผลการออกแบบจุดประสงคการเรียนรู การออกแบบ
การประเมินผลโดยการใชนวัตกรรมดิจิตัลการเรียนรู ความเชื่อมั่น
และความตรง ทฤษฎีการวัดผล ตัวแบบและทฤษฎีการประเมินผล
ระบบคะแนนมาตรฐาน การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพ เกณฑ
ปกติและการเทียบคะแนน
หนา 37
1047403 : การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น 2(2-0-6)
Research and Evaluation Management for Local Area
Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : 1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
มโนทัศนของการบริหารจัดการงานวิจัย และประเมินเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น การวิเคราะหสถานการณปญหา เพื่อกําหนดชุดโจทย
วิจัย และการประเมินแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ การ
พัฒนาและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคมที่สนอง
ตอยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาสถาบันวิชาการเพื่อชุมชน
ทองถิ่นตามแนวศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
เชื่อมโยงแหลงทุน การบริหารจัดการทีมวิจัยดวยคุณภาพงานวิจัย
ตั้งแตตนทาง ระหวางทาง ปลายทาง การใชเทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลดิจิทัลในการติดตามประเมิน เพื่อพัฒนาที่เปนกลไกเชิง
ระบบ รวมถึงการประเมินดวยระบบนวัตกรรมดิจิทัลอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะของการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ศ.ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
รายวิชา
ขอเสนอแนะ
1047309 คณิตศาสตรสถิติประยุกต ไมควรเปนรายวิชาระดับปริญญาเอก
ทางสังคมศาสตร
1045105 สถิติเพื่อการวิจัย
วิชานี้เปนวิชาระดับปริญญาตรีไมควรระบุไวในหลักสูตร
1047101 หลักและทฤษฎีการ
1. ปรับเปน “หลักและทฤษฎีการวัดและการประเมินทางการศึกษา
ประเมินทางการศึกษา
Principles and Theories of Measurement and
Evaluation in Education
2. ควรปรับเนื้อหาโดยการเพิ่มการวัดผลลงไป
1047301สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและ
1. เนื้อหาซ้ําซอน วิชา 1045105 ไดแก การประยุกตใชตัวแบบเชิง
เสนตรงในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติตัวแปรเอกนาม ครอบคลุม การ
ประเมิน 1
วิเคราะหถดถอยแบบงายและแบบพหุคูณ ทั้งกรณีตัวแปรตนเปนตัวแปรเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ความสัมพันธ
ระหวางการวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม และ
การวิเคราะหการถดถอย การประยุกตใช ATI-model และการวิเคราะหการ
ถดถอยแบบโลจิสติก
2. เนื้อหาไมเหมาะควรนําไปเรียนในระดับปริญญาโท
1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและ
1. ไมเห็นดวยกับชื่อวิชาที่มีคําวา “พัฒนาการศึกษา”
ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. เนื้อหาซ้ําซอนกับ experimental design ควรใชตาม Kirk ทั้งเลม
1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและ
ควรเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวัดผลแนวดั้งเดิม และแนว IRT และ
ประเมินผลการเรียนรู
การวัดผลกลุมเล็ก และกลุมใหญ
1047303 สถิตินอนพาราเมตริก
รายวิชานี้ไมควรสอนในระดับปริญญาเอก แตควรปรับเปนรายวิชา
“ Categorical data” ที่รวมทั้ง Non-parametric แตวิเคราะหแบบ
Parametric Statistic
1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการ
1. ปรับคําวาตัวแบบเปน โมเดล เพราะราชบัณฑิตไดบัญญัติไวแลว
2. แกไขคําอธิบายดังนี้ “มโนทัศนเกี่ยวกับการวิเคราะห โมเดล
โครงสราง
สมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร ความเชื่อมโยงระหวาง
การวิเคราะหการถดถอยและโมเดลสมการโครงสราง การวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางทั้งแบบตัวแปรสังเกตได และแบบตัวแปรแฝง การวิเคราะห
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1047305 แนวโนมของสถิติทาง
การศึกษา

ขอเสนอแนะ
องคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตัวแปรแฝงเชิง
พัฒนาการ

1. ปรับชื่อรายวิชาเปน “สถิติทางการศึกษาดานแนวโนม (Educational
Statistics on Trends”
2. เพิ่มเติมเนื้อหา เรื่อง forcasting techniques ประเภท ARIMA ซึ่ง
เปนหัวใจของ Trends Analysis
1047306 การวิเคราะหการถดถอย
เนื้อหาซ้ําซอน วิชา 1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและ
ประเมิน 2
1047307 การวิเคราะหความ
เนื้อหาซ้ําซอน วิชา 1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและ
แปรปรวนขั้นสูง
ประเมิน 2
1057701 การจัดการและการควบคุม เพิ่มเติมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
1047403 การบริหารจัดการงานวิจัย ควรเพิ่ม Community Based Research (CBR) และ Community
และประเมินเพื่อพัฒนาทองถิ่น
Participatory Based Research (CBPR) ซึ่ง สกว. จะใหทุนการวิจัยประเภท
นี้
1047404 การออกแบบการทดลอง ขยายความตามหนังสือ Kirk
และกึ่งทดลอง
1047406 การสังเคราะหงานวิจัย
เพิ่ม Meta-SEM
1047408 การวิจัยปฏิบัติการแบบมี เพิ่มเติม CAR
สวนรวมในสถานศึกษา
1047410 การวิจัยทฤษฎีฐานรากทาง ควรจัดเปนสวนหนึ่งของวิชา 1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
การศึกษา
เพราะวาเนื้อหานอยเกินไปที่จะเปนเปนรายวิชาใหม
1047103 การประเมินผลการ
ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงาน และ N.A
ปฏิบัติงาน
1047405 การออกแบบการประเมิน ควรนําไปรวมกับรายวิชา 1047103 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความตองการจําเปน
1027301 หลักสูตรและการจัดการ
ควรปรับเปลี่ยนเปนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Research
เรียนรู
and development ) โดยครอบคลุมเรื่องการวิจัยและการประเมิน
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รายวิชา
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ขอเสนอแนะ
1. เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา
2. ศ.ดร.นงลักษณเสนอวา ควรเพิ่มรายวิชา Research ,
Evaluation and educational development in digital
age
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วิพากษหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2561
Dr. Jay Fiene
Professor
Principal Investigator CSRI
Dean Emeriti, College of Education
California State University, San Bernardino
ผมคิดวา หลักสูตรควรเชื่อมโยงกลับหลักสูตรตาง ๆ หลายๆ สาขา นักศึกษาควรไดศึกษา ทบทวน
ตัวอยางนโยบาย และ วิธดําเนินการดานการพัฒนาการศึกษาอยางหลากหลายจากประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก จะทําใหนักศีกษาไดเรียนรูถึงประสบการณดานการพัฒนาการศึกษาที่ประเทศอื่น ๆ ไดประสบ
มาเพื่อที่ประเทศไทยจะไดไมทําผิดซ้ําอีก

Dr. Keiichi Ogawa
Professor
Graduate School of International Cooperation Studies
Kobe University
หลักสูตรของทานดีมากอยูแลว แตควรเพิ่มเนื้อหาตอไปนี้เขาไปในหลักสูตร
Quantitative Research Methods
Multivariate Analysis I
Multivariate Analysis II
Impact Evaluation
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Dr. Vanessa Dennen
Professor of Instructional Systems & Learning Technologies
Department of Educational Psychology & Learning Systems
College of Education
Florida State University
หลักสูตรไดกําหนด พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมไวในอัตลักษณของบัณฑิต แตยังไมมีคําอธิบาย
ในรายวิชาใดที่เนนคุณธรรมดังกลาว ควรมีการระบุไวที่ใดที่หนึ่ง ตามปกติคุณธรรมจริยธรรมดานนี้จะ
ใชคุณธรรมจริยธรรมในการประเมินนโยบายหรือ โครงการ
ในรายวิชา Qualitative research เราจะไมใชศัพทวา ความตรงของขอมูล (data validation) แต
เราจะใชศัพทวา trustworthiness or quality assurance ทั้งนี้เพื่อใหแตกตางจาก วธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ และแบบแผน ความตรงที่ใชในทางสถิติ (statistical form of validity)
หลักสูตรไดบรรจุรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงไว แตไมมีวิชาวิจัยเชิงคุณภาพขั้นตน หลักสูตรได
บรรจุรายวิชาสถิติชั้นสูงไวมาก แตเนื่องจากหลักสูตรนี้เปน Ed.D. ซึ่งเปนโปรแกรมเนนดานการ
ประยุกตทฤษฏีตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงานควรมีวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ใหนักศึกษาไดเรียนบางเชน
instrument design (especially surveys), analysis and critical thinking etc.
Dr. Betsy Jane Becker
Professor of Measurement and Statistics
Department Chair of the Department of Educational Psychology and Learning
Systems
College of Education
Florida State University
ควรมีวิชารองในสาขาอื่นๆ บางนอกจากดาน policy development เชน math education,
educational technology หรือ เศรษฐศาสตรทางการศึกษา (economics of education)
นอกจากนี้แลว ควรมี คําอธิบายรายวิชา ดุษฎีนิพนธ ที่ยอมรับได (to have some description of
the kinds of dissertation projects that would be acceptable.) ตามปกติแลวการใหดุษฎี
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บัณฑิตแบบ Ed.D. จะเนนการประยุกต เนนการแกปญหาในการปฏิบัติงานมากกวา สรางหรือพัฒนา
ทฤษฎี (usually EdD projects are more applied –solving problems of practice or realworld problems rather than working in the realm of theory.)
John Tim Denny,
Ph.D. University of Southern California
ICT Consultant at e.Gen Consultants Ltd.
PreviousUNICEF, Southeast Asian Ministers of Education Organization,
Regional Training Center
ใสสวนของรายวิชาการประเมิน เห็นวาควรเนนที่ monitoring evaluation เพราะ When activities
are not monitored correctly or with site towards evaluation, then data is often not
collected or incorrectly collected. Thus there needs to be a continuum of deep
thought on monitoring towards evaluation.
ควรเพิ่ม คําวา องคความรู (body of knowledge) เขาไปในสวนของปรัญาดวย เพราะ การวิจัย
และ ประเมินจะตองสรางองคความรูดวย
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ภาคผนวก ค
สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาระหวาง
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562
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ประเด็นและสาระที่ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประเด็นและ
หลักสูตรเดิมป
สาระ
พ.ศ. 2555
ที่ปรับปรุง
1. ปรัชญา
ศาสตรแหงการวิจัยและ
ของหลักสูตร ประเมินเปนกลไกลที่สําคัญในการ
สรางนักวิจัยและประเมินที่มี
ความรูลุมลึก มีความเชี่ยวชาญ มี
คุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ทําหนาที่วิจัยและประเมิน
นโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตรทางการศึกษาดานตาง
ๆ เพื่อใหไดสารสนเทศที่สมบูรณ
ครบถวน นําไปสูการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

ศาสตรแหงการวิจัยและ
1. ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ
ประเมินมุงศึกษาองคความรูใหม
ตัดสินคุณคาของสิ่งที่ตองการศึกษา หลักสูตร
อยางเปนระบบ ดวยองคความรูที่ 2. เพื่อความชัดเจน
ลุมลึกทั้งระเบียบวิธีวิจัย บูรณาการ และเพื่อพัฒนา
กับการวัดและประเมินทั้งระดับ
คุณภาพของนักศึกษา
นโยบาย แผนงานและโครงการ
ใหสอดคลองกับความ
เพื่อพัฒนาดานการศึกษาและสังคม เปลี่ยนแปลงของสังคม
อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต โลก
ของบุคคลและการพัฒนาคุณภาพ 3. ขอเสนอแนะของ
ของทองถิ่น สังคมและประเทศ
คณะกรรมการสภา
อยางยั่งยืน
วิชาการ (21พย.61)
2.
หลักสูตรนี้มุงสรางนักวิจัยและ
หลักสูตรนี้มุงผลิตดุษฎีบัณฑิต
ขอเสนอแนะของ
ความสําคัญ ประเมินที่ความรูความสามารถใน สาขาวิชาการวิจัยและประเมินเพื่อ ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ
ของหลักสูตร การศึกษา วิจัยและประเมิน
พัฒนาการศึกษา โดยการเรียนการ หลักสูตร
สอนแบบผูเรียนกํากับตนเอง (Self
นโยบายแผนงานและโครงการ
ตางๆ ดานการพัฒนาการศึกษา regulated learning) ดวยวิธีการที่
ทองถิ่นและประเทศชาติไดอยาง เนนการสรางสรรคทักษะและผล
ลุมลึก ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูยุคดิจิทัล ภายใตการแนะ
กระบวนทัศนของการวิจัยและประเ แนวของคณาจารยและอาจารยที่ปรึก
ใหผูเรียนเปนนักวิจัย นักประเมิน แล
เพื่อพัฒนาการศึกษาและชวย
จัดเตรียมสารสนเทศที่จําเปนใน นักพัฒนาระดับผูนํา ที่มีและสามารถใ
ดและ
การตัดสินใจพัฒนาการศึกษาและ สมรรถนะดานการวิจัย วัการ
พัฒนาประเทศอันนําไปสูการกําหนดประเมิน เปนเครื่องมือในการ
นโยบายดานการจัดการศึกษาที่ ปฏิรูปเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
สังคม
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3.
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต
วัตถุประสงค สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อ
ของหลักสูตร พัฒนาการศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ
1.3.2 เพื่อสรางและพัฒนาองค
ความรูในการวิจัย และประเมินที่
มุงพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ
1.3.3 เพื่อสรางนักวิชาการดาน
การวิจัยและประเมินที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีสวนรวมที่สําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ

4. โครงสราง จํานวนหนวยกิต 60 นก.
หลักสูตร
-บังคับ 18 นก.
-เลือก 6 นก.
-วิทยานิพนธ 36 นก.

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษาที่มีทักษะและ
ความชํานาญสามารถประยุกต
ความรูดานการวิจัยและประเมิน
เพื่อพัฒนาคนดวยการศึกษาใน
ทองถิ่นและประเทศชาติ
1.3.2 เพื่อสรางและพัฒนาองค
ความรูดานการวิจัยและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา ทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
1.3. 3 เพื่อสรางนักวิชาการ
ดานการวิจัยและประเมินที่สามารถ
ติดตาม ประเมินผลและวิจัยเพื่อ
เชื่อมตอการเตรียมความพรอมของ
บุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในอนาคต และเปน
อาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา

1. ขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ
หลักสูตร
2. เพื่อความชัดเจน
และเพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักศึกษา
ใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก

จํานวนหนวยกิต 63 นก.
-บังคับ 21 นก.***
-เลือก 6 นก.
-วิทยานิพนธ 36 นก.

1. ขอเสนอแนะของ
ศิษยเกาที่ตองการให
เพิ่มรายวิชา หลักและ
ทฤษฎีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู
ในรายวิชาบังคับ
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5. รายวิชา
เสริมไมนับ
หนวยกิต
1557201 :
ภาษาอังกฤษ
ระดับดุษฎี
บัณฑิต 1
6. 1557202
:
ภาษาอังกฤษ
ระดับดุษฎี
บัณฑิต 2

7. เปลี่ยน
รายวิชาจาก
การวิจยั ทาง
การศึกษา
เป็ น วิชา
คณิตศาสตร์
สถิตปิ ระยุกต์
ทาง
สังคมศาสตร์

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

การพัฒนาทักษะการฟง
และการพูดภาษาอังกฤษใหถึง
ระดับที่นําไปใชในการเรียนรูใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตได สามารถฟง
คําบรรยายและสนทนาโตตอบกับ
ผูบรรยายชาวตางชาติได

การพัฒนาทักษะ การอาน
ที่เนนการอานบทความทางวิชาการ
บทคัดยองา นวิจัย ดานการวัดผล
การศึกษา การประเมินผล และการ
วิจัยใหถึงระดับที่นําไปใชในการ
เรียนรูในระดับดุษฎีบัณฑิตได

2. ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษหลักสูตร และ
จากผลการนําเสนอ
งานที่ มหาวิทยาโกเบ
ประเทศญี่ปุน

การพัฒนาทักษะการ
การพัฒนา ทักษะ การ ฟง
อานและเขียนภาษาอังกฤษใหถึง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับที่นําไปใชในการเรียนรู
ใหถึงระดับที่นําไปใชในการเรียนรู
ระดับดุษฎีบัณฑิต เนนที่ทักษะการ
ระดับดุษฎีบัณฑิต เนนที่ทักษะ
การอานบทความ ตํารา การเขียน นําเสนอบทความทางวิชาการ
บทความ บทคัดยองานวิจัย
ตลอดจนการนําเสนอบทความ
ทางวิชาการ
1045101:
การวิจัยทาง
1047309: คณิตศาสตรสถิติ
การศึกษา 3(3-0-9)ความหมาย ประยุกตทางสังคมศาสตร
3(3-0-9)
และประเภทของการวิจัย
กระบวนการวิจัย ความแมนตรงของ เครื่องหมายแสดงผลบวก ตัวแปร
วิจัย กระบวนการออกแบบการวิจัย และคาคงที่ สมการ และฟงกชัน
แบบการวิจัยเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ เซตและความนาจะเปน การแจก
และประสานวิธี เครื่องมือรวบรวม แจงความนาจะเปนของตัวแปรไม
ขอมูลประเภทตาง ๆ การสรางและก ตอเนื่อง และตัวแปรตอเนื่อง
วิเคราะหคุณภาพเครื่องมือรวบรวม หลักการพื้นฐานในการประมาณคา
ขอมูลการสุมตัวอยาง การวิเคราะห และการทดสอบสมมติฐาน
ขอมูล และการเขียนรายงานผลการ ประยุกตใชในการวิจัยและประเมิน
วิเคราะหขอมูล องคประกอบของโค เพื่อพัฒนาการศึกษา
รางการวิจัย การเขียนโครงรางการวิ

2. ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษหลักสูตร และ
จากผลการนําเสนอ
งานที่ มหาวิทยาโกเบ
ประเทศญี่ปุน

ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ เนื่องจากวาใน
หลักสูตรมีรายวิชา
บังคับ สถิติขั้นสูง 2
รายวิชา แตยังไมมีสถิติ
พื้นฐานที่ใชในการตอ
ยอด
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8. 1047101
: หลักและ
ทฤษฎีการ
ประเมินทาง
การศึกษา
3(3-0-9)

9. 1047301
:สถิติขั้นสูง
เพื่อการวิจัย
และประเมิน
1 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

พัฒนาการของวิทยาการ
ประเมินทางการศึกษา รูปแบบ
และกระบวนการทัศนการ
ประเมินแบบตางๆ การประยุกต
การประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
การออกแบบ และปฏิบัติการ
ประเมิน กรณีศึกษาการประเมิน
นโยบายและโครงการทาง
การศึกษา

พัฒนาการของวิทยาการ
ประเมินทางการศึกษา ทฤษฏีและ
โมเดลการประเมินที่ชวยในการ
ตัดสินใจ โมเดลการประเมินที่ยึด
เกณฑการตัดสิน โมเดลการ
ประเมินที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก
และโมเดลการประเมินที่เปนอิสระ
จากจุดมุงหมาย การประเมินผล
กระทบ และปฏิบัติการประยุกตใช
โมเดลการประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษา
การประยุกตใช โมเดล เชิง
เสนตรงในการวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติตัวแปรเอกนาม ครอบคลุม
การวิเคราะหถดถอยแบบงายและ
แบบพหุคูณ ทั้งกรณีตัวแปรตนเปน
ตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
วัดซ้ํา ความสัมพันธระหวางการ
วิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหความแปรปรวนรวม และ
การวิเคราะหการถดถอย การ
ประยุกตใช ATI-model และการ
วิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก

การประยุกตใชตัวแบบ
เชิงเสนตรงในการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติตัวแปรเอกนาม
ครอบคลุม การวิเคราะหถดถอย
แบบงายและแบบพหุคูณ ทั้งกรณี
ตัวแปรตนเปนตัวแปรเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การวิเคราะหความ
แปรปรวนและความแปรปรวน
รวม แบบทางเดียว และสองทาง
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
วัดซ้ํา ความสัมพันธระหวางการ
วิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหความแปรปรวนรวม
และการวิเคราะหถดถอย การ
ประยุกตใช ATI-model และการ
วิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ ของศ.ดร.นง
ลักษณ และ ศ.ดร.
อนุรักษ

ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ

(มคอ.2) หนา 110
ประเด็นและ
สาระ
ที่ปรับปรุง
10.
1047302:
สถิติขั้นสูง
เพื่อการวิจัย
และประเมิน2
3(3-0-9)

11.
1047401 :
ระเบียบ
วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ขั้นสูง
3(3-0-9)

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555
การวิเคราะหขอมูลและ
การอนุมานทางสถิติดวยเทคนิค
การวิเคราะหแบบสถิติตัวแปรพหุ
นาม ซึ่งประกอบดวย การ
วิเคราะหความแปรปรวนตัวแปร
พหุ การวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ ,การวิเคราะห
องคประกอบหลัก , การวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน , การ
วิเคราะหดิสคริมิแนนท
,
การวิเคราะหสหสัมพันธแบบคา
โนนิคอล , การวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสราง , การวิเคราะห
โมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาหรือแกไขปญหา
ทางการศึกษาและสังคม โดยใช
เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
อยางหลากหลาย การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การ
สนทนากลุม การศึกษาพหุกรณี ,
การศึกษาประวัติองคกรและ
ประวัติชุมชน การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของขอมูล การวิเคราะห
และเขียนรายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจารณและประเมิน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

มโนทัศนเบื้องตนของสถิติวิเคราะห ขอเสนอแนะจากผู
ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะหความ วิพากษ
แปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2
กลุมและมากกวา 2 กลุม เทคนิค
การวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู
ภายหลัง การวิเคราะหแกนหลัก
สําคัญ การวิเคราะหดิสคริมิแนนท
สหสัมพันธคาโนนิคอล การ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
เบื้องตน และ สถิติวิเคราะหโมเดล
เชิงเสนระดับลดหลั่นเบื้องตน

กระบวนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิง ขอเสนอแนะจากผู
คุณภาพ การออกแบบและวางแผนกา วิพากษ
วิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัย
ภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเ
คุณภาพ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีสวนรวม
การศึกษาพหุกรณี การจัดกระทํา
ขอมูล การตรวจสอบความตรงของ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ จริยธรรมในการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจารณและประเมิน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในและ
ตางประเทศ

(มคอ.2) หนา 111
ประเด็นและ
สาระ
ที่ปรับปรุง
12.
1047402 :
ระเบียบวิธี
วิจัยและ
ประเมินเพื่อ
พัฒนา
การศึกษา

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555

ฐานคิดเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา การ
ออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษารูปแบบตางๆ การ
ออกแบบการทดลองและกึ่ง
ทดลอง การวิจัยประเมินผล การ
วิจัย และพัฒนาการวิจัยสถาบัน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(3-0-9)
การวิเคราะหและการสังเคราะห
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
13. เพิ่ม
ความหมายของ ผลการ
รายวิชา
เรียนรู ผลการศึกษา การวัดผล
บังคับ 1
การประเมินผล การออกแบบ
รายวิชา คือ การเรียนรู การออกแบบการ
1047102 : ประเมินผลการเรียนรู ความ
หลักและ
เชื่อมั่น และความแมนตรง
ทฤษฎีการวัด ทฤษฎีการวัดผล ทฤษฎีการ
และ
ประเมินผล ระบบคะแนน สถิติ
ประเมินผล สําหรับวิเคราะหขอมูลวัดผล
การเรียนรู แนวโนมดานการวัดและการ
3(3-0-9)
ประเมินผลการเรียนรูและผล
การศึกษา
14.
ปรัชญาการศึกษา
1067103
แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎี การ
การวิเคราะห พัฒนานโยบายทางการศึกษา การ
และ
วิเคราะหนโยบายทางการศึกษา
การพัฒนา การนํานโยบายสูการปฏิบัติและ
นโยบายทาง การประเมินผลนโยบายทางการ

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562
มโนทัศนที่เกี่ยวกับการ
วิจัยและการประเมินทางการศึกษา
การออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษารูปแบบตางๆ การวิจัย
เชิงทดลอง และกึ่งทดลอง การวิจัย
และพัฒนา การวิจัยประเมินผล
วิจัยสถาบัน
ในยุคดิจิทัล
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การ
ออกแบบวิจัยและประเมินนโยบาย
แผนงานและโครงการ
ความหมายของ ผลการ
เรียนรู ผลการศึกษา การวัดผลและ
การประเมินผล ความเชื่อมั่น และ
ความตรง ทฤษฎีการวัดผลแบบ
ดั้งเดิมและแนวใหม โมเดลและ
ทฤษฎีการประเมินผล การใช
นวัตกรรมดิจิทัลในการประเมินผล
ระบบคะแนนมาตรฐาน การ
กําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
เกณฑปกติและการเทียบคะแนน

ปรัชญาการศึกษา
นโยบายทางการศึกษา การพัฒนา
นโยบายทางการศึกษา การ
วิเคราะหนโยบายทางการศึกษา
การนํานโยบายสูการปฏิบัติและ
การประเมินผลนโยบายทางการ

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ

ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ

ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ

(มคอ.2) หนา 112
ประเด็นและ
หลักสูตรเดิมป
หลักสูตรปรับปรุงป
สาระ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2555
ที่ปรับปรุง
การศึกษา
ศึกษา กรณีตัวอยางและแนวโนม ศึกษา กรณีตัวอยางและแนวโนม
3(3-0-9)
การพัฒนานโยบายทางการศึกษา การพัฒนานโยบายทางการศึกษา
15. เปลี่ยน
รายวิชาจาก
1047304:
การ
วิเคราะห
องคประกอบ
2(2-0-6)
เปน
1047310:
การวิเคราะห
โมเดลสมการ
โครงสราง
3(3-0-9)

16.
1047305
แนวโนมของ
สถิติทาง
การศึกษา
3(3-0-9)

1047304:
การวิเคราะห
องคประกอบ 2(2-0-6)
ลักษณะและธรรมชาติ
ขององคประกอบ ทฤษฎี
องคประกอบ วิธีวิเคราะห
องคประกอบ
ซึ่งไดแก การสกัดองคประกอบกับ
การหมุนแกนองคประกอบ การ
วิเคราะหองคประกอบแบบสํารวจ
และแบบยืนยัน การนําวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบดวย
คอมพิวเตอรมาใชกับขอมูล
วิจัยทางการศึกษา ปญหาในการ
ใชวิธีวิเคราะหองคประกอบใน
ประเทศไทย เนนการใช
คอมพิวเตอรวิเคราะห
องคประกอบและการแปลผล
ความสําคัญของดัชนีบงชี้
ที่เกี่ยวกับการศึกษา
การจัด
ประเภทขอมูลทางการศึกษาการ
หาคาดัชนีที่เกี่ยวของกับโอกาส
ทางการศึกษา ความเสมอภาคทาง
การศึกษา
คุณภาพ
ของการศึกษา ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการศึกษา การ
เปรียบเทียบแนวโนมของการศึกษา

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

1047310 การวิเคราะ หโมเดล ขอเสนอแนะจากผู
สมการโครงสราง 3(3-0-9)
วิพากษ
มโนทัศนเกี่ยวกับการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร
ความเชื่อมโยงระหวางการ
วิเคราะหการถดถอยและโมเดล
สมการโครงสราง การวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรางทั้งแบบตัว
แปรสังเกตได และแบบตัวแปรแฝง
การวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน การวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสรางตัวแปรแฝงเชิง
พัฒนาการ
**รายวิชาใหม

ความสําคัญของดัชนีบงชี้ที่ ขอเสนอแนะจากผู
เกี่ยวกับการศึกษา การจัดประเภท วิพากษ
ขอมูลทางการศึกษา
การหาคาดัชนีที่เกี่ยวกับโอกาสทาง
การศึกษา ความเสมอภาคทาง
การศึกษา คุณภาพของการศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การศึกษา การเปรียบเทียบแนวโนม
ของการศึกษาในระดับนานาชาติ

(มคอ.2) หนา 113
ประเด็นและ
สาระ
ที่ปรับปรุง

17. เปลี่ยน
รายวิชาจาก
1047308:
สถิติวิเคราะห
โมเดลเชิง
เสนระดับ
ลดหลั่น และ
โมเดลสมการ
โครงสราง
เปน
1047311:
สถิติวิเคราะห
โมเดลเชิง
เสนระดับ
ลดหลั่น 3(30-9)

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

ในระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
จังหวัด และโรงเรียน เนนเทคนิค
การหาคาดัชนีทางการศึกษาและ
การแปลผลแนวโนม

ระดับชาติ จังหวัด และโรงเรียน
เนนเทคนิคการหาคาดัชนีทาง
การศึกษาการแปลผลแนวโนม และ
การพยากรณทางการศึกษา

1047308:
สถิติวิเคราะห
โมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น และ
โมเดลสมการโครงสราง 2(2-0-6)
เงื่อนไขที่ตองผานกอน
:
1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
และประเมิน 2
แนวคิดพื้นฐานของ
โมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น และ
โมเดลสมการโครงสราง การ
ทดสอบ และการสรางโมเดล การ
ตรวจสอบความตรงของโมเดล
การประยุกตใชโมเดลในการวิจัย
และการประเมิน

1047311: สถิติวิเคราะหโมเดลเชิง ขอเสนอแนะจากผู
เสนระดับลดหลั่น 3(3-0-9)
วิพากษ
แนวคิดของโมเดลเชิง
เสนระดับลดหลั่น การตั้งสมมติฐาน
และการพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัยพหุระดับ โมเดลโครงสรางพหุ
ระดับแบบ 2 และ 3 ระดับโมเดล
เชิงเสนระดับลดหลั่นเชิงพัฒนา
การวิเคราะหพหุระดับโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป HLM และ
Mplus
การแปลผลและการ
ตีความหมายจากการวิเคราะห การ
ประยุกตใชโมเดลในการวิจัยและ
การประเมิน
** รายวิชาใหม

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

(มคอ.2) หนา 114
ประเด็นและ
สาระ
ที่ปรับปรุง
18.
1057701
การจัดการ
และการ
ควบคุม
คุณภาพ
3(3-0-9)

19.
1047403 :
การบริหาร
จัดการ
งานวิจัยและ
ประเมินเพื่อ
พัฒนา
ทองถิ่น
3(3-0-9)

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุงป
พ.ศ. 2562

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
และการบริหารจัดการคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพ การ
วิเคราะหเชิงระบบ วิธีการทาง
สถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ การ
ใชแผนภาพควบคุมคุณภาพชนิด
ตาง ๆ ระบบคุณภาพแบบตาง ๆ
การประยุกตใชวิธีการควบคุมและ
จัดการคุณภาพภายในการจัด
การศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาตาง ๆ
ความหมายและ
ความสําคัญของการบริหาร
จัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น การวิเคราะห
สถานการณปญหาเพื่อกําหนดชุด
โจทยวิจัยและประเมินแบบมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ การ
พัฒนาชุดโครงการวิจัยและ
ประเมินเพื่อพัฒนาทองถิ่น การ
เชื่อมโยงแหลงทุน การบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัยตั้งแตตน
ทาง ระหวางทาง ปลายทาง การ
กํากับติดตามและประเมินเพื่อใช
ผลพัฒนาอยางตอเนื่อง

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
และการบริหารจัดการคุณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพ การวิเคราะห
เชิงระบบ วิธีการทางสถิติเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพ การใชแผนภาพ
ควบคุมคุณภาพชนิดตาง ๆ ระบบ
คุณภาพแบบตาง ๆ การ
ประยุกตใชวิธีการควบคุมและ
จัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา
แนวคิดการบริหารจัดการ
งานวิจัย และประเมินเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น การวิเคราะหสถานการณ
ปญหา เพื่อกําหนดชุดโจทยวิจัยและ
การประเมินแบบมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายในทองถิ่น การวิจัยแบบยึด
ชุมชนเปนฐาน และการวิจัยแบบยึด
ชุมชนเปนฐานและมีสวนรวม การ
เชื่อมโยงแหลงทุน การบริหาร
จัดการคุณภาพงานวิจัย ระบบการ
ประเมินแบบดิจิทัล

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ

ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ และจัดการ
เรียนการสอนตาม
นโยบายและความโดด
เดนของมหาวิทยาลัย
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1047406
การ
สังเคราะห
งานวิจัย
3(3-0-9)

22.
1047408
การวิจัย
ปฏิบัติการ
แบบมีสวน
รวมใน
สถานศึกษา
3(3-0-9)

หลักสูตรเดิมป
พ.ศ. 2555
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หลักการและระเบียบวิธีการ
สังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณลักษณะ การสังเคราะห
งานวิจัยแบบดั้งเดิม การวิเคราะห
อภิมาน การวิเคราะหอภิมานดวย
โมเดลสมการเชิงโครงสราง การวิจัย
ชาติพันธุวรรณาอภิมาน และการ
วิเคราะหอภิมานกรณีเดี่ยว การ
ประเมินและรวบรวมงานวิจัยที่จะ
นํามาสังเคราะห การประมาณคา
ขนาดอิทธิพลและวิธีการวิเคราะห
เพื่อสังเคราะหผลการวิจัย การ
ประยุกตการวิเคราะหอภิมานในการ
สรุปนัยทั่วไปของความเที่ยงและ
ความตรง การสรางองคความรูอิง
งานวิจัย และการใชประโยชนผล
การสังเคราะหงานวิจัยในการบริหาร
จัดการศึกษา
แนวคิดและหลักการวิจัย
แนวคิดและหลักการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการ ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิจัย
ประยุกตใชในสถานศึกษา
ปฏิบัติการในชั้นเรียน และการ
การออกแบบการวิจัยและการฝก ประยุกตใชในสถานศึกษา การ
ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ ออกแบบการวิจัยและการฝก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ
สถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

หลักการและระเบียบวิธีการ
สังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณลักษณะ การสังเคราะห
งานวิจัยแบบดั้งเดิมการวิเคราะห
อภิมาน การวิจัยชาติพันธุวรรณา
อภิมาน และการวิเคราะหอภิมาน
กรณีเดี่ยว
การประเมินและ
รวบรวมงานวิจัยที่จะนํามา
สังเคราะห การประมาณคาขนาด
อิทธิพลและวิธีการวิเคราะหเพื่อ
สังเคราะหผลการวิจัย
การ
ประยุกตการวิเคราะหอภิมานใน
การสรุปนัยทั่วไปของความเที่ยง
และความตรง การสรางองคความรู
อิงงานวิจัย และการใชประโยชน
ผลการสังเคราะหงานวิจัยในการ
บริหารจัดการศึกษา

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร
ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ

ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ
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เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

พัฒนาการของการ
ประเมินบุคคลตั้งแตในอดีตที่เนน
งาน จนมาถึงปจจุบัน ที่เนนทั้ง
งานและวัฒนธรรมองคการและ
การทํางานเปนทีม วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใน
รูปแบบตาง ๆ การวัดสรางตัวชี้วัด
ในการวัดผลปฏิบัติงาน การนําวิธี
ประเมินบุคคลไปใช

พัฒนาการของการ
ขอเสนอแนะจากผู
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
วิพากษ
ตั้งแตในอดีตที่เนนงาน จนมาถึง
ปจจุบัน ที่เนนทั้งงานและวัฒนธรรม
องคการและการทํางานเปนทีม
ธรรมชาติของการประเมิน การ
ออกแบบการประเมินความตองการ
จําเปน วิธีการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ การ
สรางตัวชี้วัดในการวัดผลปฏิบัติงาน
การนําวิธีประเมินบุคคลไป
ประยุกตใช

1027301 หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู
2(2-0-6)
ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดของการออกแบบและ
หลักสูตรและ สรางหลักสูตร การนําไปใช และ
การจัดการ การประเมินหลักสูตร แนวทาง
เรียนรู
และ กระบวนการพัฒนาและการ
2(2-0-6) เปน ประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการ
เรียนรู หลักการและแนวคิดใน
1027302
การวิจัยและ การออกแบบและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู การประเมินผลการ
พัฒนา
เรียนรู
หลักสูตร
3(3-0-9)

1027302 การวิจัยและพัฒนา ขอเสนอแนะจากผู
วิพากษ
หลักสูตร 3(3-0-9)
ทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดของการออกแบบและสราง
หลักสูตร การนําไปใช และการ
ประเมินหลักสูตร กระบวนการวิจัย
ทางดานหลักสูตรและการสอน การ
วางแผนและเขียนโครงการวิจัย
การสรางเครื่องมือวิจัยโดย
ออกแบบและสรางนวัตกรรม
หลักสูตรและการสอน การ
ดําเนินการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหและแปล

24. เปลี่ยน
รายวิชาจาก
1027301:
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เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร

ความหมายขอมูล การสรุป
อภิปรายผล และขอเสนอแนะใน
การนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการสอน การเขียน
รายงานผลการวิจัย และการนํา
ผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
** รายวิชาใหม
25.
วิทยานิพนธ

1047901 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
แนวทางการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษา แบงออกเปน 4 แนวทาง
ดังนี้
แนวทางที่ 1 : เนนทางการ
วัดและประเมินผล การเรียนรู
แนวทางที่ 2 : เนนทาง
สถิติขั้นสูงเพื่อพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 3 : เนนการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนา
การศึกษา
แนวทางที่ 4 : เนนศาสตร
การประเมินเพื่อนํามาพัฒนา
ขอเสนอแนะ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
- ป2 ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 9 หนวยกิต
- ป2 ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 9 หนวยกิต
- ป 3 ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 9 หนวยกิต

1047901 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต -ขอเสนอแนะจากผู
แนวทางการทําวิทยานิพนธของนักศึกษ วิพากษ
แบงออกเปน 4 แนวทางดังนี้
- ทบทวนจากปญหาที่

เกิดขึ้นจากหลักสูตร

แนวทางที่ 1 : เนนทางการ 2555
วัดและประเมินผลการเรียนรู
แนวทางที่ 2 : เนนทางสถิติ
ขั้นสูงเพื่อพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 3 : เนนการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ 4 : เนนศาสตร
การประเมินเพื่อนํามาพัฒนา
ขอเสนอแนะ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
- ป2 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน
9 หนวยกิต
ศึกษาองคประกอบ
วิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พัฒนาหัวขอ
วิทยานิพนธและจัดทําเอกสารแสดง
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- ป 3 ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 9 หนวยกิต

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ
(concept paper) และจัดทําการ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ

*** ทางหลักสูตรออกแบบให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 3
ป 7 ภาคเรียน

- ป2 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน
9 หนวยกิต
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย
จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการ
- ป 3 ภาคเรียนที่ 1
จํานวน 9 หนวยกิต
เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล จัดทําวิทยานิพนธฉบับราง
- ป 3 ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 9 หนวยกิต
จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ
และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ
เผยแพรตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา
*** ทางหลักสูตรออกแบบให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 3
ป 7 ภาคเรียน

เหตุผลในการปรับปรุง
หลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ผลการสํารวจความตองการศึกษา
ตอระดับบัณฑิตศึกษา
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สรุปผลการสํารวจความตองการในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
จากการสํารวจความตองการในการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กลุมเปาหมาย จํานวน
400 คน ประกอบดวย ศิษยเกาทั้งระดับ
ปริญญาตรี ผูบริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ ศึกษานิเทศก ที่
อยูในเขตจังหวัด อุตรดิตถ แพร นาน สุโขทัย และพิษณุโลก ไดรับแบบสํารวจคืน 350 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 87.50 พบวามีผูสนใจ และตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 298 คน คิดเปน
รอยละ 85.14 สรุปผลการสํารวจไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ความประสงคในการเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา
สาขา
จํานวน(คน)
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
105
ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
107
ปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
86
รวม
298

รอยละ
35.23
35.91
28.86
100.00

จากตารางที่ 1 พบวามีผูประสงคในการศึกษาตอระดับ บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 298คน โดยเรียงลําดับตามสาขาดังตอไปนี้ อันดับแรก สาขา
หลักสูตรและการสอน จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 35.91 อันดับที่สอง สาขาบริหารการศึกษา
จํานวน 105 คนคิดเปนรอยละ 35.23และอันดับที่ สาม สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
จํานวน86 คนคิดเปนรอยละ 28.86
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ตารางที่ 2 ความประสงคในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562
สาขา
จํานวน(คน)
รอยละ
ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
30
31.59
ปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน
45
47.36
ปริญญาเอกสาขา วิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
20
21.05
รวม
95
100.00
จากตารางที่
2 พบวา มีผูประสงคในการศึกษาตอระดับ บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 95คน โดยเรียงลําดับตามสาขา
ดังตอไปนี้ อันดับแรก สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 45คนคิดเปนรอยละ 47.362 อันดับที่สอง
สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 31.59และ อันดับที่สาม สาขา วิจัยและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 21.05
ตารางที่ 3เหตุผลในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
กลุม
เหตุผล
ครูและผูบริหาร อยากจะศึกษาตอระดับ ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถานศึกษา
อุตรดิตถดวยเหตุผลดังนี้
1. เปนหลักสูตรที่ดี สามารถนําไปพัฒนาบุคลากรไดทุกกลุมอาชีพ ทั้ง
ผูบริหาร ครูผูสอน ศึกษานิเทศก พนักงานทองถิ่น
2. เปนสถาบันที่อยูใกลบาน ในสถานที่ทํางาน สามารถมาปรึกษาหารือ
ขอคําแนะนําเพิ่มเติม จากอาจารยที่ปรึกษาได
3. เปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากชุมชน และหนวยงานตาง ๆ
4. เปนหลักสูตรที่ดีสามารถนําไปพัฒนาบุคลากรได
5. เปนสถาบันที่อยูใกลบาน
6. เปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ
ศึกษานิเทศก
1. เพื่อพัฒนาตนเองไดมีคงวามกาวหนาในวิชาชีพ สามารถนําความรูไปใช
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้น
3. เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ เพิ่มความรูและประสบการณ มีความมั่นใจในการ
ทํางาน และเปนเกียรติศักดิ์ศรี แกตนเอง ครอบครัว และตําแหนงหนาที่การงานที่
ปฏิบัติอยูในปจจุบัน
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร
1. ชื่อ นายระพินทร นามสกุล

โพธิ์ศรี
 ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

[ ] ขาราชการ [
ตําแหนงทางวิชาการ

รองศาสตราจารย

ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก

สถานศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D.

Florida State University, USA

2534

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กศ.บ.
(อังกฤษ/คณิตศาสตร)

วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก

2521
2515

(Evaluation and
Measurement)

ผลงานทางวิชาการ
ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา
รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on
Uttaradit Rajabhat University 2017.
ระพินทร โพธิ์ศรี และคณะ.(2559). หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การศึกษาในประเทศเมียนมา (สวนหนึ่งของการประเมิน วิทยาลัยการศึกษาใน
ประเทศเมียนมาที่คัดเลือกมาจํานวนหนึ่ง ในป ค.ศ.2013 .วารสาร : วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11 ฉบับพิเศษที่ 2 สิงหาคม – พฤศจิกายน
2559.
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ระพินทร โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2558). การศึกษาระดับเจตคติ
ตออาชีพครูปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตออาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 10
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1043411
1042105
1047301
1047402
1047102

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
หลักการวัดและการประเมินผล
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 1
ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
การศึกษา
หลักและทฤษฏีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร
2. ชื่อ นางฉัตรนภา นามสกุล พรหมมา
[ ] ขาราชการ [
 ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา วิชาเอก

สถานศึกษา

ปริญญาเอก ค.ด. การวัดและประเมินผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทางการศึกษา)
ปริญญาโท กศ.ม.(การคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี กศ.บ.(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2528
2521
2514

ผลงานทางวิชาการ
ฉัตรนภา พรหมมา. (2560). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกับสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา
รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on
Uttaradit Rajabhat University 2017.
ฉัตรนภา พรหมมา.(2561). รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถกับชุมชนทองถิ่น
. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
– ธันวาคม)
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อุดม คําขาด,ฉัตรนภา พรหมมา,ยุพินเถื่อนศรี, สุมิตรา โรจนนิติ, บุญมั่นธนาศุภวัฒน และ
สุภาภรณ หนูเมือง.(2561).
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะที่ปรึกษาวิชาการ
วิจัยเชิง
พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏอุตรดิตถวิจัย 2561 “นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ
สูการพัฒนาทองถิ่นยั่งยืน”. วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1043411
1042105
1064305
1047406
1047402
1047401
1047403

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
หลักการวัดและการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา
การสังเคราะหงานวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-6)
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร
3. ชื่อ นางสาวมานี นามสกุล แสงหิรัญ
[

 ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

] ขาราชการ [

ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารย

ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา วิชาเอก

ปริญญาเอก กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
ปริญญาโท กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร)

สถานศึกษา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก

2538
2522

ผลงานทางวิชาการ
มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2561). ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.

วารสาร : Veridian E-

Journal , Silpakorn University. ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2561).
มานี แสงหิรัญ.(2560). การจัดการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรโดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษตามกระบวนการจัดการเรียนรู
Lesson Study ผานระบบ
E-Clip .วารสาร : วิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร มรอ. ปที่ 7 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา
รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on
Uttaradit Rajabhat University 2017.
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ระพินทร โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2558). การศึกษาระดับเจตคติ
ตออาชีพครูปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตออาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1026193
1043411
1042105
1064305
1045204
1047302
1047101

สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
หลักการวัดและการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาการวิจัย
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
หลักและทฤษฏีการประเมินทางการศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
4. ชื่อ นางสุกัญญา นามสกุล รุจิเมธาภาส
[

 ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

] ขาราชการ [

ตําแหนงทางวิชาการ

ผูชวยศาสตรจารย

ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา วิชาเอก

ปริญญาเอก ศศ.ด. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
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ผลงานทางวิชาการ
ระพินทร โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2558). การศึกษาระดับ
เจตคติตออาชีพครูปจจัยที่มีอิทธิพลตอเจตคติตออาชีพครูของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.
ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา
รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on
Uttaradit Rajabhat University 2017.
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สุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2561).การพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการความรู.

เอกสาร

รวบรวมบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (29 มีนาคม 2561

).

สุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2561). การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ.
วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 24 ฉบับที่ 1
(กรกฏาคม 2561). หนา
298 -312.
มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2561). ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสาร : Veridian EJournal , Silpakorn University. ปที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2561).
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1026193
1043207
1043411
1042105
1064305
1047406
1045204
1047302
1047101

สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
การสรางแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
หลักการวัดและการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา
การสังเคราะหงานวิจัย
วิทยาการวิจัย
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2
หลักและทฤษฏีการประเมินทางการศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
1.ชื่อ นางวจี นามสกุล ปญญาใส
[ ] ขาราชการ
[ √ ]
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
2. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
3. ประวัติการศึกษา
วุฒ/ิ วิชาเอก
สถานศึกษา
ปสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จิตวิทยาใหคําปรึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2554
ระดับปริญญาโท
จิตวิทยาแนะแนวและ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2535
การใหคําปรึกษา
ระดับปริญญาตรี
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2524
4. ผลงานวิชาการ /วิจัย
วจี ปญญาใส และหยกแกว กมลวรเดช.(2561). รูปแบบการจัดการเครือขายครู
ผูปกครอง และ
อปท. เพื่อสรางภูมิคุมกันปจจัยเสี่ยงในวัยรุน .นําเสนอและ
เผยแพรผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วจี ปญญาใส และหยกแกว กมลวรเดช. (2561).รูปแบบสานพลังเครือขายอุนไอรัก
ปองกันภัยปจจัยเสี่ยงในวัยรุน
. นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 ลําปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วจี ปญญาใส.(2560).การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยบทเรียนสําหรับ
ผูประกอบการธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
.วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น) ปที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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วจี ปญญาใส. (2560).การสังเคราะหงานวิจัยระบบการเรียนรู และนวัตกรรมการ
เรียนรู เพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดธุรกิจเกษตรขาวอินทรีย และ
ทุเรียนหลงลับแล. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําป
2560 “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธและศาสตรของพระราชา” วันที่ 16-17
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วจี ปญญาใส .(2560) การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษากลุมของครูในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1047401
1047403

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น

3(3-0-6)
2(2-0-6)
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ภาคผนวก ฉ
ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
ชั้นป
1

ผลลัพธการเรียนรู
มีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา กระบวนการประเมินทางการศึกษา ใชศาสตรของการประเมินไปประยุกตกับการ
พัฒนาองคกร วิเคราะหขอมูลทางสถิติที่มีตัวแปรตามตัวแปรเดียว อานบทความวิจัย
จากวารสารตางประเทศเพื่อนํามาออกแบบการวิจัยได ประยุกตใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได

2

มีความรู ความเขาใจในเรื่องของวิธีวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา ออกแบบการ
วิจัยที่สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถิติที่มีตัวแปรตาม
มากกวา 1 ตัวแปร และวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสรางตัวแปรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนานโยบายทางการศึกษา นําเสนอบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ

3

มีความรู ความเขาใจในเรื่องของหลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี
ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัยและประเมินเพื่อ
พัฒนาการศึกษา และใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามความสนใจ
และพัฒนาหัวขอในการทําวิทยานิพนธ

