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หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 Doctor of Education Program in Research and Evaluation for Educational  

 Development 
 

2.  ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม  :  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา) 

     Doctor of Education (Research and Evaluation for Educational  

      Development) 

ชื่อยอ  :  ค.ด. (วิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา) 

      Ed.D. (Research and Evaluation for Educational Development) 
 

3.  วิชาเอก -   

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก 3 ป  

 5.2  ภาษาท่ีใช 

  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  

 5.3  การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

เปนอยางดี 
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 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

        เปนหลักสูตรของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน โดยคณะครุศาสตร  และคณะอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เชน มหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe 

University) ประเทศญี่ปุน และมหาวิทยาลัยแหงรัฐฟลอริดา(Florida State University) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ปริญญาเพียงสาขาเดียว  

 5.6  องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

 - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

 -    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

6.2 คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะครุศาสตร ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร 

     ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561   เม่ือวันท่ี 17 กันยายน    2561 

6.3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ 

     หลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 8/2561   เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม   2561 

6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 

     ครั้งท่ี  5/2562 เม่ือวันท่ี  24 เมษายน 2562 

6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตร ในการประชุม 

     ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี  24 พฤษภาคม 2562 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา พ.ศ. 2564 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 นักวิเคราะห ประเมินนโยบายและแผน หรือนักวิชาการดานการวิจัยและประเมินใน

องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

  8.2 บุคลากร ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับท่ีทํางานเก่ียวของหรือสอนดานการวิจัย

และประเมิน   

  8. 3 นักวิชาการอิสระดานการวิจัย วัดและการประเมิน 

  8.4 ผูบริหารสถานศึกษา หรือหัวหนาหนวยงานท้ังหนวยงานท่ีจัดการศึกษาและไมจัด

การศึกษา 
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9. ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
  

 9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา 

(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

1 นายระพินทร โพธิ์ศรี รองศาสตราจารย 

 

Ph.D. (Evaluation and Measurement)  

Florida State University ,USA. 

ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร) 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยครูนครสวรรค 

2534 

 

2521 

 

2515 

2 นางฉัตรนภา พรหมมา รองศาสตราจารย ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2524 

 

2521 

 
 

2513 

3 นางสาวมานี แสงหิรัญ ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 

 

2538 

 

2522 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีนํามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

ครั้งนี้ ยึดตามแนวของ หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  12  (พ.ศ.

2560 - 2564) โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนา 2 ประการ  ดังนี้ 

1. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนใหมีความสามารถและทักษะในการ 

เตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ท้ังการสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดี

สําหรับคนไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัยใฝรูมีความรูมีทักษะมีความคิดสรางสรรคมี

ทัศนคติท่ีดี 
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รับผิดชอบตอสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรมพัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคม

ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพรวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูลอนุรักษ

ฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

2. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับ

แรกท่ีจะกํากับและสงตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ  20 ป ใหเกิดการปฏิบัติ

ในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกันและการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมี

ลําดับความสําคัญสูงและไดกําหนดในระดับแผนงาน /โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการ

พัฒนาไดอยางแทจริง 

 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไดนําหลักการสําคัญ 2 ประการขางตนมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับจุดเนนของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย

กําลังกาวไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 หรือท่ีเรียกกันวา Economy 4.0 ท่ีเนนการใชไอทีและ 

AI (ปญญาประดิษฐ  : artificial intelligence) เขามาแทนท่ีแรงงานมนุษย ท้ังในดานการทํางานท่ีมี

ลักษณะซํ้าซอนและงานท่ีตองใชการคิดวิเคราะหในเชิงคํานวณ โดยใหมีทักษะและความสามารถใน

การติดตาม ประเมินผล วัดผลผานกระบวนการวิจัยท่ีทันสมัยเพ่ือตรวจสอบความพรอมในการปรับตัว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตเพราะ ยุคปจจุบันนี้จึงเปนยุคแหงการสรางและทําลาย

ความรูอยางรวดเร็วแตก็ถือเปนยุคแหงการเรียนรูและ บูรณาการความรูโลกไซเบอรกับโลกจริงใหเปน

หนึ่งเดียว ดังนั้นทามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้การศึกษาจะเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพ

ของประชากรในประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงการ

วางแผนเตรียมการศึกษาไทย เพ่ือกาวสู Thailand Economy 4.0 และการบริหารจัดการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนการเชื่อมตอคนไทย 1.0 ถึงคนไทย 3.0 เขาดวยกัน เพ่ือไปเปนคนไทย 4.0 ท่ี

จะตองเปลี่ยนแปลงตัวเองใน 4 มิติ ไดแก เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถจํากัดเปนคน

ไทยท่ีมีความรูความสามารถ เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเนนประโยชนสวนตนเปนคนไทยท่ีรับผิดชอบตอ

สังคม เปลี่ยนจาก Thai –Thai เปน Global – Thai  เปนคนไทยท่ีมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลและเปลี่ยน

จาก Analog Thai เปน Digital Thai ดังนั้นการศึกษาจึงเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการ

ยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย เพ่ือเตรียมกําลังคนใหพรอมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมไทยสูเวทีเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติท่ีตอบสนองความตองการของสังคมท่ี

กําลังกาวเขาสูโลกยุคดิจิตอล นอกจากนี้ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) สถานการณดานเศรษฐกิจใน 3 ปแรก เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง และมีความผันผวน ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของ



(มคอ.2)  หนา 12 
 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับ

สภาวการณตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันก็

ยังคงประสบปญหา ทําใหในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กําหนดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญไดแก การนอมนําและประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การสนับสนุนและ

สงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสูความม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี

ความสุข เพ่ือใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 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 

 ตามท่ีรัฐบาลประกาศนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” โดยมีเปาหมายสําคัญในการขับเคลื่อน

ประเทศใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงการท่ีจะ

พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ทักษะ ความรู ความสามารถตรงกับนโยบายดังกลาวไดนั้นระบบการศึกษา

ไทยตองกาวสู “การศึกษา 4.0” เชนเดียวกัน โดยจะอธิบายไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาสราง

ผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค สามารถทํางานรวมกันเปนทีม มีทักษะของการเรียนรู คิดวิเคราะห ใฝ

รูใฝเรียน รูจักแยกแยะขอมูล มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผานการจัดการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนนํา

องคความรูท่ีมีอยูทุกท่ีมาบูรณาการเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางและพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ข้ึนมา

ตอบสนองความตองการของประเทศ ผูท่ีมีผลโดยตรงตอการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนของประเทศมี

ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  4.0 คือ ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับทางการ

ศึกษาดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูความสามารถเพียงพอในการพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย  4.0 โดยครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจะตองสามารถสอนหรือจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  (analytic 

thinking) เปนการคิดพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการคิดข้ันสูงตอไปการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (critical 

thinking) เปนกระบวนการพิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผลมีหลักเกณฑและตรวจสอบประเมินขอมูล

หลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีคิดทุกดานอยางรอบคอบโดยใชเกณฑท่ีกําหนดหลักเหตุผลจนไดคําตอบ

ท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุดเพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจประเมินหรือแกปญหาตางๆการคิดสรางสรรค  

(creative thinking) เปนการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดความคิดใหม

ความคิดริเริ่มหรือความคิดตนแบบซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดดีและการคิดผลิตภาพ  

(productive thinking) เปนการผลิตหรือสรางผลงานออกมาเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนซ่ึงจะเปน
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นวัตกรรมในผลผลิตตอไปและตองมีความคิดรับผิดชอบ  (Responsibility thinking)ในงานท่ีทําใน

ผลงานท่ีผลิตข้ึน 

 การจัดการเรียนการสอนในยุคใหมนี้ตองการใหผูเรียนสามารถสรางผลผลิตอยางสรางสรรค

การจัดการเรียนการสอนเนนการคิดการประดิษฐการสรางสิ่งใหมๆใหไดองคความรูใหมและสามารถ

บูรณาการความรูท่ีศึกษาท้ังของเดิมและของใหมเขาดวยกันผลิตเปนผลงานของตนเองไดอยางมี

ความคิดสรางสรรคใชความคิดอยางมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสรางสรรคสิ่งใหมท่ีเหมาะสม

และมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีสรางสรรคข้ึนการสอนแบบนี้ตองการใหผูเรียนมีความคิดใหมๆเพ่ือมีผล

ใหคนในประเทศมีความสามารถในการคิดสิ่งใหมๆผลิตผลงานใหมๆข้ึนโดยไมตองคอยใชหรือบริโภค

สิ่งท่ีผูอ่ืนประเทศอ่ืนคิดมาจําหนายใหนักเรียนในยุคการศึกษา  4.0 จะเปนบุคคลากรของประเทศท่ีมี

ศักยภาพเพียงพอในการสรางนวัตกรรมจนไดเปนสินคาท่ีมีคุณภาพสงขายไปยังตางประเทศเพ่ือเอา

เงินตราเขาประเทศและสรางรายไดใหกับประเทศอยางมีรายไดสูงไดผูเรียนหรือนักเรียนจะมี

ความสามารถเชนนั้นไดตองมีความสามารถหลายอยางอยูในตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนความสามารถ

ดานการคิดไดแกการคิดวิเคราะห  (analytical thinking) การคิดอยางมีวิจารณญาณ  (critical 

thinking) การคิดสรางสรรค (creative thinking) การคิดผลิตภาพ  (productive thinking) และการ

คิดรับผิดชอบ  (responsible thinking) ตองรับผิดชอบตอการกระทําในทุกข้ันตอนตลอดจน

รับผิดชอบตอผลผลิตท่ีสรางข้ึนโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมดวย 

12.  ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

   จากผลกระทบสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีกลาวขางตน                    

การพัฒนาหลักสูตรจึงตองสามารถเสริมสรางและพัฒนาดุษฎีบัณฑิตทางดานการวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษาใหมีความรอบรูทางวิชาการ สามารถสรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมทางการ

วิจัยและประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได สามารถคิด วิเคราะห วางแผนกลยุทธ กําหนดกล

ยุทธท่ีนําไปใช ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนเกิดองคความรูรอบดาน รูลึก รูจริง สามารถนําไปปฏิบัติการ

ประยุกตท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรอ่ืนๆ ดังนั้นจึงเปนหลักสูตรท่ีสนับสนุนจุดเนนใน 6 ยุทธศาสตร

การปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย ขอ 1หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ขอ 2 การผลิตและการ

พัฒนาครู ขอ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุรภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

ขอ 4 ผลิต พัฒนากําลังคน และงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ ขอ 5 ICT เพ่ือ

การศึกษา และขอ 6 การบริหารจัดการ อีกท้ังสามารถใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการติดตาม 

ประเมินผล วัดผล ดานกระบวนการวิจัยท่ีสามารถตรวจสอบและเสนอแนวทางยกระดับคุณภาพท่ีดี

ของประชากรและสังคม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความพรอมตอการปรับตัวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ลดความเหลื่อมล้ําอยางท่ัวถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ
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ความตองการ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการวิจัยและ

พัฒนาองคความรูเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรียนรูของประชากร อันจะสงผลใหประชากรมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถปรับตัวในการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 12.2  ความเกี่ยวของกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของกับ

ยุทธศาสตรท่ี 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพซ่ีงประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้  

              12.2.1  กลยุทธท่ี 1 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 

              12.2.2  กลยุทธท่ี 2 ผลิตบัณฑิตใหเปนคนเกง รอบรูในวิชาการ และวิชาชีพ 

              12.2.3  กลยุทธท่ี 3 ผลิตบัณฑิตใหสามารถแกปญหา พัฒนาทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ 

              12.2.4  กลยุทธท่ี 4 ผลิตบัณฑิตใหสามารถทํางานรวมกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              12.2.5  กลยุทธท่ี 5 ผลิตและพัฒนาครูใหเปนครูดี ครูเกงเพ่ือการพัฒนาสังคม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน : - 

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน: - 

 13.3  การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 ทาน ประสานงานกับคณะกรรมการบัณฑิต

วิทยาลัย และอาจารยผูสอนคณะครุศาสตรและคณะอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ท่ีใหบริการ

สอนวิชาตางๆ ในการจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียนและเวลาสอบ 
14.  ผลการประเมินหลักสูตร 

 จากการเปดสอนตั้งแต ป 2555 – 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประเมินผลการใช

หลักสูตรดวยการเก็บขอมูลจากผูใชหลักสูตร นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และ ท่ีกําลังศึกษา ตลอดจน 

ความคิดเห็นจากอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ไดขอสรุปดังนี้ 

      14.1 ดานวิชาเสริม ไมนับหนวยกิตมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาวิจัยทางการศึกษาเปนวิชา

คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการตอยอดในการเรียนสถิติข้ันสูง 

      14.2 ดานวิชาบังคับ ไดเพ่ิมเติมรายวิชา 1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูเพ่ือเปนทางเลือกใหผูเรียนทําวิทยานิพนธท่ีเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 14.3 ดานวิชาเลือกมีการปรับจํานวนหนวยกิตเปน 3 หนวยกิต โดยเพ่ิมรายละเอียด ความลุมลึก

ในคําอธิบายรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาใหม ไดแก 1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

1047311 การวิเคราะหโมเดลเชิงเสินระดับลดหลั่น และ 1037302 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

      14.4 ดานการรับนักศึกษา คัดเลือกโดยการจากพิจารณาผลการสอบขอเขียน ผลการสัมภาษณ 

และผลการตรวจสุขภาพจากใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลจากรัฐควบคูกัน 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

  ศาสตรแหงการวิจัยและประเมินมุงศึกษาคนหาองคความรูใหม ตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีตองการ

ศึกษาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูท้ังระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงบูรณาการกับการวัดและประเมิน  โดย

ศึกษาปญหาท้ังระดับนโยบาย แผนงานและโครงการ เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและสังคมอันนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของทองถ่ิน สังคมและประเทศอยางยั่งยืน 

 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรนี้มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยการ

เรียนการสอนแบบผูเรียนกํากับตนเอง (Self regulated learning) ดวยวิธีการท่ีเนนการสรางสรรค

ทักษะและผลการเรียนรูยุคดิจิทัล ภายใตการแนะแนวของคณาจารยและอาจารยท่ีปรึกษา ใหผูเรียน

เปนนักวิจัย นักประเมิน และนักพัฒนาระดับผูนํา ท่ีมีและสามารถใชสมรรถนะดานการวิจัย การวัด

และประเมิน เปนเครื่องมือในการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสังคม 

  1.3  วัตถุประสงค 

  1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ีมีทักษะและ

ความชํานาญสามารถประยุกตความรูดานการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 

 1.3.2 เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูดานการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา ทองถ่ิน

และประเทศชาติ 

  1.3. 3 เพ่ือสรางนักวิชาการดานการวิจัยและประเมินท่ีสามารถติดตาม ประเมินผลและวิจัย

เพ่ือเชื่อมตอการเตรียมความพรอมของบุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและเปน

อาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามมาตรฐานของ

หลักสูตรที่ไมต่ํากวาที่ 

สกอ.กําหนด 

- ศึกษาความคิดเห็นของ

ผูเก่ียวของเพื่อนํามาปรับปรุง

หลักสูตร 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับกฏ ระเบียบ 

นโยบาย มาตรฐาน และระบบ

การประกันคุณภาพ  

- รายงานการสํารวจความ

คิดเห็นของศิษยเกา และ

นักศึกษาปจจุบัน 

- รายงานการประชุมที่

เก่ียวของกับการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารการปรับปรุง

หลักสูตร 

2. การจัดทําแผน

งบประมาณ และแผน

จัดหาทรัพยากรการ

เรียนการสอนที่

เพียงพอ 

- สํารวจความตองการใช

ทรัพยากรการเรียนการสอนจาก

คณาจารยทุกทาน กอนถึง

กําหนดเวลาการจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

- จัดทําเอกสารการขอ

งบประมาณที่สอดคลองกับ

ความตองการใชทรัพยากรการ

เรียนการสอน 

 

- แผนงบประมาณ 

- รายงานผลการจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการ

สอน 

3. การพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร และ

อาจารยผูสอน 

- ใหอาจารยมีสวนรวมในการ

บริหารและจัดการเรียนการสอน

ในทุกข้ันตอน 

- สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยทําวิจัย นําความรูจาก

งานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ

สอน และผลงานทางวิชาการให

ไดตําแหนงที่สูงข้ึน 

- สงเสริมและสนับสนุนให

อาจารยพัฒนาความรูและ

ทักษะที่เก่ียวกับ การวิจัย การ

วัดผล การประเมินผล สถิติ 

และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

- รายงานผลการดําเนิน

โครงการหรือการเขารับ

การฝกอบรม 

- รายงานผลโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารยดานการ

วิจัย การวัดผล การ

ประเมินผล สถิติ และ

ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ

การวิจัยและประเมินเพื่อ

พัฒนาการศึกษา 

- รายงานวิจัย ผลงานตีพิมพ

ของอาจารย 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

การวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนา

การศึกษา ทั้งในและ

ตางประเทศ 

4. การประเมินหลักสูตร - ความสามารถในการผลิตบัณฑิต

ในการสําเร็จตามที่หลักสูตร

กําหนด 

- ความพึงพอใจของผูสําเร็จ

การศึกษา 

- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห 

 1.2  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 1.3  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 อาจจะมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต เดือน  กรกฏาคม ถึง  เดือน  ตุลาคม 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต เดือน  พฤศจิกายน ถึง  เดือน  กุมภาพันธ 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน ตั้งแต เดือน มีนาคม ถึง  เดือน มิถุนายน 

      ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวของ  

จากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

 2.2.2 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561(ภาคผนวก ค)   

2.2.3 มีความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษ เทียบไดกับรายวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดวิชา

รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 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 มีความรูพ้ืนฐานในการวิจัยไมต่ํากวา 3 หนวยกิต และ สถิติเพ่ือการวิจัย ไมต่ํากวา 3 

หนวยกิต เทียบไดกับรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร หรือลงทะเบียนเรียนมาแลว

ไมเกิน 5 ป 
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กรณีมีความรูภาษาอังกฤษ การวิจัย หรือ สถิติเพ่ือการวิจัยไมเพียงพอ ตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา ในหมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต 

กรณีอ่ืนนอกเหนือจากนี้ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  จากการศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีผานมาสามารถสรุปปญหาของ

นักศึกษาแรกเขาไดดังตอไปนี้ 

  2.3.1 การปรับตัวใหเขากับระบบการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนระบบเนนการเรียนรู 

ข้ันสูง เนนการศึกษาดวยตนเอง การวิจัย การคิด วิเคราะห และสรางนวัตกรรม  

  2.3.2 การใชภาษาอังกฤษท้ังการพูด อาน และเขียน เพ่ือประกอบการเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต  

  2.3.3 ความรูพ้ืนฐานดานการวิจัยและสถิติ  

  2.3.4 การใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู โดยเฉพาะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติข้ันสูง ไดแก โปรแกรม BILOG ,โปรแกรม Multilog , โปรแกรม IRT, โปรแกรม M-Plus, 

โปรแกรม LISREL , โปรแกรม AMOS และโปรแกรม HLM เปนตน 

  2.3. 5  การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  (IT) โดยเฉพาะการคนควาขอมูลจาก

ฐานขอมูลใน internet เพ่ือทํารายงาน ทําวิทยานิพนธตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1 จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาตั้งแตแรกเขาเม่ือมีปญหาสามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําได 

 2.4.2 จัดใหเรียนภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 2 รายวิชา ไดแก 1557201 ภาษาอังกฤษ

ระดับดุษฎีบัณฑิต 1 และ 1557202 ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 2 

2.4.3 จัดใหเรียนวิชา 1047309 คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร และ วิชา

1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย 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 เพ่ือแกปญหาการปรับตัวของนักศึกษาจะจัดการปฐมนิเทศจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหดูแล

อยางใกลชิดแบบกัลยาณมิตรตามสัดสวนของนักศึกษาแตละรุนคณะกรรมการ ประจําหลักสูตรพบ

นักศึกษาท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  

 

 

 



(มคอ.2)  หนา 20 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5 ป 

นักศึกษาระดับ                           

ชั้นป 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2  10 10 10 10 

ชั้นท่ีท่ี 3   10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 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 

คาวัสดุและคาใชจายอ่ืนๆ  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 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาให 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 

         โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตรท่ีกําหนด

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 

 เง่ือนไข : กรณีมีความรูภาษาอังกฤษ หรือ สถิติเพ่ือการวิจัยไมเพียงพอ ตามท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรนักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา ในหมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต กรณี

นอกเหนือจากนี้ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

  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  ลําดับท่ี  1 – 3 หมายถึงสาขาวิชา  

 X  ลําดับท่ี  4  หมายถึงความยากท่ีควรจัดใหเรียนในชั้นป  

    1  แทนรายวิชาท่ีมีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปท่ี  1 

    2  แทนรายวิชาท่ีมีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปท่ี  2 

    3  แทนรายวิชาท่ีมีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปท่ี  3 

    4  แทนรายวิชาท่ีมีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปท่ี  4 

    5  แทนรายวิชาท่ีมีความยากควรจัดใหเรียน ในชั้นปท่ี  5 

    6 , 7 , 8 และ 9   แทนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 X  ลําดับท่ี  5  หมายถึงกลุมวิชาในสาขาวิชา  

 X  ลําดับท่ี  6 – 7  หมายถึงลําดับท่ีของรายวิชา  

  101  แทนสาขาหลักการศึกษา 

  104  แทนสาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  

  106    แทนสาขาการบริหารและการศึกษา  

 

  3.1.4  รายวิชา 

1. หมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต 12 หนวยกิต 
 

    

   2. หมวดวิชาบังคับ  21 หนวยกิต 

1047101 หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา 

Principles and Theories of Evaluation in Education 

3(3-0-9) 

1047301 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 1 

Advanced Statistics  for Research and Evaluation I  

3(3-0-9) 

1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2 

Advanced Statistics  for Research and Evaluation II 

3(3-0-9) 

1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง 

Advanced Qualitative Research Methodology 

3(2-2-5) 

1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

Research and Evaluation Methodology for Educational 

Development 

3(2-2-5) 

1067103 การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

Analysis and Development of Educational Policy 

3(3-0-9) 

 

1557201 ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 1   

English for Doctoral Graduate Studies I 

 3(3-0-9) 

1557202 ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 2 

English for Doctoral Graduate Studies II 

 3(3-0-9) 

 

1047309 คณิตศาสตรสถิติประยุกตทางสังคมศาสตร 

Applied Mathematical Statistics for Social Sciences 

3(3-0-9) 

1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย 

Statistics  for Research 

 3 (3-0-9) 
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1047102 หลักและทฤษฏีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

Principles and Theories of Measurement and 

Evaluation of Learning Outcomes 

3(3-0-9) 

 

3. หมวดวิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

    3.1 กลุมวิชาสถิติเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

    3.2 กลุมวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 

 

 

 

1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

Structural Equation Models 

3(3-0-9) 

1047305 แนวโนมของสถิติทางการศึกษา 

Trends of Educational Statistics 

3(3-0-9) 

1047311 สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น 

Statistical Analysis of Hierarchical Linear Models  

3(3-0-9) 

1057701

  

การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 

Quality Management and Control 

3(3-0-9) 

1047403 การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน   

Research and Evaluation Management for Local Area 

Development 

3(3-0-9) 

1047406 การสังเคราะหงานวิจัย 

Research Synthesis 

3(3-0-9) 

1047408 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

Participatory Action Research  

3(3-0-9) 

1047409 การวิจัยอนาคต 

Future Research 

3(3-0-9) 

 

1047902  การศึกษาคนควาแบบกําหนดหัวขอ 
Directed Individual Study 

3(3-0-9) 
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3.3 กลุมวิชาการประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

1047103 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Performance Appraisal 

3(3-0-9) 

1047104 หลักและวิธีการประเมินทางการศึกษาแบบรวมสมัย 

Principles and Methods of Contemporary Educational 

Evaluation 

3(3-0-9) 

1047105 การประเมินสิ่งแวดลอม 

Environmental Assessment 

3(3-0-9) 

     3.4 กลุมวิชาพัฒนาการศึกษา          

1037302 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Research and development 

3(2-2-5) 

1047501 ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 

Information System and Institutional Research 

3(3-0-9) 

1047903 สัมมนาประเด็นรวมสมัยดานการวิจัยและประเมิน 

เพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

Seminar in Contemporary Research and Evaluation 

Issues in Educational Development 

3(3-0-9) 

1047904 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 

Doctoral Dissertation Seminar 

3(3-0-9) 

1067214 ระบบการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

Educational, Economical, Social and Political Systems 

3(3-0-9) 

 

4. หมวดวิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธ        36 หนวยกิต  

 1047901 วิทยานิพนธ     36 หนวยกิต 

   Dissertation   
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3.1.5 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047101 

1047301 

1047401 

หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา 

สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 1 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง 

3(3-0-9) 

3(3-0-9) 

3(2-2-5) 

 

 รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047302 

1047402 

1067103 

สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2 

ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

3(3-0-9) 

3(2-2-5) 

3(3-0-9) 

1047301 

1045401 

- 

 รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  
 

ปท่ี 1 ภาคฤดูรอน 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047102 

XXXXX 

XXXXX 

หลักและทฤษฏีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

วิชาเลือก 

วิชาเลือก 

3(3-0-9) 

X(X-X-X) 

X(X-X-X) 

 

 

 

 รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047901 วิทยานิพนธ 9  

 รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047901 วิทยานิพนธ 9  

  รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047901 วิทยานิพนธ 9  

  รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

(ทฤษฎี - ปฏิบัต-ิ 

ศึกษาดวยตนเอง) 

วิชาบังคับ

กอน 

1047901 วิทยานิพนธ 9  

  รวมหนวยกิต 9 หนวยกิต  
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     3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1557201 ภาษาอังกฤษระดับดุษฎีบัณฑิต 1     3(3-0-9) 

  English for Doctoral Graduate Studies I 

 การพัฒนาทักษะการอานท่ีเนนการอานบทความ ทางวิชาการ  บทคัดยองา นวิจัย ดานการ

วัดผลการศึกษา การประเมินผล และการวิจัยใหถึงระดับท่ีนําไปใชในการเรียนรูในระดับดุษฎีบัณฑิตได 

 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 การ พูดและ การ เขียนภาษาอังกฤษใหถึงระดับท่ีนําไปใชในการ

เรียนรูระดับดุษฎีบัณฑิต เนนท่ีทักษะการนําเสนอบทความทางวิชาการ 

 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 ตัวแปรและคาคงท่ี สมการ และฟงกชัน 

เซตและความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรไมตอเนื่อง และตัวแปรตอเนื่อง  

การนําเสนอแนวคิด ในการประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน และประยุกตใชในการวิจัยและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย      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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047101   หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา   3(3-0-9) 

Principles and Theories of Evaluation in Education 

 พัฒนาการของวิทยาการประเมินทางการศึกษา ทฤษฏีและโมเดลการประเมินที่เนนทีก่ารตัดสินใจ  

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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047301 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 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 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2         3(3-0-9)  

  Advanced Statistics  for Research and Evaluation II 

รายวิชาบังคับกอน: 1047301 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน1 

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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047401 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง   3(2-2-5) 

  Advanced Qualitative Research Methodology 

 กระบวนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบและวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เทคนิคการวิจัยภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การศึกษาพหุกรณี การจัดกระทําขอมูลและการตรวจสอบความตรงของ

ขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมในการวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจารณและประเมินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังในและตางประเทศ  

           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 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา         3(2-2-5) 

  Research and Evaluation Methodology for Educational  

  Development 

 

 มโนทัศน เบ้ืองตน เกี่ยวกับการวิจัยและการประเมิน เพื่อพัฒนา การศึกษา  ความแตกตางกัน

ระหวางการวิจัยและการประเมิน ตัวแบบและทฤษฏีการประเมินท่ีสําคัญท่ีนํามาใชในการประเมิน

นโยบายทางการศึกษา  การออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษารูปแบบตางๆ การวิจัยเชิงทดลอง และกึ่ง

ทดลอง การวิจัยและพัฒนา การวิจัยประเมินผล การวิจัยสถาบัน การประเมินประสิทธิภาพ 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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ี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 ทฤษฎีการวัดผลแบบด้ังเดิมและแนวใหม 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 กลุมวิชาสถิติเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง   3(3-0-9) 

  Structural Equation Model 

รายวิชาบังคับกอน:  1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2 

มโนทัศนเก่ียวกับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร 

ความเชื่อมโยงระหวางการวิเคราะหการถดถอยและโมเดลสมการโครงสราง การวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสรางท้ังแบบตัวแปรสังเกตได 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). 

 
 

1047305 แนวโนมของสถิติทางการศึกษา    3(3-0-9) 

  Trends of Educational Statistics 

รายวิชาบังคับกอน:  1047302 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยและประเมิน 2 

 ดัชนีบงชี้ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาการจัดประเภทขอมูลทางการศึกษาการหาคาดัชนีท่ีเกี่ยวกับโอกาส

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. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  
 

 

1047311  สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหล่ัน    3(3-0-9) 

  Statistical Analysis of Hierarchical Linear Models 

รายวิชาบังคับกอน: 1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2  

 แนวคิดพ้ืนฐานของโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่นการตั้งสมมติฐาน 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 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การ

วิเคราะหเชิงระบบ วิธีการทางสถิติเพ่ือการควบคุมคุณภาพ 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 กลุมวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047403   การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-9) 

  Research and Evaluation Management for Local Area  

  Development 

รายวิชาบังคับกอน: 1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 แนวคิดการบริหารจัดการงานวิจัย 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 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ  

การสังเคราะหงานวิจัยแบบด้ังเดิมการวิเคราะหอภิมาน การวิเคราะหอภิมานดวยโมเดลสมการเชิง

โครงสราง การวิจัยชาติพันธุวรรณาอภิมานและการวิเคราะหอภิมานกรณีเด่ียวการประเมินและรวบรวม

งานวิจัยท่ีจะนํามาสังเคราะหการประมาณคาขนาดอิทธิพลและวิธีการวิเคราะหเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย

การประยุกตการวิเคราะหอภิมานในการสรุปนัยท่ัวไปของความเท่ียงและความตรงการสรางองคความรู

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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ี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 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 แนวคิด และการออกแบบการวิจัยอนาคตเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบตาง ๆ เชน เทคนิคเดล

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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047902   การศึกษาคนควาแบบกําหนดหัวขอ    3(3-0-9)  

  Directed Individual Study 

รายวิชาบังคับกอน: รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ อยางนอย 21 หนวยกิต 

 การศึกษาคนควา การวิเคราะห การสังเคราะหบทความ รายงานวิจัยยุคใหมในดานการวิจัย

และประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยการกําหนดหัวขอรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา 

 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 กลุมวิชาการประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047103   การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน    3(3-0-9)  

  PerformanceAppraisal  

 พัฒนาการของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลต้ังแตในอดีตท่ีเนนงาน จนมาถึงปจจุบัน  

ท่ีเนนท้ังงานและวัฒนธรรมองคการการทํางานเปนทีม 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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047104   หลักและวิธีการประเมินทางการศึกษาแบบรวมสมัย   3(3-0-9)  

  Principles and Methods of Contemporary Educational Evaluation  

รายวิชาบังคับกอน: 1047101 หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา 

 แนวโนมของวิธีการ ประเมินทางการศึกษาการประเมินอภิมานแบบตางๆ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน

ประเมินอภิมานการประเมินแบบตอบสนอง แบบสรางสรรค การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีสวนรวม  

Examination of trends of educational evaluation methodologies, different types 

of meta-evaluation, responsive and constructive evaluation methods, empowerment 

and participatory evaluation. 

1047105 การประเมินส่ิงแวดลอม     3(3-0-9) 

  Environmental Assessment 

 หลักการและแนวคิดการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอมและความสัมพันธระหวางระบบมนุษย

กับระบบนิเวศ การออกแบบระเบียบวิธีการวิจัยใหเหมาะสมกับบริบทท่ีทําการศึกษา โดยการ

ประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงซอนและเชิงพ้ืนท่ีท่ีบูรณาการกับวิธีการหลากหลาย เชน การวิจัยเชิงสํารวจ

อยางมีสวนรวม การประเมินความตองการและปญหา การวิจัยก่ึงทดลอง การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม และการวิจัยเชิงอนาคต  การวิเคราะหสภาพสิ่งแวดลอมท่ีจับตองไดและไมได ท้ังทาง

กายภาพและระบบนิเวศวัฒนธรรม การเมืองและธรรมชาติท้ังในอดีต ปจจุบันและคาดการณใน

อนาคต การรวมงานกับทีมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคม การศึกษาและ

สุขภาพได เพ่ือนําไปสูการกําหนดตัวแบบของแผนงาน โครงการเพ่ือพัฒนาในบริบทท่ีกําหนดได 

 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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ี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

ในการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย และการนํา

ผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

 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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

1047903   สัมมนาประเด็นรวมสมัยดานการวิจัยและประเมิน   3(3-0-9) 

  เพ่ือการพัฒนาการศึกษา  

Seminar in Contemporary Research and Evaluation Issues in 

Educational  Development 

รายวิชาบังคับกอน: รายวิชาในหมวดวิชาบังคับไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 การศึกษาคนควาแนวโนมเก่ียวกับการพัฒนานโยบายทางการศึกษา การวิจัยและประเมิน

เก่ียวกับนโยบายทางการศึกษา และการวิจัยพัฒนาทางการศึกษา เขียนและนําเสนอแนวคิดการวิจัย

ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือกําหนดหัวขอในการทําวิทยานิพนธ 

 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 

 การศึกษาและกําหนดประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือกําหนดเปนหัวขอ

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 ช่ือและคําอธิบายรายวิชา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)  

 

1067214 ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคมและการเมือง   3(3-0-9) 

  Educational, Economical, Social and Political Systems 

 ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบพัฒนาการของระบบการศึกษาไทย และตางประเทศ  

ศึกษาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ท่ีเชื่อมโยงกับระบบการศึกษา 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 และวิทยานิพนธโดยเนนท่ี

การประยุกตสใชองคความรูดานการวิจัย การวัดผลและการประเมิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีสามารถ

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  ช่ือ  สกุล  ตําแหนง  และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

ท่ี 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันท่ี 

สําเร็จการศึกษา,ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ชม./สัปดาห 

เดิม ใหม 

1 รองศาสตราจารย นายระพินทร  โพธิ์ศรี Ph.D .(Evaluation & 

Measurement ) 

 Florida State 

University,USA,2534 

ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2521 

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ/

คณิตศาสตร) 

วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก,2515 

ภาคผนวกจ 9 9 

2 รองศาสตราจารย นางฉัตรนภา พรหมมา 

 

ค.ด.(การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2524 

กศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2521 

กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร,2513 

ภาคผนวก จ 9 9 

3 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวมานี  แสงหิรัญ กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร,2550 

กศ.ม.( การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร,2538 

กศ.บ.( คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

,2522 

 

ภาคผนวก จ 9 9 
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ท่ี 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันท่ี 

สําเร็จการศึกษา,ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ผลงาน 

ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ชม./สัปดาห 

เดิม ใหม 

4 ผูชวยศาสตราจารย นางวจี   ปญญาใส ปร.ด.(จิตวิทยาใหคําปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 

กศ.ม.(จิตวิทยาแนะแนวและการ

ใหคําปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535 

กศ.บ.(เคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2524 

ภาคผนวก จ 9 9 

5 ผูชวยศาสตราจารย นางสุกัญญา   

รุจิเมธาภาส 

ค.ด. (การวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

,2555 

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2549 

ค.บ. (คณิตศาสตร-วัดผล

การศึกษา) 

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ,2544 

ภาคผนวก จ 9 9 
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 3.2.2    อาจารยประจํา 

ท่ี 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันท่ี 

สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชม./สัปดาห 

เดิม ใหม 

1 รองศาสตราจารย นางนิตยา  สุวรรณศรี 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 

9 9 

2 อาจารย 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 

 

 

9 9 
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ท่ี 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันท่ี 

สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชม./สัปดาห 

เดิม ใหม 

3 ผูชวยศาสตราจารย  นายสัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

วท.ม.(ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กศ.บ.(ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

9 9 

4 รองศาสตราจารย นายอิสระ อินทรจันทร วท.ด.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

วท.ม.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

กศ.บ.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

9 9 

5 ผูชวยศาสตราจารย นายยุทธชัย ม่ิงขวัญ วท.ม.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วท.บ.(สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9 9 

6 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

นางสาวหยกแกว    

กมลวรเดช 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะแนว)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

วท.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 9 

7 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวพิมผกา     

ธรรมสิทธิ์    

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กศ.บ.(การวัดผลและประเมินผล) 

9 9 
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ท่ี 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ/สาขา/สถาบันท่ี 

สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

ชม./สัปดาห 

เดิม ใหม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ 

8 อาจารย นายสุรเชษฐ บุษยรักษ ศษ.ด.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน แขนง

การสอนคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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4. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 

 4.1 คําอธิบายโดยยอ 

 4.1.1 เปนหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา

โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2561 หมวด 8 การสอบพิเศษ วิทยานิพนธและสารนิพนธ ขอ 41 ขอ 42 ขอ 43 ขอ 44 และขอ 45 

 4.1.2 หัวขอการวิจัยตองเปนการคนพบสิ่งใหมในศาสตรท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและในประเด็นปญหาท่ีนักศึกษาสนใจโดยเฉพาะปญหาการบริหาร

จัดการคุณภาพการศึกษาท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ  

 4.1.3 สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกตในการทําวิทยานิพนธ  

 4.1.4 การวิจัยเปนประโยชนในศาสตรท่ีเก่ียวของกับการวิจัยประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 4.1.5 สามารถดําเนินการสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดภายใตการแนะนําของ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

 4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

การทํางานวิจัยมีเปาหมายใหผูเรียนสามารถเรียนรูกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ ทํางาน

วิจัยข้ันสูงและงานวิจัยสรางองคความรูและปฏิบัติการวิจัยไดในระหวางจัดการศึกษาและ 

เขียนผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอสูสังคมได 
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  4 .3 ชวงเวลา 

  ปท่ี 2 และในปท่ี 3 ตามท่ีกําหนดไวในแผนการเรียน 

  4.4 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต  

  4.5 การเตรียมการ 

 4.5.1 กําหนดไวในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา ( 1047402) ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถวางแผนการเสนอเคาโครงการวิจัยและนําเสนอประเด็นการวิจัย

ท่ีตองการศึกษา และศึกษาดูงานตางประเทศ 

 4.5.2 มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยนักศึกษาเปนรายบุคคล  

 4.5.3 มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  

 4.5.4 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา  

 4.5.5 มีตัวอยางวิทยานิพนธใหศึกษา  

 4.6 กระบวนการประเมินผล 

 4.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑ /มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

 4.6.2 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํางานวิจัยจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการ

นําเสนอตามระยะเวลา 

 4.6.3 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม  

 4.6.4 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม  

 4.6.5 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน  

 4.6.6 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขา

รวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา 

 4.6.7 นําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคนผาน

คณะกรรมการบัณฑิตประจําหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะและคณะกรรมการบัณฑิต

ประจํามหาวิทยาลัย 

 4.6.8 การประเมินผลวิทยานิพนธเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2561 หมวด 8   การวัดและประเมินผลการศึกษา ขอ 16.10 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีความ

รอบรูเปนนักวิจัย นักประเมิน 

นักพัฒนาการศึกษา และเปน

ผูบริหารมืออาชีพท่ีมีทักษะ 

เจตคติท่ีดีและมีคุณธรรม

จริยธรรมตอวิชาชีพ 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและสราง

ความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติพรอมสงเสริม

และสอดแทรกใหนักศึกษามีคุณธรรม ความซ่ือสัตยเคารพใน

สิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคลการใชวิชาชีพในการ

พัฒนางานท่ีปฏิบัติ ชุมชนและสังคมท่ีเหมาะถูกตอง 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถ

นําหลักการทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ

ศาสตรทางการวิจัย และ

ประเมินผลไปบูรณาการและ

ประยุกตใชในการบริหาร

การศึกษา หรือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองในโลกแหงการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานในหมวด

วิชาบังคับและปรับตามพลวัตของศาสตรทางการวิจัย 

ประเมิน การพัฒนาการศึกษา และสถิติมีโจทยปญหาและ

กรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการบูรณการและประยุกตองค

ความรูกับปญหาจริงท่ีเกิดข้ึน 

เปนผูนําทางวิชาการใหกับ

ชุมชนและทองถ่ิน ใชกระบวน

ทัศนใหมในศาสตรการวิจัยและ

ประเมินเพ่ือชี้นําองคความรู

ใหมๆ ใหเกิดการพัฒนา

การศึกษาในชุมชนและทองถ่ิน 

จัดการเรียนการสอนท่ีมุงวิเคราะห สังเคราะห การปฏิบัติการ

การแกปญหาโดยใชประเด็นปญหาทางการศึกษาของ

สถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เปนฐานในการสรางองค

ความรู สงเสริมใหนําองคความรูไปสูการปฏิบัติและเผยแพร

ในลักษณะตางๆ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาเปนวิทยากรให

คําปรึกษาทางดานการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาทาง

การศึกษาได 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก 

2.1  คุณธรรมจริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

    (1) มีการแสดงออกถึงความซ่ือสัตย  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติการ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    (2) มีวินัยตรงตอเวลามีความรับผิดชอบ ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

    (3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

    (4)  มีการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

 (5)  แสดงตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในเรื่องการครองคน ครองตนและครองงาน  

  2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

    (1) ใชวิธีสอนโดยศึกษาจากกรณีศึกษาเก่ียวกับปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม  

ดานการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและนํามาวิเคราะห อภิปรายในชั้นเรียน  

    (2) จัดการเรียนการสอนผานกระบวนทัศนใหมๆ ท่ีแสดงออกถึงองคความรูทาง

วิชาการอยางลึกซ้ึง ความเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมถึงการมีจิตสาธารณะ  

    (3) เรียนรูจากตนแบบ เชน อาจารยผูสอน วิทยากร เพ่ือน นักวิจัย บุคคลตัวอยางใน

สังคม ทองถ่ินหรือในประวัติศาสตรท่ีแสดงออกถึงความมีระเบียบ มีความรับผิดชอบตอตนเองและ

ความมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

    (4) การสอดแทรกความรูดานคุณธรรม ความซ่ือสัตย ในการเรียนการสอนท้ังในดาน                

การดํารงชีวิตในสังคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   กลยุทธสําหรับการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมท้ังระหวางศึกษาและ

ภายหลังสําเร็จการศึกษาโดยอาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําการสังเกต

พฤติกรรมผานการปฏิบัติงานการเรียนการสอนในหองเรียน การสอบถามจากเพ่ือน การใช

แบบสอบถามแบบประเมินโดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังนี้  

   (1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางาน

เสร็จและสงงานตามกําหนด 

   (2)  ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนทีม  

   (3)  ประเมินจากความมีวินัย  และการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ  
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 2.2  ความรู 

  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   (1)มีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการและทฤษฏีท่ีสําคัญทางการวิจัยและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาไปบูรณาการและประยุกตใชในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

   (2)  สามารถวิเคราะห สังเคราะหและสรางองคความรูในการวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา 

   (3)พัฒนาองคความรู ความชํานาญทางศาสตรการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนา

การศึกษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   (1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

(PBL) 

   (2) การศึกษาดูงาน การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ

ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

  2.2.3  กลยุทธการสอนท่ีใชในการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   (1)  ประเมินผลจากการสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาคดวยขอสอบท่ี

เนนการวัดหลักการและทฤษฎี ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห สังเคราะหและการประเมินคา  

   (2)  ประเมินผลงานจากการนําเสนอผลงานและนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

   (3)  การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานวิจัยใน

งานสัมมนาวิชาการ/ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 

  2.3  ทักษะทางปญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1)  คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบสามารถใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมท่ีไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ

สรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา 

   (2) สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ

และพัฒนาความคิดใหมๆโดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทา

ทายสามารถใชเทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนไดอยาง

สรางสรรคและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

   (3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมสามารถ

วางแผน  ออกแบบและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง
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โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัยเทคนิคการประเมินและ

ใหขอสรุปท่ีสมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ  

  2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (1)  กระบวนการสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมจากบทความและผลงานการ

วิจัยท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

   (2) การวิเคราะหกรณีศึกษาเพ่ือนําองคความรูไปใชในสถานการณตางๆ 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) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนท่ีหลากหลายได

อยางเขาใจ 

   (2)  สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได 

   (3)  มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและงานในกลุมตลอดจนรวมมือ

กับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

   (4)  สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคการท่ีหลากหลายได 

  2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานกลุมการทํางานท่ีตองประสานงานกับ

ผูอ่ืนเพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

   (2) จัดประสบการณในการเรียนรูภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางานเปนกลุมและการ

แสดงออกของภาวะผูนําและผูตามในหลากหลายสถานการณ 
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  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   มีการประเมินหลายดานโดยใหความสําคัญกับกลยุทธดังนี้ 

   (1)  การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุม 

   (2)  ประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  รวมถึงการประเมิน

ตนเองของนักศึกษา 

 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   (1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลขแปลผลการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการแกปญหาและการนําเสนอไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

   (2) สามารถใชภาษาไทยสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการฟง การพูด การอาน และ

การเขียนไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

   (3)  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและคนควาขอมูล  

   (4) รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอขอมูลสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณบุคคลและกลุมบุคคล  

  2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล

ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียนในกลุมผูเรียนระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ี

เก่ียวของในสถานการณท่ีหลากหลาย 

   (2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 

  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบสังเกตและแบบประเมิน

ทักษะการพูดและการเขียน 

   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือตางๆในการอภิปรายและกรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอในชั้นเรียน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

    (Curriculum  Mapping)  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1  หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก  หนา 53-56 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 

 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาบังคับ 

1047101 หลักและทฤษฎีการประเมินทางการศึกษา ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
1047301 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 1 ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2 ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● 
1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
1067103 การวิเคราะหและการพัฒนานโยบายทางการศึกษา ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
1047102 หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

หมวดวิชาเลือก   

     2.1 กลุมวิชาสถิติเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 

1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
1047305 แนวโนมของสถิติทางการศึกษา ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
1047311 สถิติวิเคราะหโมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
1057701 การจัดการและการควบคุมคุณภาพ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

       2.2 กลุมวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

1047403 การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน        ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
1047406 การสังเคราะหงานวิจัย ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● 
1047408 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● 
1047409 การวิจัยอนาคต ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● 
1047902 การศึกษาคนควาแบบกําหนดหัวขอ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 
      2.3 กลุมวิชาการประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
1047102 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● 
1047103 หลักและวิธีการประเมินทางการศึกษาแบบรวมสมัย ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● 
1047104 การประเมินสิ่งแวดลอม ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5.ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.4 กลุมวิชาพัฒนาการศึกษา 
1027302การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
1047501 ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 
1047903 สัมมนาประเด็นรวมสมัยดานการวิจัยและประเมิน 

เพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

1047904 สัมมนาดุษฎีนิพนธ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 
1067214 ระบบการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และการเมือง ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 
3. วิทยานิพนธ 

1047901 วิทยานิพนธ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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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  ื่อทวนสอบเพ่ือสุมตรวจสอบรายวิชารายงาน

ผลงานหรืองานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.1.2 การประเมินผลแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร

และคณะกรรมการประจําคณะกอนการประกาศผล 

  2.1.3 มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ 

 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 2.2.1 วิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในดานของระยะเวลาในการไดงานทํา

ความเห็นตอความรู ความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในดานของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 2.2.4ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมไดเชนจํานวนสิทธิบัตรจํานวนรางวัลทางสังคม

และวิชาชีพหรือผลการเผยแพรงานวิจัย หรือผลงานวิจัยตีพิมพจากวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 

2561 หมวด  7  การสําเร็จการศึกษาขอ  15  (ภาคผนวก  ก)  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 มีการปฐมนิเทศเพ่ือปลูกฝงจรรยาบรรณในการทํางานแกอาจารยใหม เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกฝง

จรรยาบรรณความเปนครูใหแกคณาจารย อีกท้ังตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ รูจักการทํางาน

รวมกันและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรัก ความศรัทธาตอวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของความเปนครู เอาใจใสใน

การพัฒนานักศึกษา รวมท้ังสงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสบการณในการทํางานอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือจะไดนํามาพัฒนาการสอนและการวิจัย และพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพดานตาง ๆ 

สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะเปนอาจารยท่ีดีท่ีมีตอผูเรียนและสถาบัน 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

    2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

   2.1.1  สงเสริมอาจารยเขารวมฝกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึนเปนประจํา 

   2.1.2 จัดใหมีทุนสําหรับฝกอบรมพัฒนาตนเองภายนอกมหาวิทยาลัย 

    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

          2.2.1จัดใหมีทุนสําหรับการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  

          2.2.2 จัดใหมีทุนสําหรับการเขารวมการประชุมทางวิชาการท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

          2.2.3 สงเสริมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการบริการวิชาการ 

          2.2.4 สนับสนุนใหอาจารยทุกคนจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทาง

วิชาการท่ีสูงข้ึน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

ระบบกลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

 1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรโดยดําเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้ 

 1.1.1 วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนด 

 1.1.2  มอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชา จัดทํารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการ

สอนการประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา 

 1.1.3 ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

 1.2 คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาท่ีควบคุมการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพ

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 

 

2. บัณฑิต 

 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูตองผานเกณฑตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และประเมินจากความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ  

พึงพอใจของผูใหบัณฑิตดําเนินการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

เพ่ือนําขอมมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้  

2.1 สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 สํารวจประมาณการความตองการแรงงานประจําป จากภาวการณไดงานทําบัณฑิต และ

จากแหลงขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับความตองการแรงงาน  

2.3 ใหมีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบรอบของหลักสูตร เพ่ือ

ใชเปนขอมูลในการปรับปรุง 
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3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

 มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรตามขอกําหนดของหลักสูตรและเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 3.2 ความพรอมกอนเขาศึกษา ระหวางและจบการศึกษา การใหคําปรึกษา และแนะแนว

แกนักศึกษา 

 3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเขาเพ่ือเตรียมความ

พรอมใหกับนักศึกษา 

 3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเขาใหมท่ีสังกัดคณะ ซ่ึงคณะมีการแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา โดยนัก ศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ี

ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ

ใหแกนักศึกษา    

 3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอเรียกรองของนักศึกษา 

 3.3.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในดานแหลงขอมูลทางวิชาการ ตํารา 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ

อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

 3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องวิชาการ ท้ังนี้

ภายใตกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย  

 

4. อาจารย 

 4.1 ระบบการรับอาจารยใหม 

 4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ โดยกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารยท่ีรับใหมตองครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารยใหมในแตละอัตรา และกําหนด

คุณสมบัติของอาจารยท่ีจะรับในอัตรานั้น ๆ 

 4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผูสมัคร 

การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสวน หรือเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏอุตรดิตถ 

 4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารยใหม การจัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําปรึกษา

กับอาจารยใหม ในดานการจัดการเรียนการสอนและดานวิชาการ 
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 4.1.4 มีคูมือการใหการปรึกษากับอาจารยใหมเพ่ือเปนแนวทางการทํางานกับนักศึกษา 

และใหอาจารย ใหมจัดทําตารางเวลาการใหนักศึกษาเขาพบ เพ่ือขอคําปรึกษาดานวิชาการ  

 4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยให มเปน

ระยะเพ่ือตอสัญญาจาง 

 

 4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

 กําหนดใหมีอาจารยพิเศษมารวมสอนและถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา

ใหกับนักศึกษาในบางรายวิชาท่ีตองการความเชี่ยวชาญหรือมีความสําคัญกับการนําไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง โดยผานกระบวนการเลือกสรรจากผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ผานกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 

      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรตองมีสวนรวมในการวางแผน 

การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุมรวมกันในการออกแบบหลักสูตร กํากับการจัดทํา

รายวิชา วางผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบว นการจัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรม และการประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผูเรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร 

เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ี

จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

 5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กํากับการเรียนการสอนและการประเมินผลใหดําเนินไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถท่ีไดวางแผนไว 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

      มีการประมาณการรายจายตอนักศึกษาหนึ่งคนตอป และมีการคํานวณรายรับจาก

งบประมาณแผนดินและรายไดจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเพียงพอตอการดําเนินงานของ

หลักสูตร 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 คณะมีความพรอมอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ สื่อการเรียน เครื่องมือใน

หองปฏิบัติการ หองคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลทางระบบอินเทอรเน็ต นอกจากนี้

สํานักวิทยบริก ารมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืนๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคนสวน

ระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะ นอกจากนี้คณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

 ประสานงานกับสํานัก วิทยบริการ  ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ

หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆท่ี

จําเปน นอกจากนั้นอาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ใหมีสวนในการเสนอแนะ

รายชื่อหนังสือ สําหรับใหหองสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

  ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง 

และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน 

6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

      มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหนงของนักวิชาการศึกษาและเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป นอกจากนี้ยังสงเสริมใหบุคลากร

ไดรับการพัฒนาความรูทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ป 1 ป 2 ป3 ป4 ป5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

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 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 เม่ือปท่ีผานมา 

-     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)ไดรับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0 
- - -   
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ป 1 ป 2 ป3 ป4 ป5 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - -   

รวมตัวบงช้ีบังคับท่ีตองดําเนินการ ขอ (1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 12 12 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

  1.1.1 การประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธ

การเรียนการสอน 

  1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยโดยการ

สอบถามสัมภาษณหรือใชแบบสอบถามจากนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน 

  1.1.3 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม

การเรียนการสอนและผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน   

 1.2.1 คณาจารยวิเคราะหและประเมินจุดท่ีควรพัฒนาของกลยุทธการสอนในแตละภาค

การศึกษารวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาและนําไปเขียนไวในรายงานผลการดําเนินงานรายวิชา  

 1.2.2 ประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานท่ีมอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 

 1.2. 3 สํารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย โดยการประเมิน

ออนไลนในแตละรายวิชาหลังจบภาคการศึกษา  ขอมูลท่ีไดคณาจารยผูสอน นําไปใช เปนผลปอนกลับ

ในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปและดุษฎีบัณฑิตท่ีจบตามหลักสูตรโดยวิธีการ 

สัมภาษณแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นและเปดเว็บไซดเพ่ือรับขอมูลยอนกลับ  

2.2 ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก 

 ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอกโดยดูจาก 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรขอมูลยอนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นป  และดุษฎี บัณฑิตท่ีจบ

ตามหลักสูตรและนายจาง/ผูประกอบการและการเยี่ยมชม 

 2.3 นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 

 ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจาง /ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตอ

คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตและการนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 

ขอ 7  โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 คน ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน และเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 

4.  การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

4.1 อาจารยประจําวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา

เสนอผานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดป

การศึกษาเสนอผานคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ 

4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณาจารยท่ีเก่ียวของพิจารณาทบทวนผล

การดําเนินการของหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแผนกลยุทธการสอนและการ

ดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

และกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-----------------------------------  

           เพ่ือใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนไปดวยความ

เรียบรอย  มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลองกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ วันท่ี  

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไวดังตอไปนี้  

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ใชกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาเรียนตั้งแตภาคเรียนท่ี 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 หรือเรียกอยางอ่ืน 
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ท่ีเทียบไดกับการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเองในโจทยปญหาสําคัญอยางลึกซ้ึงในสาระของศาสตร

นั้นๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว   

 

 ขอ  ๔ ใหมหาวิทยาลัยอํานวยการและบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไป

ตามขอบังคับนี้โดยใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 

  ๔.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํามหาวิทยาลัย  ใหบริหารจัดการกํากับดูแล

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ 

  ๔.๒ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  ใหบริหารจัดการกํากับดูแลการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับคณะใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ 

  ๔.๓ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรใหบริหารจัดการกํากับดูแลการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามขอบังคับ  

   รายละเอียดองคประกอบของคณะกรรมการและหนาท่ีของคณะกรรมการให

จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ขอ ๕  เพ่ือใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยใหอธิการบดี    

ออกระเบียบประกาศคําสั่ง หรือหลักเกณฑโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา

มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยท่ีไมขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้สวนการดําเนินการใด ๆท่ีเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมิไดกําหนดไวใน

ขอบังคับนี้และมิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนกําหนดไว ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เปนกรณีไป 

 ขอ ๖  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

 ขอ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาคโดย  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาหการเปดการศึกษา

ภาคฤดูรอนใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาค

ปกติ 

 การจัดการศึกษาระบบอ่ืนใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้นรวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
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 ขอ ๘ การคิดหนวยกิต 

  ๘ .๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๘.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

ระบบทวิภาค 

  ๘.๕ การคนควาอิสระท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๘.๖ วิทยานิพนธท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 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 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธดังนี้ 

    แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได โดยไมนับ

หนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

    แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิตและ

ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

   แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา

วิทยานิพนธแตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๖ หนวยกิต 
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  ๙ .๓ ปริญญาเอกแบงการศึกษาเปน๒แบบโดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูงคือ 

   แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด

ความรูใหมมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็

ไดโดยไมนับหนวยกิตแตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดังนี้ 

    แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

    แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ 

ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

  ท้ังนี้วิทยานิพนธตามแบบ  ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกัน 

   แบบ  ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมี

คุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติมดังนี้  

    แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโทจะตองทําวิทยานิพนธ         

ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

    แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ         

ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

  ท้ังนี้วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกัน 

 

หมวด ๓ 

การโอนหนวยกิต 

 

 ขอ ๑๐  การรับและเทียบโอนหนวยกิตมหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา

หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับ

นักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานไดท้ังนี้นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวน

หนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 อนึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ  ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะ

เขาศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางานจากการศึกษา

นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษา

ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยไดท้ังนี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 นักศึกษาท่ีประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาท่ีศึกษาใหกระทําไดโดยผานการ

คัดเลือกและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรของวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีตองการเขาศึกษาเห็นชอบจากคณบดีท่ีเก่ียวของและไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาจะนับตั้งแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอก

หรือสาขาแรกท่ีเขามาศึกษา  

 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดโดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท้ังนี้การนับ

ระยะเวลาท่ีศึกษาในหลักสูตรใหเริ่มนับตั้งแตเขาศึกษาในสถาบันเดิมซ่ึงจะตองยอมรับการเทียบโอน

รายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย นักศึกษารับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาการศึกษา 

 

หมวด ๔ 

จํานวนคุณวุฒิคุณสมบัติของอาจารย และภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 

 ขอ ๑๑ จํานวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย  

  ๑๑ .๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ๑๑ .๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  ๓

รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการ ตองเปนผลงานวิจัยสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตทางวิชาชีพอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น  ๆ

   ๑๑ .๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย  ๕ คน  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ
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การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คนมหาวิทยาลัยตองเสนอ

จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

เปนรายกรณี 

   ๑๑.๑.๓ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชา

ท่ีสอนและตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังนี้ตองมี

คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว

ไมนอยกวา ๖ ปท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพอาจารยผูสอนตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

  ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   ๑๑ .๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ัน

ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย๓รายการในรอบ ๕ ป ยอนหลังโดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารยประจํา

หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

   ๑๑.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารยและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  

๓รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คนมหาวิทยาลัยตองเสนอ

จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

เปนรายกรณี 

   ๑๑.๒.๓ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแตท้ังนี้ตอง

มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลว

ไมนอยกวา ๔ ปท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้นสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพอาจารย

ผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

  ๑๑.๓ ปริญญาโท 

   ๑๑.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและ

มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๑๑.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๓ คนมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยาง

นอย๓รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน มหาวิทยาลัยตองเสนอ

จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

เปนรายกรณี 

   ๑๑.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระแบงออกเปน ๒

ประเภทคือ 
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    ๑๑.๓.๓.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ

ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา

ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งให

บุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการ

ตองเปนผลงานวิจัย 

    ๑๑.๓.๓.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติดังนี้ 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ี

มีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ

คนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี

กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี

ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๑๑ .๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไมนอยกวา ๓ คนท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองไมเปน

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมโดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

ตองมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

    ๑๑.๓.๔.๑ กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย๓รายการ  ใน

รอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

    ๑๑.๓.๔.๒  กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา  ๑๐ เรื่อง 
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    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี

กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ี

ยอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๑๑ .๓.๕ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิ

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชา

ท่ีสอนและตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังท้ังนี้อาจารย

พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ๑๑ .๔ ปริญญาเอก 

   ๑๑ .๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ัน

ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน

การพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย๓รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๑๑ .๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย ๓ คนมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารยและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  

๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

    กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน มหาวิทยาลัย

ตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาเปนรายกรณี 

   ๑๑.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแบงออกเปน ๒ ประเภทคือ 

    ๑๑.๔.๓.๑  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง

ศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงาน  

ทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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    ๑๑.๔.๓.๑  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติดังนี้ 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี

กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปน

ท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๑๑.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไมนอยกวา๕คนท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังนี้ 

    ๑๑.๔.๔.๑  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  ๓ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

    ๑๑.๔.๔.๒ กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี

กําหนดขางตนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปน

ท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธโดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๑๑.๔.๕ อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณดานการสอน

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ี
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ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมใหอาจารยท่ีมี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารยทําหนาท่ี

อาจารยผูสอนไดท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ขอ ๑๒ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

  ๑๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร๑คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑดังนี้ 

   กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวม

ไดไมเกิน ๕ คนตอภาคการศึกษา 

   กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารง

ตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปหรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรอง

ศาสตราจารยข้ึนไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอภาคการศึกษา 

   กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาแตท้ังนี้ตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษาหากมีความจําเปนตองดูแล

นักศึกษามากกวา ๑๕ คนใหขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี  

  ๑๒.๒ อาจารยประจําหลักสูตร๑คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของ

นักศึกษาปริญญาโทไดไมเกิน ๑๕ คน 

   หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหคิดสัดสวน

จํานวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ ๑ คนเทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คนแตท้ังนี้รวม

แลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา 

  ๑๒.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/

หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 
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หมวด ๕ 

การรับเขาเปนนักศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 

 

 ขอ ๑๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและสถานภาพของนักศึกษา 

  ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

  ๑๓.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 

  ๑๓.๓ ปริญญาโทจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  ๑๓.๔ ปริญญาเอกจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผล

การเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  ๑๓.๕ การรับเขาเปนนักศึกษา โดยวิธีสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือรับโอนจาก

สถาบันอ่ืน หรือรับตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือหรือโครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัย 

  ๑๓.๖ ผูท่ีผานการรับเขาเปนนักศึกษาตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

  ผูท่ีผานการรับเขาเปนนักศึกษาท่ีไมอาจมารายงานตัวเปนนักศึกษาตามวัน เวลาและ

สถานท่ีท่ีกําหนด เปนอันหมดสิทธิท่ีจะเขาเปนนักศึกษาเวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัย

ทราบเปนลายลักษณอักษรในวันท่ีกําหนดใหรายงานตัวและเม่ือไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามท่ี

กําหนด 

  ๑๓ .๗ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได โดยยื่นคํารองภายใน ๔ สัปดาห

นับแตวันเปดภาคเรียนของภาคเรียนนั้นและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการ

เรียน ใหอนุมัติครั้งละ ๑ ภาคเรียนปกติ ถานักศึกษายังมีความจําเปนท่ีจะตองขอลาพักการเรียนตอไป

อีก ใหยื่นคํารองใหม  ใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย ในกรณีการ

ขอลาพักการเรียนมีดังนี้ 

   ๑๓.๗ .๑ ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ี

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 เม่ือภายหลังถูกตรวจสอบวาขาดคุณสมบัติของผูเขาเปนนักศึกษา 

   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 หนวยกิตข้ึนไป จะตองมีเวลา      

อยางนอย ๑๒ เดือน 

   ๑๓.๘.๘ ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ระดับข้ัน Fail 

   ๑๓.๘.๙ มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง หรือทําการทุจริตใดๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาและการสอบหรือทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

   ๑๓.๘.๑๐ ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ   

   ๑๓.๘ .๑๑ ถึงแกกรรม 

  ๑๓.๙ การคืนสถานสภาพนักศึกษานักศึกษาท่ีพนสถานภาพการเปนนักศึกษาอาจขอ

คืนสถานภาพเปนนักศึกษาได  แตท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด ๖ 

การลงทะเบียน 

 

 ขอ ๑๔ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๑๕ 

หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติและใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตรดังนี้ 

  ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลาศึกษาไม

เกิน ๓ ปการศึกษาโดยใหนับตั้งแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ๑๔.๒ ปริญญาโทใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษาโดยใหนับตั้งแตวันข้ึน

ทะเบียนเปนนักศึกษา 

  ๑๔.๓ ปริญญาเอกผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช

เวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใช

เวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษาโดยใหนับตั้งแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลาใหมหาวิทยาลัยกําหนด

จํานวนหนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต         

ท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

  หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษการลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิตแตกตาง

ไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําไดแตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

  ๑๔.๔ กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแตละระบบ

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๑๔.๕ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียม

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษา

ผูใดลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนดจะตองถูกปรับตามระเบียบหรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๔ .๖ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคเรียนใดภายใน

กําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยจะไมมีสิทธิเรียนในภาคเรียนนั้นเวนแตจะไดรับอนุมัติ

เปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๑๔ .๗ รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนนักศึกษาตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาท่ีกําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได 

  ๑๔.๘ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) ก็

ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นโดยจะไมนับรวมเปนหนวยกิตสะสม และตอง

มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้นและไมบังคับใหนักศึกษาสอบ 
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  ๑๔.๙ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษ

โดยไมนับหนวยกิตไดแตตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรและจะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัย 

  ๑๔.๑๐ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีขาดความรูพ้ืนฐานของวิชาเอกคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานโดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน  โดย

ใหผลการเรียนไดในระดับ S 

  ๑๔.๑๑ การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒

สัปดาหโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๑๔.๑๒ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษาตองลงทะเบียนชําระเงินตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคเรียนจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน 

๘ สัปดาหนับจากวันเปดภาคเรียน 

 

หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

 ขอ ๑๕ เกณฑการสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้  

  ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบตาม

จํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔

ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

  ๑๕.๒ ปริญญาโท 

   ๑๕.๒.๑ แผนกแบบ ก๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดสําหรับ

ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

   ๑๕.๒.๒ แผน ก แบบ ก๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร

โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทาพรอมท้ัง

เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
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   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

   ๑๕ .๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง

ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทาและสอบผานการสอบ

ประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

โดยกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาท่ีสอบไมผาน

จะตองสอบแกตัวใหมและหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควรถือวานักศึกษาสอบไมผานใน

การสอบครั้งนั้นการสอบประมวลความรูผานพรอมท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผานการ

สอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟง

ไดและรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

  ๑๕.๓ ปริญญาเอก 

   ๑๕.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) 

โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาท่ีสอบไมผาน

จะตองสอบแกตัวใหมและหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควรถือวานักศึกษาสอบไมผานในการ

สอบครั้งนั้น  การสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธ และ

สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งซ่ึงจะตองประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการอยางนอย ๒ เรื่อง 

   ๑๕.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง

ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา  ๓.๐๐ จากระบบ  ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทาสอบผานการสอบวัด

คุณสมบัติ (Qualifying Examination) โดยกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของ

บัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาท่ีสอบไมผานจะตองสอบแกตัวใหมและหากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผล

สมควรถือวานักศึกษาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น การสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือเปนผูมี

สิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ



 

(มคอ.2)  หนา 85 
 

 

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ

หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ 

  ๑๕.๔ นักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรผลงาน

วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   

  ๑๕.๕ นักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานการเผยแพรผลงาน

การคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

  ๑๕ .๖ ในภาคเรียนใดท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอสําเร็จ

การศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๑๕.๗ การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อ

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาและมีความประพฤติดีตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ ๑๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

  นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ครบตามเกณฑ คือไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวไดยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบ

การศึกษาดวยตนเอง (Self Study)  

  ๑๖.๑ การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี้   

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

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 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตรไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ให

ประเมินผลโดยใชสัญลักษณ ดังนี้ 

สัญลักษณ ความหมาย 

S  เปนท่ีพอใจ (Satisfactory)  

U  ไมเปนท่ีพอใจ (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 นักศึกษามีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑซ่ึงนอยกวารอยละ ๘๐ของเวลา

เรียนท้ังหมด 

   ๑๖ .๓.๔ นักศึกษาทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษา 

   ๑๖.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จ

สิ้นภายใน ๔ สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนถัดไป 

  ๑๖.๔ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิตแต

สาขาวิชาเห็นวาไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ันหรือการประเมินผลการ

ฝกงานท่ีมิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีท่ีนักศึกษาได U 

จะตองปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานไดจึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

  ๑๖.๕ การให I   

   ๑๖.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑแตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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   ๑๖.๕.๒ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ๓ 

หนวยกิต แรกแลวยังไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระในภาคเรียนนั้น 

   ๑๖.๕.๓ อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผล

การศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  

   ๑๖.๕.๔ นักศึกษาท่ีไดรับการประเมินผลเปน  I  จะตองดําเนินการแก

สัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน ๔ สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนถัดไปเพ่ือใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ 

I หากพนกําหนดดังกลาวอาจารยผูสอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ I  เปนคาระดับข้ัน F ไดทันที 

  ๑๖.๖ การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้ 

   ๑๖ .๖.๑ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้น ซ่ึงตองยื่นคํารองกอน

สอบปลายภาคไมนอยกวา ๒สัปดาหโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   ๑๖.๖.๒ นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน 

   ๑๖.๖.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 

   ๑๖.๖.๔ นักศึกษาไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจาก

สัญลักษณ I เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด 

  ๑๖ .๗ การให AU จะกระทําในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชา

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต 

  ๑๖.๘ การให IP ใชสําหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกันเกินกวา ๑

ภาคเรียนตามหลักสูตรกําหนด 

  ๑๖.๙ การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบ

ภาษาตางประเทศ (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

และการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษ

ดังกลาว ใหผลการประเมินเปนดังนี้ 

 

ระดับข้ัน ความหมาย 

P  ผาน (Pass) 

F ไมผาน (Fail)  

  ๑๖.๑๐ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ซ่ึงประกอบดวย

เนื้อหากระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลาใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบปาก

เปลาเก่ียวกับวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระการประเมินใหกระทําหลังจากนักศึกษาสอบปากเปลา

ผานแลว และใหผลการประเมินเปนดังนี้ 
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ระดับข้ัน ความหมาย 

Excellent ดีเยี่ยม 

Good    ดี 

Pass    ผาน 

Fail   ไมผาน 

  ๑๖.๑๑ การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

   ๑๖.๑ .๑ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรท่ีสอบได

ต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันไดท้ังนี้

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 

   ๑๖.๑ .๒ นักศึกษาท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา๓.๐๐แตมากกวา ๒.๕๐    อาจ

เรียนซํ้าวิชาท่ีสอบไดต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได 

  ๑๖.๑๒ การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

   ๑๖.๑๒ .๑ การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมใหนับจากรายวิชาท่ีมีการประเมินผลการศึกษาตามระบบคาระดับข้ัน ในกรณีท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับข้ันท่ีไดไปใชในการ

คํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ยดวย 

   ๑๖.๑๒ .๒ การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนท่ีกําหนดใน

หลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาท่ีสอบไดระดับคา B ข้ึนไปเทานั้น 

   ๑๖.๑๒ .๓ คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของ

นักศึกษาในภาคเรียนนั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละ

วิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิต ของภาคเรียนนั้น 

   ๑๖.๑๒ .๔ คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษา

ตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาคเรียนสุดทายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา

ระดับข้ันของแตละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด 

   ๑๖.๑๒ .๕ การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเม่ือสิ้นภาคเรียนปกติ 

ภาคเรียนท่ี ๒ ท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

   ๑๖.๑๒ .๖ ในภาคเรียนท่ีนักศึกษาได IP รายวิชาใดไมตองนํารายวิชานั้นมา

คํานวณคาระดับข้ันเฉลี่ยของภาคเรียนนั้นแตใหนําไปคํานวณในภาคเรียนท่ีมีการประเมินผล  
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  ๑๖.๑๓ การทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ 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

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

เปนระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ๕ ป 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

(รองศาสตราจารยพินิติ  ระตนานุกูล) 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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ศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน 
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 หนา 9 

5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยคณะครุ

ศาสตรและสถาบันท่ีรวมมือกัน 

ศาสตรแหงการวิจัยและประเมิน เปนศาสตรท่ีมุงศึกษา 

บรรยาย วิเคราะหเหตุ วิเคราะหผล และตัดสินคุณคา

ของสิ่งท่ีตองการศึกษาอยางเปนระบบ นักวิชาการดาน

การวิจัยและประเมินตองเปนผูมีความรูลุมลึกท้ัง

ระเบียบวิธีวิจัย และประเมินสามารถนําศาสตรท้ังสอง

มาประยุกตในการวิจัยและประเมิน นโยบายแผนงาน

และโครงการทางดานการพัฒนาการศึกษา เพ่ือใหได

สารสนเทศท่ีสมบูรณครบถวน นําไปสูการพัฒนา

การศึกษา ทองถ่ินและประเทศชาติอยางยั่งยืน 

หนา 15 

1.1  ปรัชญา  

 ศาสตรแหงการวิจัยและประเมิน ประยุกตใช (ศาสตรท่ีมุง

ศึกษา วิเคราะหเหตุ วิเคราะหผล ) ตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีตองการ

ศึกษาอยางเปนระบบ ดวยองคความรูท่ีลุมลึกท้ังระเบียบวิธีวิจัย 

บูรณาการกับประเมินท้ังระดับนโยบาย แผนงานและโครงการ

ทางดานการพัฒนาคน ดวยการศึกษา ท้ังในปจจุบันและอนาคตเพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาคน ทองถ่ินและประเทศชาติอยางยั่งยืน 

 หนา 15 

1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรนี้มุงสรางนักวิจัยและประเมินท่ีความรู

ความสามารถในการศึกษา วิจัยและประเมิน นโยบายแผนงานและ

โครงการตางๆ ดานการพัฒนาการศึกษา ทองถ่ินและประเทศชาติ

ไดอยางลุมลึก ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของการ

วิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและชวยจัดเตรียมสารสนเทศ

ท่ีจําเปนในการตัดสินใจพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศอัน

นําไปสูการกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 

1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาท้ังในระดับทองถ่ินและ

ระดับชาติ 

1.3.2 เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูในการ

หนา 15 

1.3  วัตถุประสงค 

  1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษาท่ีมีทักษะและความชํานาญสามารถประยุกต
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วิจัย และประเมินท่ีมุงพัฒนาการศึกษาท้ังในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ 

1.3.3 เพ่ือสรางนักวิชาการดานการวิจัยและ

ประเมินท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีสวนรวมท่ีสําคัญใน

การพัฒนาการศึกษาท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

 

ความรูดานการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคนดวยการศึกษาใน

ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 1.3.2 เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูดานการวิจัยและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 1.3. 3 เพ่ือสรางนักวิชาการดานการวิจัยและประเมินท่ี

สามารถติดตาม ประเมินผลและวิจัยเพ่ือเชื่อมตอการเตรียมความ

พรอมของบุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  

 หนา 31 

1047401 : ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงซอนข้ันสูง 3(3-0-9) 

Advanced and Multi-stage Research Methodology 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา 

 กระบวนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิงซอนดวย การ

ออกแบบและวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัยเชิง

สํารวจ การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ก่ึงทดลอง การบูรณาการเทคนิค

หลากหลายภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การ

สัมภาษณ การสนทนากลุมการประชุมระดมสมอง เทคนิคเดลฟาย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การศึกษาพหุกรณี การศึกษา

ประวัติองคกรและประวัติชุมชนการประยุกตใชวิจัยเชิงคุณภาพใน

การวิจัยเชิงพ้ืนท่ี การจัดทําขอมูล การตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ของขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพ จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจารณและประเมิน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังในและตางประเทศ  

 

 หนา 33 

1047102 : หลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวย

นวัตกรรมดิจิตัล 3(3-0-9) 

Principles and theories of Digital and innovative 



 

(มคอ.2)  หนา 98 
 

 

หลักสูตรเดิม 2555 ขอเสนอแนะของศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน 

 

Measurement and Evaluation of Learning outcomes 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : ไมมี 

คําอธิบายรายวิชา 

 ความหมายของ ผลการเรียนรู ผลการศึกษา การวัดผลและ

การประเมินผลการออกแบบจุดประสงคการเรียนรู การออกแบบ

การประเมินผลโดยการใชนวัตกรรมดิจิตัลการเรียนรู ความเชื่อม่ัน 

และความตรง ทฤษฎีการวัดผล ตัวแบบและทฤษฎีการประเมินผล 

ระบบคะแนนมาตรฐาน การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพ เกณฑ

ปกติและการเทียบคะแนน 

 หนา 37 

1047403 : การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่น  2(2-0-6) 

Research and Evaluation Management for Local Area 

Development 

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : 1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมิน

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 

 มโนทัศนของการบริหารจัดการงานวิจัย และประเมินเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน การวิเคราะหสถานการณปญหา เพ่ือกําหนดชุดโจทย

วิจัย และการประเมินแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี การ

พัฒนาและบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคมท่ีสนอง

ตอยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาสถาบันวิชาการเพ่ือชุมชน

ทองถ่ินตามแนวศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน การ

เชื่อมโยงแหลงทุน การบริหารจัดการทีมวิจัยดวยคุณภาพงานวิจัย 

ตั้งแตตนทาง ระหวางทาง ปลายทาง การใชเทคโนโลยีและระบบ

ฐานขอมูลดิจิทัลในการติดตามประเมิน เพ่ือพัฒนาท่ีเปนกลไกเชิง

ระบบ รวมถึงการประเมินดวยระบบนวัตกรรมดิจิทัลอยางตอเนื่อง 
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รายวิชา ขอเสนอแนะ 

1047309 คณิตศาสตรสถิติประยุกต

ทางสังคมศาสตร  

ไมควรเปนรายวิชาระดับปริญญาเอก  

1045105 สถิติเพ่ือการวิจัย  วิชานี้เปนวิชาระดับปริญญาตรีไมควรระบุไวในหลักสูตร  

1047101  หลักและทฤษฎีการ

ประเมินทางการศึกษา  

  

1. ปรับเปน “หลักและทฤษฎีการวัดและการประเมินทางการศึกษา 

Principles and Theories of Measurement and 

Evaluation in Education 

2. ควรปรับเนื้อหาโดยการเพ่ิมการวัดผลลงไป 

1047301สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและ 

ประเมิน 1 

1. เนื้อหาซํ้าซอน วิชา 1045105 ไดแก การประยุกตใชตัวแบบเชิง 

เสนตรงในการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติตัวแปรเอกนาม ครอบคลุม การ

วิเคราะหถดถอยแบบงายและแบบพหุคูณ ท้ังกรณีตัวแปรตนเปนตัวแปรเชิง

ปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า ความสัมพันธ

ระหวางการวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม และ

การวิเคราะหการถดถอย การประยุกตใช ATI-model และการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบโลจิสติก 

2. เนื้อหาไมเหมาะควรนําไปเรียนในระดับปริญญาโท 

1047402  ระเบียบวิธีวิจัยและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

1. ไมเห็นดวยกับชื่อวิชาท่ีมีคําวา “พัฒนาการศึกษา” 

2. เนื้อหาซํ้าซอนกับ  experimental design ควรใชตาม Kirk ท้ังเลม 

1047102  หลักและทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

 ควรเพ่ิมเนื้อหาท่ีเก่ียวกับการวัดผลแนวดั้งเดิม และแนว IRT และ

การวัดผลกลุมเล็ก และกลุมใหญ 

1047303  สถิตินอนพาราเมตริก รายวิชานี้ไมควรสอนในระดับปริญญาเอก แตควรปรับเปนรายวิชา  

“ Categorical data” ท่ีรวมท้ัง Non-parametric แตวิเคราะหแบบ 

Parametric Statistic 

1047310 การวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง  

1. ปรับคําวาตัวแบบเปน โมเดล เพราะราชบัณฑิตไดบัญญัติไวแลว 

2. แกไขคําอธิบายดังนี้ “มโนทัศนเก่ียวกับการวิเคราะหโมเดล 

สมการโครงสราง ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร ความเชื่อมโยงระหวาง

การวิเคราะหการถดถอยและโมเดลสมการโครงสราง การวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสรางท้ังแบบตัวแปรสังเกตได และแบบตัวแปรแฝง การวิเคราะห
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รายวิชา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางตัวแปรแฝงเชิง

พัฒนาการ  

 

1047305 แนวโนมของสถิติทาง

การศึกษา 

1. ปรับชื่อรายวิชาเปน “สถิติทางการศึกษาดานแนวโนม (Educational 

Statistics on Trends” 

2. เพ่ิมเติมเนื้อหา เรื่อง forcasting techniques ประเภท ARIMA ซ่ึง

เปนหัวใจของ Trends Analysis 

1047306 การวิเคราะหการถดถอย 

   

เนื้อหาซํ้าซอน วิชา 1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและ 

ประเมิน 2 

1047307 การวิเคราะหความ

แปรปรวนข้ันสูง 

เนื้อหาซํ้าซอน วิชา 1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและ 

ประเมิน 2 

1057701 การจัดการและการควบคุม

คุณภาพ 

เพ่ิมเติมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1047403  การบริหารจัดการงานวิจัย

และประเมินเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน        

ควรเพ่ิม Community Based Research (CBR) และ  Community 

Participatory Based Research (CBPR) ซ่ึง สกว. จะใหทุนการวิจัยประเภท

นี้ 

1047404  การออกแบบการทดลอง

และก่ึงทดลอง 

ขยายความตามหนังสือ Kirk 

1047406 การสังเคราะหงานวิจัย เพ่ิม Meta-SEM 

1047408 การวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมในสถานศึกษา 

เพ่ิมเติม CAR 

1047410 การวิจัยทฤษฎีฐานรากทาง

การศึกษา 

 ควรจัดเปนสวนหนึ่งของวิชา 1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง 

เพราะวาเนื้อหานอยเกินไปท่ีจะเปนเปนรายวิชาใหม 

1047103  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

ควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการวัดผลการปฏิบัติงาน และ N.A 

1047405 การออกแบบการประเมิน

ความตองการจําเปน   

ควรนําไปรวมกับรายวิชา 1047103 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1027301 หลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู 

 ควรปรับเปลี่ยนเปนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Research 

and development ) โดยครอบคลุมเรื่องการวิจัยและการประเมิน 
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รายวิชา ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 1. เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษา 

2. ศ.ดร.นงลักษณเสนอวา ควรเพ่ิมรายวิชา Research , 

Evaluation and educational development in digital 

age 
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วิพากษหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ระหวางวันท่ี 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 ท่ัว

โลก จะทําใหนักศีกษาไดเรียนรูถึงประสบการณดานการพัฒนาการศึกษาท่ีประเทศอ่ืน ๆ ไดประสบ

มาเพ่ือท่ีประเทศไทยจะไดไมทําผิดซํ้าอีก 

 

 

Dr. Keiichi Ogawa  

Professor 

Graduate School of International Cooperation Studies 

Kobe University 

หลักสูตรของทานดีมากอยูแลว แตควรเพ่ิมเนื้อหาตอไปนี้เขาไปในหลักสูตร  

 

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

ในรายวิชาใดท่ีเนนคุณธรรมดังกลาว ควรมีการระบุไวท่ีใดท่ีหนึ่ง ตามปกติคุณธรรมจริยธรรมดานนี้จะ

ใชคุณธรรมจริยธรรมในการประเมินนโยบายหรือ โครงการ 

 

ในรายวิชา Qualitative research เราจะไมใชศัพทวา ความตรงของขอมูล (data validation) แต

เราจะใชศัพทวา trustworthiness or quality assurance ท้ังนี้เพ่ือใหแตกตางจาก วธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ และแบบแผน ความตรงท่ีใชในทางสถิติ (statistical form of validity) 

 

หลักสูตรไดบรรจุรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูงไว แตไมมีวิชาวิจัยเชิงคุณภาพข้ันตน หลักสูตรได

บรรจุรายวิชาสถิติชั้นสูงไวมาก แตเนื่องจากหลักสูตรนี้เปน Ed.D. ซ่ึงเปนโปรแกรมเนนดานการ

ประยุกตทฤษฏีตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงานควรมีวิชาพ้ืนฐานอ่ืน 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 

 

ควรมีวิชารองในสาขาอ่ืนๆ บางนอกจากดาน policy development เชน math education, 

educational technology หรือ เศรษฐศาสตรทางการศึกษา (economics of education) 

 

นอกจากนี้แลว ควรมี คําอธิบายรายวิชา ดุษฎีนิพนธ ท่ียอมรับได (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 real-

world 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 เห็นวาควรเนนท่ี 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. 

 

ควรเพ่ิม คําวา องคความรู (body of knowledge) เขาไปในสวนของปรัญาดวย เพราะ การวิจัย 

และ ประเมินจะตองสรางองคความรูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/unicef?trk=ppro_cprof
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ภาคผนวก ค 

สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาระหวาง

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 
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ประเด็นและสาระท่ีปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงป               

พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

1. ปรัชญา

ของหลักสูตร  

 ศาสตรแหงการวิจัยและ

ประเมินเปนกลไกลท่ีสําคัญในการ

สรางนักวิจัยและประเมินท่ีมี

ความรูลุมลึก มีความเชี่ยวชาญ มี

คุณธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

ทําหนาท่ีวิจัยและประเมิน

นโยบาย แผนงาน และ

ยุทธศาสตรทางการศึกษาดานตาง 

ๆ เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีสมบูรณ

ครบถวน นําไปสูการพัฒนา

การศึกษาท่ียั่งยืน  

 ศาสตรแหงการวิจัยและ

ประเมินมุงศึกษาองคความรูใหม 

ตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีตองการศึกษา

อยางเปนระบบ ดวยองคความรูท่ี

ลุมลึกท้ังระเบียบวิธีวิจัย บูรณาการ

กับการวัดและประเมินท้ังระดับ

นโยบาย แผนงานและโครงการ 

เพ่ือพัฒนาดานการศึกษาและสังคม

อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคลและการพัฒนาคุณภาพ

ของทองถ่ิน สังคมและประเทศ

อยางยั่งยืน 

1. ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ

หลักสูตร  

2. เพ่ือความชัดเจน

และเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของนักศึกษา

ใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก 

3. ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภา

วิชาการ (21พย.61)  

2. 

ความสําคัญ

ของหลักสูตร 

หลักสูตรนี้มุงสรางนักวิจัยและ

ประเมินท่ีความรูความสามารถใน

การศึกษา วิจัยและประเมิน 

นโยบายแผนงานและโครงการ

ตางๆ ดานการพัฒนาการศึกษา 

ทองถ่ินและประเทศชาติไดอยาง

ลุมลึก ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

กระบวนทัศนของการวิจัยและประเ

เพ่ือพัฒนาการศึกษาและชวย

จัดเตรียมสารสนเทศท่ีจําเปนใน

การตัดสินใจพัฒนาการศึกษาและ

พัฒนาประเทศอันนําไปสูการกําหนด

นโยบายดานการจัดการศึกษาท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

หลักสูตรนี้มุงผลิตดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา โดยการเรียนการ

สอนแบบผูเรียนกํากับตนเอง (Self 

regulated learning) ดวยวิธีการท่ี

เนนการสรางสรรคทักษะและผล

การเรียนรูยุคดิจิทัล ภายใตการแนะ

แนวของคณาจารยและอาจารยท่ีปรึก  

ใหผูเรียนเปนนักวิจัย นักประเมิน แล

นักพัฒนาระดับผูนํา ท่ีมีและสามารถใ

สมรรถนะดานการวิจัย การวัดและ

ประเมิน เปนเครื่องมือในการ

ปฏิรูปเพ่ือพัฒนาการศึกษาและ

สังคม 

ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ

หลักสูตร  
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ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงป               

พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

3.  

วัตถุประสงค

ของหลักสูตร  

1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษาท้ังในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ  

1.3.2 เพ่ือสรางและพัฒนาองค

ความรูในการวิจัย และประเมินท่ี

มุงพัฒนาการศึกษาท้ังในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ  

1.3.3 เพ่ือสรางนักวิชาการดาน

การวิจัยและประเมินท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและมีสวนรวมท่ีสําคัญ

ในการพัฒนาการศึกษาท้ังระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ  

 1.3.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษาท่ีมีทักษะและ

ความชํานาญสามารถประยุกต

ความรูดานการวิจัยและประเมิน

เพ่ือพัฒนาคนดวยการศึกษาใน

ทองถ่ินและประเทศชาติ 

 1.3.2 เพ่ือสรางและพัฒนาองค

ความรูดานการวิจัยและประเมิน

เพ่ือพัฒนาการศึกษา ทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 

 1.3. 3 เพ่ือสรางนักวิชาการ

ดานการวิจัยและประเมินท่ีสามารถ

ติดตาม ประเมินผลและวิจัยเพ่ือ

เชื่อมตอการเตรียมความพรอมของ

บุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในอนาคต และเปน

อาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา 

 

1. ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ

หลักสูตร 

2. เพ่ือความชัดเจน

และเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของนักศึกษา

ใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก  

4. โครงสราง

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต 60 นก. 

-บังคับ 18 นก. 

-เลือก 6 นก. 

-วิทยานิพนธ 36 นก.  

 

จํานวนหนวยกิต 63 นก. 

-บังคับ 21 นก.*** 

-เลือก 6 นก. 

-วิทยานิพนธ 36 นก. 

 

1. ขอเสนอแนะของ

ศิษยเกาท่ีตองการให

เพ่ิมรายวิชา หลักและ

ทฤษฎีการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู

ในรายวิชาบังคับ  
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5. รายวิชา

เสริมไมนับ

หนวยกิต  

1557201 :  

ภาษาอังกฤษ

ระดับดุษฎี

บัณฑิต 1 

 การพัฒนาทักษะการฟง

และการพูดภาษาอังกฤษใหถึง

ระดับท่ีนําไปใชในการเรียนรูใน

ระดับดุษฎีบัณฑิตได สามารถฟง

คําบรรยายและสนทนาโตตอบกับ

ผูบรรยายชาวตางชาติได 

 การพัฒนาทักษะ การอาน

ท่ีเนนการอานบทความทางวิชาการ 

บทคัดยองา นวิจัย ดานการวัดผล

การศึกษา การประเมินผล และการ

วิจัยใหถึงระดับท่ีนําไปใชในการ

เรียนรูในระดับดุษฎีบัณฑิตได 

2. ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษหลักสูตร และ 

จากผลการนําเสนอ

งานท่ี มหาวิทยาโกเบ 

ประเทศญี่ปุน 

6. 1557202 

:  

ภาษาอังกฤษ

ระดับดุษฎี

บัณฑิต 2 

 การพัฒนาทักษะการ

อานและเขียนภาษาอังกฤษใหถึง

ระดับท่ีนําไปใชในการเรียนรู

ระดับดุษฎีบัณฑิต เนนท่ีทักษะ

การอานบทความ ตํารา การเขียน

บทความ บทคัดยองานวิจัย 

ตลอดจนการนําเสนอบทความ

ทางวิชาการ  

 การพัฒนา ทักษะ การ ฟง 

การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ

ใหถึงระดับท่ีนําไปใชในการเรียนรู

ระดับดุษฎีบัณฑิต เนนท่ีทักษะการ

นําเสนอบทความทางวิชาการ 

 

2. ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษหลักสูตร และ 

จากผลการนําเสนอ

งานท่ี มหาวิทยาโกเบ 

ประเทศญี่ปุน  

7.  เปล่ียน

รายวิชาจาก

การวิจยัทาง

การศกึษา 

เป็น วิชา

คณิตศาสตร์

สถิตปิระยกุต์

ทาง

สงัคมศาสตร์ 

 

1045101: การวิจัยทาง

การศึกษา   3(3-0-9)ความหมาย

และประเภทของการวิจัย 

กระบวนการวิจัย ความแมนตรงของ

วิจัย กระบวนการออกแบบการวิจัย 

แบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

และประสานวิธี เครื่องมือรวบรวม

ขอมูลประเภทตาง ๆ การสรางและก

วิเคราะหคุณภาพเครื่องมือรวบรวม

ขอมูลการสุมตัวอยาง การวิเคราะห

ขอมูล และการเขียนรายงานผลการ

วิเคราะหขอมูล องคประกอบของโค

รางการวิจัย การเขียนโครงรางการวิ  

1047309: คณิตศาสตรสถิติ

ประยุกตทางสังคมศาสตร        

3(3-0-9)  

เครื่องหมายแสดงผลบวก ตัวแปร

และคาคงท่ี สมการ และฟงกชัน 

เซตและความนาจะเปน การแจก

แจงความนาจะเปนของตัวแปรไม

ตอเนื่อง และตัวแปรตอเนื่อง 

หลักการพ้ืนฐานในการประมาณคา

และการทดสอบสมมติฐาน 

ประยุกตใชในการวิจัยและประเมิน

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ เนื่องจากวาใน

หลักสูตรมีรายวิชา

บังคับ สถิติข้ันสูง 2 

รายวิชา แตยังไมมีสถิติ

พ้ืนฐานท่ีใชในการตอ

ยอด  
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8. 1047101 

: หลักและ

ทฤษฎีการ

ประเมินทาง

การศึกษา      

3(3-0-9)  

 

 พัฒนาการของวิทยาการ

ประเมินทางการศึกษา รูปแบบ

และกระบวนการทัศนการ

ประเมินแบบตางๆ การประยุกต

การประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

การออกแบบ และปฏิบัติการ

ประเมิน กรณีศึกษาการประเมิน

นโยบายและโครงการทาง

การศึกษา  

 พัฒนาการของวิทยาการ

ประเมินทางการศึกษา ทฤษฏีและ

โมเดลการประเมินท่ีชวยในการ

ตัดสินใจ  โมเดลการประเมินท่ียึด

เกณฑการตัดสิน โมเดลการ

ประเมินท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก 

และโมเดลการประเมินท่ีเปนอิสระ

จากจุดมุงหมาย การประเมินผล

กระทบ และปฏิบัติการประยุกตใช

โมเดลการประเมินเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ ของศ.ดร.นง

ลักษณ และ ศ.ดร.

อนุรักษ 

9. 1047301 

:สถิติข้ันสูง

เพ่ือการวิจัย

และประเมิน  

1    3(3-0-9)  

 

 การประยุกตใชตัวแบบ

เชิงเสนตรงในการวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติตัวแปรเอกนาม 

ครอบคลุม การวิเคราะหถดถอย

แบบงายและแบบพหุคูณ ท้ังกรณี

ตัวแปรตนเปนตัวแปรเชิงปริมาณ

และคุณภาพ การวิเคราะหความ

แปรปรวนและความแปรปรวน

รวม แบบทางเดียว และสองทาง 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

วัดซํ้า ความสัมพันธระหวางการ

วิเคราะหความแปรปรวน การ

วิเคราะหความแปรปรวนรวม 

และการวิเคราะหถดถอย การ

ประยุกตใช ATI-model และการ

วิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก  

 การประยุกตใช โมเดล เชิง

เสนตรงในการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติตัวแปรเอกนาม ครอบคลุม 

การวิเคราะหถดถอยแบบงายและ

แบบพหุคูณ ท้ังกรณีตัวแปรตนเปน

ตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ

วัดซํ้า  ความสัมพันธระหวางการ

วิเคราะหความแปรปรวน การ

วิเคราะหความแปรปรวนรวม และ

การวิเคราะหการถดถอย การ

ประยุกตใช ATI-model และการ

วิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  
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10. 

1047302:

สถิติข้ันสูง

เพ่ือการวิจัย

และประเมิน 2     

3(3-0-9)  

 

การวิเคราะหขอมูลและ

การอนุมานทางสถิติดวยเทคนิค

การวิเคราะหแบบสถิติตัวแปรพหุ

นาม ซ่ึงประกอบดวย การ

วิเคราะหความแปรปรวนตัวแปร

พหุ การวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสํารวจ ,การวิเคราะห

องคประกอบหลัก , การวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน , การ

วิเคราะหดิสคริมิแนนท ,  

การวิเคราะหสหสัมพันธแบบคา

โนนิคอล , การวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสราง  , การวิเคราะห

โมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น  

มโนทัศนเบื้องตนของสถิติวิเคราะห

ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะหความ

แปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 

กลุมและมากกวา 2 กลุม เทคนิค

การวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู

ภายหลัง การวิเคราะหแกนหลัก

สําคัญ การวิเคราะหดิสคริมิแนนท 

สหสัมพันธคาโนนิคอล  การ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง

เบื้องตน และ สถิติวิเคราะหโมเดล

เชิงเสนระดับลดหลั่นเบื้องตน  

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  

11. 

1047401 :

ระเบียบ

วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ

ข้ันสูง      

3(3-0-9)  

 

 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ

การพัฒนาหรือแกไขปญหา

ทางการศึกษาและสังคม โดยใช

เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

อยางหลากหลาย การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การ

สนทนากลุม การศึกษาพหุกรณี ,

การศึกษาประวัติองคกรและ

ประวัติชุมชน การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของขอมูล การวิเคราะห

และเขียนรายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจารณและประเมิน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ  

กระบวนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิง

คุณภาพ การออกแบบและวางแผนกา

วิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการวิจัย

ภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเ

คุณภาพ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีสวนรวม 

การศึกษาพหุกรณี การจัดกระทํา

ขอมูล การตรวจสอบความตรงของ

ขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย

เชิงคุณภาพ  จริยธรรมในการวิจัยเชิง

คุณภาพ การวิจารณและประเมิน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ท้ังในและ

ตางประเทศ 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  
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12. 

1047402 : 

ระเบียบวิธี

วิจัยและ

ประเมินเพ่ือ

พัฒนา

การศึกษา

     

3(3-0-9)  

 

  ฐานคิดเก่ียวกับการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการศึกษา การ

ออกแบบวิจัยเพ่ือพัฒนา

การศึกษารูปแบบตางๆ การ

ออกแบบการทดลองและก่ึง

ทดลอง การวิจัยประเมินผล การ

วิจัย และพัฒนาการวิจัยสถาบัน 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

การวิเคราะหและการสังเคราะห

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

 มโนทัศนท่ีเก่ียวกับการ

วิจัยและการประเมินทางการศึกษา  

การออกแบบวิจัยเพ่ือพัฒนา

การศึกษารูปแบบตางๆ การวิจัย

เชิงทดลอง และก่ึงทดลอง การวิจัย

และพัฒนา การวิจัยประเมินผล 

วิจัยสถาบัน ในยุคดิจิทัล  

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การ

ออกแบบวิจัยและประเมินนโยบาย 

แผนงานและโครงการ 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  

13. เพ่ิม

รายวิชา

บังคับ 1 

รายวิชา คือ

1047102 : 

หลักและ

ทฤษฎีการวัด

และ

ประเมินผล

การเรียนรู

3(3-0-9)  

 ความหมายของ ผลการ

เรียนรู ผลการศึกษา การวัดผล 

การประเมินผล การออกแบบ 

การเรียนรู การออกแบบการ

ประเมินผลการเรียนรู ความ

เชื่อม่ัน และความแมนตรง 

ทฤษฎีการวัดผล ทฤษฎีการ

ประเมินผล ระบบคะแนน สถิติ

สําหรับวิเคราะหขอมูลวัดผล 

แนวโนมดานการวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรูและผล

การศึกษา  

 ความหมายของ ผลการ

เรียนรู ผลการศึกษา การวัดผลและ

การประเมินผล ความเชื่อม่ัน และ

ความตรง ทฤษฎีการวัดผลแบบ

ดั้งเดิมและแนวใหม  โมเดลและ

ทฤษฎีการประเมินผล การใช

นวัตกรรมดิจิทัลในการประเมินผล 

ระบบคะแนนมาตรฐาน การ

กําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

เกณฑปกติและการเทียบคะแนน 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  

14. 

1067103  

การวิเคราะห

และ 

การพัฒนา

นโยบายทาง

 ปรัชญาการศึกษา 

แนวคิดพ้ืนฐาน และทฤษฎี การ

พัฒนานโยบายทางการศึกษา การ

วิเคราะหนโยบายทางการศึกษา 

การนํานโยบายสูการปฏิบัติและ

การประเมินผลนโยบายทางการ

 ปรัชญาการศึกษา 

นโยบายทางการศึกษา การพัฒนา

นโยบายทางการศึกษา การ

วิเคราะหนโยบายทางการศึกษา 

การนํานโยบายสูการปฏิบัติและ

การประเมินผลนโยบายทางการ

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  
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ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงป               

พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

การศึกษา      

3(3-0-9) 

ศึกษา กรณีตัวอยางและแนวโนม

การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

ศึกษา กรณีตัวอยางและแนวโนม

การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

15. เปล่ียน

รายวิชาจาก  

1047304:

 การ

วิเคราะห

องคประกอบ        

2(2-0-6)  

เปน 

1047310:

การวิเคราะห

โมเดลสมการ

โครงสราง 

3(3-0-9)  

 

1047304: การวิเคราะห

องคประกอบ      2(2-0-6)  

ลักษณะและธรรมชาติ

ขององคประกอบ ทฤษฎี

องคประกอบ วิธีวิเคราะห

องคประกอบ  

ซ่ึงไดแก การสกัดองคประกอบกับ

การหมุนแกนองคประกอบ การ

วิเคราะหองคประกอบแบบสํารวจ 

และแบบยืนยัน การนําวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบดวย

คอมพิวเตอรมาใชกับขอมูล 

วิจัยทางการศึกษา ปญหาในการ

ใชวิธีวิเคราะหองคประกอบใน

ประเทศไทย เนนการใช

คอมพิวเตอรวิเคราะห

องคประกอบและการแปลผล  

1047310 การวิเคราะ หโมเดล

สมการโครงสราง      3(3-0-9) 

 มโนทัศนเก่ียวกับการ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 

ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร 

ความเชื่อมโยงระหวางการ

วิเคราะหการถดถอยและโมเดล

สมการโครงสราง การวิเคราะห

โมเดลสมการโครงสรางท้ังแบบตัว

แปรสังเกตได และแบบตัวแปรแฝง 

การวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน การวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสรางตัวแปรแฝงเชิง

พัฒนาการ 

**รายวิชาใหม 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  

16. 

1047305

แนวโนมของ

สถิติทาง

การศึกษา        

3(3-0-9) 

 

 ความสําคัญของดัชนีบงชี้

ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  การจัด

ประเภทขอมูลทางการศึกษาการ

หาคาดัชนีท่ีเกี่ยวของกับโอกาส

ทางการศึกษา  ความเสมอภาคทาง

การศึกษา  คุณภาพ 

ของการศึกษา  ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการศึกษา  การ

เปรียบเทียบแนวโนมของการศึกษา

 ความสําคัญของดัชนีบงชี้ท่ี

เกี่ยวกับการศึกษา  การจัดประเภท

ขอมูลทางการศึกษา   

การหาคาดัชนีท่ีเกี่ยวกับโอกาสทาง

การศึกษา  ความเสมอภาคทาง

การศึกษา  คุณภาพของการศึกษา  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การศึกษา การเปรียบเทียบแนวโนม

ของการศึกษาในระดับนานาชาติ  

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  
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ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงป               

พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

ในระดับนานาชาติ  ระดับชาติ  

จังหวัด และโรงเรียน  เนนเทคนิค

การหาคาดัชนีทางการศึกษาและ 

การแปลผลแนวโนม 

ระดับชาติ  จังหวัด  และโรงเรียน  

เนนเทคนิคการหาคาดัชนีทาง

การศึกษาการแปลผลแนวโนม  และ 

การพยากรณทางการศึกษา 

17.  เปลี่ยน

รายวิชาจาก

1047308: 

สถิติวิเคราะห

โมเดลเชิง

เสนระดับ

ลดหลั่น และ

โมเดลสมการ

โครงสราง  

เปน 

1047311: 

สถิติวิเคราะห

โมเดลเชิง

เสนระดับ

ลดหลั่น 3(3-

0-9)  

 

1047308:  สถิติวิเคราะห

โมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น และ

โมเดลสมการโครงสราง  2(2-0-6)  

เง่ือนไขท่ีตองผานกอน : 

1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัย

และประเมิน 2   

แนวคิดพ้ืนฐานของ

โมเดลเชิงเสนระดับลดหลั่น และ

โมเดลสมการโครงสราง การ

ทดสอบ และการสรางโมเดล การ

ตรวจสอบความตรงของโมเดล 

การประยุกตใชโมเดลในการวิจัย

และการประเมิน  

1047311: สถิติวิเคราะหโมเดลเชิง

เสนระดับลดหลั่น 3(3-0-9)  

แนวคิดของโมเดลเชิง

เสนระดับลดหลั่น การตั้งสมมติฐาน 

และการพัฒนากรอบแนวคิดการ

วิจัยพหุระดับ โมเดลโครงสรางพหุ

ระดับแบบ 2 และ 3 ระดับโมเดล

เชิงเสนระดับลดหลั่นเชิงพัฒนา 

การวิเคราะหพหุระดับโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป HLM  และ 

Mplus การแปลผลและการ

ตีความหมายจากการวิเคราะห การ

ประยุกตใชโมเดลในการวิจัยและ

การประเมิน 

** รายวิชาใหม 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  
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ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 
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พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

18. 

1057701

การจัดการ

และการ

ควบคุม

คุณภาพ       

3(3-0-9) 

 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ 

และการบริหารจัดการคุณภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพ การ

วิเคราะหเชิงระบบ วิธีการทาง

สถิติเพ่ือการควบคุมคุณภาพ การ

ใชแผนภาพควบคุมคุณภาพชนิด

ตาง ๆ ระบบคุณภาพแบบตาง ๆ 

การประยุกตใชวิธีการควบคุมและ

จัดการคุณภาพภายในการจัด

การศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

ทางการศึกษาตาง ๆ 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ 

และการบริหารจัดการคุณภาพ 

การปรับปรุงคุณภาพ การวิเคราะห

เชิงระบบ วิธีการทางสถิติเพ่ือการ

ควบคุมคุณภาพ การใชแผนภาพ

ควบคุมคุณภาพชนิดตาง ๆ ระบบ

คุณภาพแบบตาง ๆ การ

ประยุกตใชวิธีการควบคุมและ

จัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ  

19. 

1047403 : 

การบริหาร

จัดการ

งานวิจัยและ

ประเมินเพ่ือ

พัฒนา

ทองถ่ิน   

3(3-0-9)   

 ความหมายและ

ความสําคัญของการบริหาร

จัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน การวิเคราะห

สถานการณปญหาเพ่ือกําหนดชุด

โจทยวิจัยและประเมินแบบมีสวน

รวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี การ

พัฒนาชุดโครงการวิจัยและ

ประเมินเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน การ

เชื่อมโยงแหลงทุน การบริหาร

จัดการคุณภาพงานวิจัยตั้งแตตน

ทาง ระหวางทาง ปลายทาง การ

กํากับติดตามและประเมินเพ่ือใช

ผลพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

 

 แนวคิดการบริหารจัดการ

งานวิจัย และประเมินเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น การวิเคราะหสถานการณ

ปญหา เพื่อกําหนดชุดโจทยวิจัยและ

การประเมินแบบมีสวนรวมกับภาคี

เครือขายในทองถิ่น การวิจัยแบบยึด

ชุมชนเปนฐาน และการวิจัยแบบยึด

ชุมชนเปนฐานและมีสวนรวม การ

เชื่อมโยงแหลงทุน การบริหาร

จัดการคุณภาพงานวิจัย ระบบการ

ประเมินแบบดิจิทัล 

 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ และจัดการ

เรียนการสอนตาม

นโยบายและความโดด

เดนของมหาวิทยาลัย  
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หลักสูตร 

20. 

1047406

การ

สังเคราะห

งานวิจัย      

3(3-0-9)

  

หลักการและระเบียบวิธีการ

สังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณลักษณะ  การสังเคราะห

งานวิจัยแบบด้ังเดิมการวิเคราะห

อภิมาน การวิจัยชาติพันธุวรรณา

อภิมาน และการวิเคราะหอภิมาน 

กรณีเด่ียว  การประเมินและ

รวบรวมงานวิจัยท่ีจะนํามา

สังเคราะห  การประมาณคาขนาด

อิทธิพลและวิธีการวิเคราะหเพื่อ

สังเคราะหผลการวิจัย  การ

ประยุกตการวิเคราะหอภิมานใน

การสรุปนัยท่ัวไปของความเท่ียง

และความตรง การสรางองคความรู

อิงงานวิจัย  และการใชประโยชน

ผลการสังเคราะหงานวิจัยในการ

บริหารจัดการศึกษา 

หลักการและระเบียบวิธีการ

สังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณลักษณะ การสังเคราะห

งานวิจัยแบบด้ังเดิม การวิเคราะห

อภิมาน การวิเคราะหอภิมานดวย

โมเดลสมการเชิงโครงสราง การวิจัย

ชาติพันธุวรรณาอภิมาน และการ

วิเคราะหอภิมานกรณีเด่ียว การ

ประเมินและรวบรวมงานวิจัยท่ีจะ

นํามาสังเคราะห การประมาณคา

ขนาดอิทธิพลและวิธีการวิเคราะห

เพื่อสังเคราะหผลการวิจัย การ

ประยุกตการวิเคราะหอภิมานในการ

สรุปนัยท่ัวไปของความเท่ียงและ

ความตรง การสรางองคความรูอิง

งานวิจัย และการใชประโยชนผล

การสังเคราะหงานวิจัยในการบริหาร

จัดการศึกษา 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ 

22. 

1047408 

การวิจัย

ปฏิบัติการ

แบบมีสวน

รวมใน

สถานศึกษา

       

3(3-0-9)

  

 แนวคิดและหลักการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และการ

ประยุกตใชในสถานศึกษา  

การออกแบบการวิจัยและการฝก

ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 แนวคิดและหลักการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน  และการ

ประยุกตใชในสถานศึกษา การ

ออกแบบการวิจัยและการฝก

ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ 
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23. 

1047103  

การ

ประเมินผล

การ 

ปฏิบัติงาน

3(3-0-9)

  

 

 

 พัฒนาการของการ

ประเมินบุคคลตั้งแตในอดีตท่ีเนน

งาน จนมาถึงปจจุบัน ท่ีเนนท้ัง

งานและวัฒนธรรมองคการและ

การทํางานเปนทีม วิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานใน

รูปแบบตาง ๆ การวัดสรางตัวชี้วัด

ในการวัดผลปฏิบัติงาน  การนําวิธี

ประเมินบุคคลไปใช 

 พัฒนาการของการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

ต้ังแตในอดีตท่ีเนนงาน จนมาถึง

ปจจุบัน ท่ีเนนท้ังงานและวัฒนธรรม

องคการและการทํางานเปนทีม 

ธรรมชาติของการประเมิน การ

ออกแบบการประเมินความตองการ

จําเปน วิธีการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ การ

สรางตัวชี้วัดในการวัดผลปฏิบัติงาน 

การนําวิธีประเมินบุคคลไป

ประยุกตใช 

 

 

 

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ 

24. เปลี่ยน

รายวิชาจาก  

1027301:

  

หลักสูตรและ

การจัดการ

เรียนรู        

2(2-0-6) เปน

1027302 

การวิจัยและ

พัฒนา

หลักสูตร 

3(3-0-9) 

1027301 หลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู       2(2-0-6) 

 ทฤษฎี หลักการ และ

แนวคิดของการออกแบบและ

สรางหลักสูตร การนําไปใช และ

การประเมินหลักสูตร แนวทาง

และ กระบวนการพัฒนาและการ

ประเมินหลักสูตร ทฤษฎีการ

เรียนรู หลักการและแนวคิดใน

การออกแบบและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู การประเมินผลการ

เรียนรู 

 

1027302 การวิจัยและพัฒนา

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

ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ 
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ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงป               

พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

 ความหมายขอมูล การสรุป 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะใน

การนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรและการสอน การเขียน

รายงานผลการวิจัย และการนํา

ผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนา

หลักสูตรและการสอน 

** รายวิชาใหม 

25. 

วิทยานิพนธ  

1047901 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต  

แนวทางการทําวิทยานิพนธของ

นักศึกษา แบงออกเปน  4 แนวทาง 

ดังนี้  

 แนวทางที่ 1 : เนนทางการ

วัดและประเมินผล       การเรียนรู 

 แนวทางที่ 2 : เนนทาง

สถิติข้ันสูงเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 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  

แนวทางการทําวิทยานิพนธของนักศึกษ 

แบงออกเปน  4 แนวทาง ดังนี้  

 

 แนวทางที่ 1 : เนนทางการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู 

 แนวทางที่ 2 : เนนทางสถิติ

ข้ันสูงเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 แนวทางที่ 3 : เนนการวิจัย

เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 

 แนวทางที่ 4 : เนนศาสตร

การประเมินเพื่อนํามาพัฒนา  

ขอเสนอแนะ และยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

- ป2 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 

9 หนวยกิต  

 ศึกษาองคประกอบ

วิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เก่ียวของ พัฒนาหัวขอ

วิทยานิพนธและจัดทําเอกสารแสดง

-ขอเสนอแนะจากผู

วิพากษ 

- ทบทวนจากปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากหลักสูตร 

2555 
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ประเด็นและ

สาระ 

ท่ีปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมป 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุงป               

พ.ศ.  2562 

เหตุผลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

- ป 3 ภาคเรียนที่ 2  

จํานวน 9 หนวยกิต  

 

 

 *** ทางหลักสูตรออกแบบให

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 3 

ป 7 ภาคเรียน  

ความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ 

(concept paper) และจัดทําการ

สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของ  

- ป2 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 

9 หนวยกิต  

   พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย

จัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือ

นําเสนอตอคณะกรรมการ 

- ป 3 ภาคเรียนท่ี 1 

จํานวน 9 หนวยกิต  

   เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูล จัดทําวิทยานิพนธฉบับราง  

- ป 3 ภาคเรียนท่ี 2 

จํานวน 9 หนวยกิต  

   จัดทําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ

และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ

เผยแพรตามเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา 

 *** ทางหลักสูตรออกแบบให

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน 3 

ป 7 ภาคเรียน 
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ภาคผนวก ง 

ผลการสํารวจความตองการศึกษา 

ตอระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(มคอ.2)  หนา 120 
 

 

สรุปผลการสํารวจความตองการในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 จากการสํารวจความตองการในการศึกษาตอระดับ บัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กลุมเปาหมาย จํานวน  400 คน ประกอบดวย ศิษยเกาท้ังระดับ

ปริญญาตรี ผูบริหารสถานศึกษา  ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู และ ศึกษานิเทศก ท่ี

อยูในเขตจังหวัด อุตรดิตถ แพร นาน สุโขทัย และพิษณุโลก ไดรับแบบสํารวจคืน 350 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 87.50  พบวามีผูสนใจ และตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 298 คน คิดเปน

รอยละ  85.14  สรุปผลการสํารวจไดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ความประสงคในการเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขา จํานวน(คน) รอยละ 

ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  105 35.23 

ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 107 35.91 

ปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 86 28.86 

รวม 298 100.00 

 

   จากตารางท่ี 1 พบวามีผูประสงคในการศึกษาตอระดับ บัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวน 298คน โดยเรียงลําดับตามสาขาดังตอไปนี้ อันดับแรก สาขา

หลักสูตรและการสอน  จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 35.91 อันดับท่ีสอง สาขาบริหารการศึกษา 

จํานวน 105 คนคิดเปนรอยละ 35.23และ อันดับท่ีสาม สาขาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

จํานวน86 คนคิดเปนรอยละ 28.86 
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ตารางท่ี 2 ความประสงคในการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1/2562 

สาขา จํานวน(คน) รอยละ 

ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา  30 31.59 

ปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน 45 47.36 

ปริญญาเอกสาขา วิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 20 21.05 

รวม 95 100.00 

 จากตารางท่ี 2 พบวา มีผูประสงคในการศึกษาตอระดับ บัณฑิตศึกษา  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในภาคเรียนท่ี 1/2562 จํานวน  95คน โดยเรียงลําดับตามสาขา

ดังตอไปนี้ อันดับแรก สาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 45คนคิดเปนรอยละ 47.362 อันดับท่ีสอง 

สาขาบริหารการศึกษา จํานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 31.59และ อันดับท่ีสาม สาขา วิจัยและประเมิน

เพ่ือพัฒนาการศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 21.05 

 

ตารางท่ี 3เหตุผลในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือ 

      พัฒนาการศึกษา  

กลุม เหตุผล 

ครูและผูบริหาร

สถานศึกษา 

อยากจะศึกษาตอระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถดวยเหตุผลดังนี้ 

 1. เปนหลักสูตรท่ีดี สามารถนําไปพัฒนาบุคลากรไดทุกกลุมอาชีพ ท้ัง

ผูบริหาร ครูผูสอน ศึกษานิเทศก พนักงานทองถ่ิน 

 2. เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน ในสถานท่ีทํางาน สามารถมาปรึกษาหารือ 

ขอคําแนะนําเพ่ิมเติม จากอาจารยท่ีปรึกษาได 

 3. เปนสถาบันท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชน และหนวยงานตาง ๆ  

 4. เปนหลักสูตรท่ีดีสามารถนําไปพัฒนาบุคลากรได  

 5. เปนสถาบันท่ีอยูใกลบาน  

 6. เปนสถาบันท่ีไดรับการยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ  

ศึกษานิเทศก  1. เพ่ือพัฒนาตนเองไดมีคงวามกาวหนาในวิชาชีพ สามารถนําความรูไปใช

ในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน 

 3. เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ เพ่ิมความรูและประสบการณ มีความม่ันใจในการ

ทํางาน และเปนเกียรติศักดิ์ศรี แกตนเอง ครอบครัว และตําแหนงหนาท่ีการงานท่ี

ปฏิบัติอยูในปจจุบัน 



 

(มคอ.2)  หนา 122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร 

 

1. ช่ือ  นายระพินทร  นามสกุล  โพธิ์ศรี 

 [  ] ขาราชการ  [   ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
 

ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา 
ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. 

(Evaluation and 

Measurement) 

Florida State University, USA 2534 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี          

ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

กศ.บ. 

(อังกฤษ/คณิตศาสตร) 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก 

 

2521  

2515 

 

ผลงานทางวิชาการ  
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  Uttaradit Rajabhat University 2017.  

ระพินทร โพธิ์ศรี และคณะ.(2559). หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

  การศึกษาในประเทศเมียนมา (สวนหนึ่งของการประเมิน วิทยาลัยการศึกษาใน

  ประเทศเมียนมาท่ีคัดเลือกมาจํานวนหนึ่ง ในป ค.ศ.2013 .วารสาร : วิชาการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปท่ี 11 ฉบับพิเศษท่ี 2 สิงหาคม – พฤศจิกายน  

  2559.  
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ระพินทร โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2558). การศึกษาระดับเจตคติ

 ตออาชีพครูปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติตออาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปท่ี 10 

 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.  
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 1043411 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(3-0-6) 

 1042105 หลักการวัดและการประเมินผล 3(3-0-6) 

 1047301

 1047402 

สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 1 

ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 1047102

  

หลักและทฤษฏีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร 
 

 

2. ช่ือ นางฉัตรนภา  นามสกุล  พรหมมา 

 [     ] ขาราชการ  [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  

 

ตําแหนงทางวิชาการ   รองศาสตราจารย 
 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา - 

วิชาเอก 
     สถานศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ค.ด. การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2528 

ปริญญาโท         กศ.ม.(การคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521 

ปริญญาตรี กศ.บ.(คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2514 
 

 

 ผลงานทางวิชาการ  

 ฉัตรนภา พรหมมา. (2560). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกับสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  อุตรดิตถ ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน  2560)     

 ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา  

  รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม 

  เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

  พ้ืนฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on 

  Uttaradit Rajabhat University 2017.  

 ฉัตรนภา พรหมมา.(2561). รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและ

  พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถกับชุมชนทองถิ่น . วารสารวิชาการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 

 

 



 

(มคอ.2)  หนา 126 
 

 

 อุดม คําขาด,ฉัตรนภา พรหมมา,ยุพินเถ่ือนศรี, สุมิตรา โรจนนิติ, บุญม่ันธนาศุภวัฒน และ

  สุภาภรณ หนูเมือง.(2561). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะท่ีปรึกษาวิชาการ

  วิจัยเชิง  พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

  ระดับชาติราชภัฏอุตรดิตถวิจัย 2561 “นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ

  สูการพัฒนาทองถ่ินยั่งยืน”. วันท่ี 2-3 สิงหาคม 2561.  

  

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1043411 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(3-0-6) 

1042105 หลักการวัดและการประเมินผล 3(3-0-6) 

1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

1047406 การสังเคราะหงานวิจัย 2(2-0-6) 

1047402 ระเบียบวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 

1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง   3(3-0-6) 

1047403 การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน 

2(2-0-6) 
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ประวัติและผลงานอาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร 
 

3. ช่ือ  นางสาวมานี  นามสกุล  แสงหิรัญ  

 [     ] ขาราชการ  [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  

ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา - 

วิชาเอก 
สถานศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 

ปริญญาโท กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2538 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิษณุโลก 

2522 

 

ผลงานทางวิชาการ  

 มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2561). ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการฝก

  ประสบการณวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสาร : Veridian  E-

  Journal , Silpakorn University. ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม–เมษายน 2561). 

 มานี แสงหิรัญ.(2560). การจัดการเรียนรูในรายวิชาคอมพิวเตอรโดยบูรณาการ 

   ภาษาอังกฤษตามกระบวนการจัดการเรียนรู Lesson Study ผานระบบ 

   E-Clip .วารสาร : วิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร มรอ. ปท่ี 7 ฉบับ

   ท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 

 ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา  

  รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม 

  เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

  พ้ืนฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on 

  Uttaradit Rajabhat University 2017. 
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ระพินทร โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2558). การศึกษาระดับเจตคติ

  ตออาชีพครูปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติตออาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  ปท่ี 10  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.  

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1026193 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

1043411 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(3-0-6) 

1042105 หลักการวัดและการประเมินผล 3(3-0-6) 

1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

1045204 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 

1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2 3(3-0-6) 

1047101 หลักและทฤษฏีการประเมินทางการศึกษา 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

4. ช่ือ  นางสุกัญญา นามสกุล  รุจิเมธาภาส  

 [     ] ขาราชการ  [  ] พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  
  

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตรจารย 
 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา - 

วิชาเอก 
สถานศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ศศ.ด. (การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 

ปริญญาโท ศษ.ม (สาขาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549 

ปริญญาตรี คบ.(คณิตศาสตรและ

วัดผลการศึกษา) 

) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2544 

 

ผลงานทางวิชาการ  

ระพินทร โพธิ์ศรี, มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2558). การศึกษาระดับ 

  เจตคติตออาชีพครูปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเจตคติตออาชีพครูของนักศึกษาคณะ  

  ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  อุตรดิตถ ปท่ี 10  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2558.  

 ระพินทร โพธิ์ศรี, ฉัตรนภา พรหมมา, มานี แสงหิรัญ, วจี ปญญาใส, และสุกัญญา  

  รุจิเมธาภาส. (2560). การศึกษาติดตามการนํานโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม 

  เวลารู สูการปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

  พ้ืนฐาน จังหวัดนาน ปการศึกษา 2559 .วารสาร National Conference on 

  Uttaradit Rajabhat University 2017. 
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 สุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2561).การพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจ 

  สัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการความรู. เอกสาร

  รวบรวมบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งท่ี 1” 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (29 มีนาคม 2561 ). 

สุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2561). การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

  สําหรับ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  อุตรดิตถ. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปท่ี 24 ฉบับท่ี 1 

  (กรกฏาคม 2561). หนา 298 -312. 

มานี แสงหิรัญ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส.(2561). ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการฝก

  ประสบการณวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. วารสาร : Veridian  E-

  Journal , Silpakorn University. ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม–เมษายน 2561). 

 
 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1026193 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

1043207 การสรางแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผล 3(3-0-6) 

1043411 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(3-0-6) 

1042105 หลักการวัดและการประเมินผล 3(3-0-6) 

1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

1047406 การสังเคราะหงานวิจัย 2(2-0-6) 

1045204 วิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 

1047302 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวิจัยและประเมิน 2 3(3-0-6) 

1047101 หลักและทฤษฏีการประเมินทางการศึกษา 3(3-0-6) 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

1.ช่ือ นางวจี     นามสกุล ปญญาใส 

     [    ]    ขาราชการ        [  √  ]    พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

2.  ตําแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย 

3.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิ/วิชาเอก สถานศึกษา ปสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก   

จิตวิทยาใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2554 

ระดับปริญญาโท   

จิตวิทยาแนะแนวและ 

การใหคําปรึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2535 

ระดับปริญญาตรี   

เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 

4.  ผลงานวิชาการ /วิจัย 

 วจี   ปญญาใส และหยกแกว  กมลวรเดช.(2561). รูปแบบการจัดการเครือขายครู  

  ผูปกครอง และ  อปท. เพ่ือสรางภูมิคุมกันปจจัยเส่ียงในวัยรุน.นําเสนอและ 

  เผยแพรผลงานวิจัยในการ  ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1

  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 วจี      ปญญาใส และหยกแกว  กมลวรเดช. (2561).รูปแบบสานพลังเครือขายอุนไอรัก

  ปองกันภัยปจจัยเส่ียงในวัยรุน . นําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุม 

  วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

  ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 ลําปางวิจัย  ครั้งท่ี 4  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ณ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 วจี      ปญญาใส.(2560).การพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยบทเรียนสําหรับ  

  ผูประกอบการธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ .วารสารวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนา

  ทองถ่ิน) ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 
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 วจี      ปญญาใส. (2560).การสังเคราะหงานวิจัยระบบการเรียนรู และนวัตกรรมการ 

  เรียนรู เพ่ือลดความเสียเปรียบในกลไกการตลาดธุรกิจเกษตรขาวอินทรีย และ

  ทุเรียนหลงลับแล. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําป 

  2560 “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธและศาสตรของพระราชา” วันท่ี  16-17  

  สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

 วจี      ปญญาใส .(2560) การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษากลุมของครูในโรงเรียน  

  โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ .  วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) 

 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1047401 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพข้ันสูง   3(3-0-6) 

1047403 การบริหารจัดการงานวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน 

2(2-0-6) 
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ช้ันป ผลลัพธการเรียนรู 

1 มีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทางการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา กระบวนการประเมินทางการศึกษา ใชศาสตรของการประเมินไปประยุกตกับการ

พัฒนาองคกร วิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีมีตัวแปรตามตัวแปรเดียว อานบทความวิจัย

จากวารสารตางประเทศเพ่ือนํามาออกแบบการวิจัยได ประยุกตใชการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได 

 

2 มีความรู ความเขาใจในเรื่องของวิธีวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา ออกแบบการ

วิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา วิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีมีตัวแปรตาม

มากกวา 1 ตัวแปร และวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสรางตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนานโยบายทางการศึกษา นําเสนอบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ 

 

3 มีความรู ความเขาใจในเรื่องของหลักและทฤษฎีการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี

ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมทางการวิจัยและประเมินเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา และใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามความสนใจ 

และพัฒนาหัวขอในการทําวิทยานิพนธ 
 
 


