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ครูประจาํการ 

    

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร   

      ภาษาไทย  :  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการวจิยัพฒันานวตักรรม 

       การจดัการเรียนรู้ 

ภาษาองักฤษ  :  Master  of Education  Program  in  Research  and  Development for 

       Learning  Management Innovation 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

     ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ครุศาสตรมหาบณัฑิต (การวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้) 

   ช่ือยอ่ :  ค.ม.  (การวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ : Master  of Education  Program  (Research  and  Development for 

       Learning  Management Innovation) 

   ช่ือยอ่ :  M.Ed. (Research  and  Development for  Learning  Management 

       Innovation) 

 

3.  วชิาเอก  การวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้        

 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

ตอ้งศึกษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์   โดยมืจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 39 หน่วยกิต  
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5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

  5.1  รูปแบบ 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร  2  ปี  

  อ่ืนๆ (ระบุ) 

  5.2  ภาษาทีใ่ช้  

  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 

  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 

  5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ 

  รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดดี้ 

  5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 

      เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

      เป็นหลกัสูตรร่วมกบัสถาบนัอ่ืน ช่ือสถาบนั  ………………………………… 

         รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกนั โดยมหาวทิยาลยัเป็นผูใ้หป้ริญญา 

  ร่วมมือกนั โดยผูศึ้กษาไดรั้บปริญญาจาก 2 สถาบนั  

  5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

 กรณีหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

    ใหป้ริญญามากกวา่หน่ึงสาขาวชิา  

 กรณีหลกัสูตรร่วมกบัสถาบนัอ่ืน 

     ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบนั 

     ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกบั …………… 

     ใหป้ริญญามากกวา่หน่ึงสาขาวชิา  
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลกัสูตร  

     เป็นหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

     เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 

    ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ในการประชุม 

    คร้ังท่ี  -    เม่ือวนัท่ี  8  ตุลาคม  2553 

   คณะกรรมการสภาวชิาการ พิจารณาเห็นชอบในการนาํเสนอหลกัสูตรต่อสภา 

   สถาบนั ในการประชุมคร้ังท่ี   10/2553 เม่ือวนัท่ี  18  ตุลาคม  2553 

    ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร  ในการประชุม 

   คร้ังท่ี    -  เม่ือวนัท่ี   6  พฤศจิกายน  2553 

สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 11/2553    

    เม่ือวนัท่ี 18  ธนัวาคม  2553 

     เร่ิมเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2554 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

   หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวฒิุภายในปีการศึกษา 2555 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัสําเร็จการศึกษา  

        8.1  ครู / อาจารยผ์ูส้อน 

        8.2  นกัวจิยัดา้นการจดัการเรียนรู้ 

        8.3  นกัวชิาการศึกษา 
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9. ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์  

    ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่งทางวชิาการ 
วุฒิ  สาขาวชิา 

ทีสํ่าเร็จการศึกษา 

เลขบัตรประจาํตวั

ประชาชน 

1  รศ.บรรดล สุขปิติ รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (การวดัผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ, 2517 

3730100699365 

2  ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (สหวทิยาการ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2549 

4101800045419 

3  ผศ.ดร.วชิยั ลาํใย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ คด. (เทคโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2549 

5730500042203 

4 ดร.อมัรินทร์   

 

อินทร์อยู ่ อาจารย ์ กศ.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร 

วโิรฒ, 2552 

3639900155679 

5 ผศ.ดร.ศิลปชยั   

 

กงตาล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2550 

3329900044004 

 

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

        มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นในการวางแผนหลกัสูตร 

  สภาพปัญหาสําคญัในการพฒันาครูประจาํการ  คือการพฒันาไม่ทัว่ถึง  การพฒันาไม่

ตรงกบัความตอ้งการในการนาํไปใช้ปฏิบติังานได้จริง และโครงการพฒันาครูส่วนมากจะใช้ใน

เวลาราชการ ซ่ึงมีการเรียนการสอน ดงันั้นการพฒันาจึงทาํให้ครูตอ้งทิ้งนักเรียนในชั้นเรียนท่ี 

ตนสอนอยู ่ การพฒันาของครูประจาํการท่ีผา่นมาจึงไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  

ในทางตรงขา้มทาํให้เกิดปัญหาวิกฤตคุณภาพจนคะแนนเฉล่ียผลการสอบ O-NET และ A-NET 

ของนกัเรียนทัว่ประเทศตกตํ่าถึงขนาดคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศตํ่ากวา่ร้อยละ 50 เกือบทุกรายวิชา  

แนวทางในการพฒันาครูประจาํการท่ีผา่นมาจึงจาํเป็นตอ้งมีการทบทวน โดยเฉพาะการพฒันาโดย

การศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมุ่งทาํให้ครูสามารถเป็นผูน้าํในเชิงวิชาการ โดยจาํเป็นตอ้ง



                                                                                                     มคอ.2 
 

 หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ 

7 

กาํหนดให้ครูไปศึกษาต่อในสาขาท่ีสามารถนาํมาพฒันาการปฏิบติัการสอนของตนและส่งผลถึง 

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนไดจ้ริง  ดงันั้นการศึกษาต่อจึงตอ้งใชน้กัเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน

ในการศึกษา  รวมถึงการไปศึกษาต่อตอ้งไม่มีลกัษณะการทิ้งนกัเรียนในชั้นเรียนท่ีตนสอนอยู่  แต่

ควรเป็นการศึกษาต่อพร้อมกบัการปฏิบติังานการเรียนการสอนตามปกติ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

        12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

         หลกัสูตรตอ้งมุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพนัธ์กบัการพฒันาการเรียนการสอนท่ีครู

ปฏิบติังานอยู ่ มีความยืดหยุน่  สามารถใชไ้ดก้บัครูผูส้อนในทุกวิชา และเนน้กระบวนการวิจยัเพื่อ

พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับเน้ือหาและทกัษะสาํคญัท่ีตอ้งการพฒันา  คือความสามารถ

ในการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันา

ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดจ้ริงดว้ยกระบวนการวิจยั 

   12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

        พนัธกิจสาํคญัดา้นหน่ึงของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม คือการผลิตและพฒันา

ศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงไดด้าํเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวิทยาลยั  

   13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

      ไม่มี 

   13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

      ไม่มี 

   13.3  การบริหารจัดการ 

        บริหารจดัการในรูปโครงการจดัการศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

วิจยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ทาํหน้าท่ีกาํกบั

ดูแล  ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั  และอาจารยผ์ูส้อนใน

การจดัการดา้นเน้ือหาสาระของรายวิชา การจดัตารางเรียนและตารางสอน ตลอดจนประเมินและ

พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

    1.1  ปรัชญาและความสําคัญ  

      หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันานวตักรรมการจดัการ

เรียนรู้มีจุดเน้นท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพของครูประจาํการเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดงันั้นหลกัสูตรจึงมีปรัชญาว่า 

“พฒันาศกัยภาพให้เป็นครูมืออาชีพและเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในสถานการณ์จริงดว้ยกระบวนการวจิยัได”้ 

   1.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

     หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะสาํคญั  ดงัน้ี 

   1.2.1  มีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

1.2.2 สามารถออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.2.3 สามารถออกแบบการวจิยัและดาํเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ 

นกัเรียนควบคู่กบัการเรียนการสอนตามปกติ 

   1.2.4  ตระหนกัถึงความสาํคญัและมีความมัน่ใจในศกัยภาพของตนท่ีจะ

ปรับเปล่ียนการจดัการเรียนรู้เพื่อมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

   1.2.5  เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและเป็นนักวิชาการด้านการวิจยัเพื่อพฒันา       

การเรียนรู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีสาํนึกรับผดิชอบในจรรยาบรรณของครูมืออาชีพ 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพฒันามาตรฐาน

หลกัสูตรและการ

จดัการเรียนการสอน 

1. ประเมินความตอ้งการจาํเป็น

ของหลกัสูตร 

ผลจากการวจิยัเพื่อประเมินความ

ตอ้งการจาํเป็นของหลกัสูตร 

2. ประเมินเพื่อพฒันา กาํกบั  

ติดตามการวจิยัเพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยผ์ู ้

ประสานงานรายวชิา 

3. ประเมินมาตรฐานหลกัสูตร 

โดยเทียบเคียงกบัมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัปริญญาโท สาขาอ่ืนของ

มหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร 

4. ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการ

ปฏิบติังานวจิยัและคุณภาพของ

บณัฑิตเม่ือจบการศึกษา  เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร

บณัฑิต 

-  ผลการประเมินคุณภาพบณัฑิต

จากผูใ้ชบ้ณัฑิต และผลการประเมิน

จากบณัฑิต 

-  ผลการประเมินคุณภาพของ

งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

การพฒันาทรัพยากร

และแหล่งการเรียนรู้

เพื่อการเรียนการสอน

และการเรียนรู้ 

1. จดัหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้    

ทั้งในรูปของส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ 

อิเลคทรอนิกส์ดา้นการวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ และงานวจิยัอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

จาํนวนตาํรา ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ 

อิเลคทรอนิกส์ดา้นการวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้และงานวจิยัอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 2. จดัหาโปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อ

การวจิยั สถิติ วดัและประเมินผล 

รวมทั้งฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์และ

งานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 

จาํนวนโปรแกรมสาํเร็จรูป ฐาน 

ขอ้มูลวทิยานิพนธ์และงานวิจยั 
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แผนการพฒันา กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 3. พฒันานกัศึกษาทั้งดา้นวชิาการ

และการปฏิบติัการ โดยการ 

ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมประชุม สัมมนา

วชิาการ รวมทั้งการจดัการอบรม

พฒันาวทิยาการใหม่ ๆ เสริม 

หลกัสูตร 

จาํนวนโครงการพฒันานกัศึกษา 

การพฒันามาตรฐาน

วทิยานิพนธ์และการ

ใหค้าํปรึกษา 

1. จดัใหมี้การสัมมนาการวจิยัเพื่อ 

พฒันาการเรียนรู้และงานวจิยัอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งสัมมนาวจิยัเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และติดตาม

ความกา้วหนา้การทาํวจิยั 

ผลการประเมินการจดัสัมมนา และ

ผลการติดตามความกา้วหนา้การทาํ

วจิยัของนกัศึกษา 

2. พฒันาอาจารยท่ี์ปรึกษาการวจิยั 

โดยจดัใหมี้การสัมมนาท่ีปรึกษา

ปัญหาวจิยั รวมทั้งส่งเสริมให้

อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ร่วมสัมมนา

การวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

บนัทึกการติดตามความกา้วหนา้การ

ใหค้าํปรึกษาและเป็นพี่เล้ียงการทาํ

วจิยั โครงการสัมมนาอาจารยท่ี์

ปรึกษาการวจิยั 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1  ระบบ 

      จดัการศึกษาระบบทวภิาค  คือปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 

   1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

    หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร โดยภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ              

1 หน่วยกิต   

 



                                                                                                     มคอ.2 
 

 หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ 

11 

   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

      ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

   เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาทาํวทิยานิพนธ์โดยการปฏิบติังานวิจยัเพื่อ

พฒันานกัเรียนควบคู่ไปกบัการเรียนการสอนตามปกติ  และใชโ้รงเรียนกบันกัเรียนเป็นฐานในการ

ทาํวจิยั      หลกัการสาํคญัของหลกัสูตร และการดาํเนินการเรียนการสอน  เป็นดงัน้ี 

   ระยะที ่1 ในภาคเรียนแรกให้นกัศึกษาศึกษารายวิชาท่ีเป็นพื้นฐาน  และ/หรือฝึกอบรม

แบบเข้มจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานต่อการทาํวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรม     

การจัดการเรียนรู้  ได้แก่ วิชาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ วิชาหลักสูตรและการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาสัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนรู้ และวิชาเลือกอีก               

1 รายวชิา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

   ระยะที ่2 ในแต่ละภาคเรียนถดัมาอีก 3 ภาคเรียน ให้ลงมือปฏิบติังานวิจยัเพื่อแกปั้ญหา

หรือพฒันาการเรียนรู้ภาคเรียนละ  1  โครงการ  โดยใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่ซํ้ ากนั และ

ดําเนินการในลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีใช้นักเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน   ทั้ งน้ี 

นกัศึกษาตอ้งนาํเสนอแนวคิดการวิจยั (Concept  Paper)  ซ่ึงประกอบดว้ย ปัญหา / พฤติกรรมของ

นกัเรียนท่ีตอ้งการพฒันา นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีจะใช้  และการออกแบบการนาํไปใช้ดว้ย

การวิจยัในระยะตน้ของภาคเรียน  และต้องนําเสนอรายงานวิจยัสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการ

พฒันานกัเรียนเม่ือส้ินสุดภาคเรียน โดยจดัทาํในลกัษณะแฟ้มพฒันางาน อน่ึงในระหวา่งดาํเนินการ

วิจยัดงักล่าวจะมีการจดัอาจารยนิ์เทศก์เพื่อให้คาํแนะนาํและเป็นพี่เล้ียงในการปฏิบติังานวิจยัของ

นกัศึกษาแต่ละคน 

   ระยะที ่3  เม่ือนกัศึกษาทาํวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ผา่น

เกณฑม์าตรฐานครบทั้ง  3  โครงการแลว้  ใหส้ังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานวิจยั และ

เขียนรายงานวจิยัในลกัษณะสังเคราะห์ผลวจิยัท่ีตนไดป้ฏิบติั โดยเนน้พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี

เปล่ียนไปของครู  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเปล่ียนไป และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ

ผูเ้รียนท่ีเปล่ียนไปตามรูปแบบการเขียนรายงานวิจยัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และถือเป็นวิทยานิพนธ์

สาํหรับการขออนุมติัการสาํเร็จการศึกษา 

   2.1  วนั เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

       จดัการเรียนการสอนในวนั – เวลาราชการปกติ  และวนัอ่ืนท่ีไม่ใช่วนัท่ีมีการเรียน 

การสอนตามปกติของนกัเรียนโดยทัว่ไป 
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   2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

      ผูเ้ข้ารับการศึกษาเป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  และเป็นครูประจาํการมาแล้วไม่น้อยกว่า            

2  ปีการศึกษา หรือเป็นผูมี้หนา้ท่ีโดยตรงต่อการจดัการเรียนการสอน และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีการศึกษา 

   2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและระหว่างการศึกษา 

    หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดั       

การเรียนรู้ เนน้การปฏิบติังานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และจาํเป็นตอ้งทาํใหแ้ลว้เสร็จในแต่ละภาค

เรียน โดยเร่ิมตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีเขา้ศึกษา  ดงันั้นนกัศึกษาจึงตอ้งมีความรู้และสามารถออกแบบ

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้และออกแบบการนาํนวตักรรมไปใชพ้ฒันานกัเรียนไดต้ั้งแต่ภาคเรียน

แรกท่ีเขา้ศึกษา 

   2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   หลกัสูตรจึงได้จดัรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในภาค

เรียนแรก ไดแ้ก่ รายวิชาหลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้  รายวิชาการวิจยัปฏิบติัการ

เพื่อพฒันาการเรียนรู้    รายวิชาสัมมนาการวิจยัด้านการพฒันาการเรียนรู้ และรายวิชาเลือกอีก         

1 รายวชิา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ รวมทั้งจดัให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษา

เพื่อพฒันาโครงร่างแนวคิดท่ีจะทาํวิจยัท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความสําเร็จ

ของนกัศึกษาใหม้ากท่ีสุดควรดาํเนินการดงัน้ี 

   2.4.1 การบริหารหลกัสูตรควรดาํเนินการในลกัษณะโครงการร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลยัเจา้ของหลกัสูตร และหน่วยงานตน้สังกดัในพื้นท่ีของครูท่ีศึกษาต่อโดยหน่วยงาน   

ต้นสังกัดของครูท่ีศึกษาต่อ  อาจมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการร่วมเป็นกรรมการการจดัการเรียน       

การสอนและให้การสนบัสนุนเช่น การคดัเลือกครูในสังกดัเขา้ศึกษาต่อ  สนับสนุนงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมดหรือบางส่วน คดัเลือกครูผูเ้ช่ียวชาญในสังกดัท่ีมีศกัยภาพตามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนดเขา้ร่วมเป็นอาจารยผ์ูส้อน  อาจารยนิ์เทศการปฏิบติังานวิจยัหรือเป็นอาจารยผ์ู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ์ 

   2.4.2  มหาวิทยาลยัดาํเนินการพฒันาส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามรายวิชาท่ีเปิด

สอน และ/หรือเน้ือหาท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้  ทั้งน้ี

เพื่อใหค้รูสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งทิ้งนกัเรียนเพื่อมาเรียนท่ีมหาวทิยาลยั 
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   2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

จาํนวนนกัศึกษาเขา้ศึกษา 20 40 40 40 40 

จาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะสาํเร็จ - - 20 40 40 

 

   2.6 งบประมาณตามแผน 

   2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าลงทะเบียน 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,00 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,00 

 

   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 2557 2558 

ก. งบดําเนินการ 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 144,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

   (ไม่รวม 3) 

576,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 180,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

รวม (ก) 900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2554 2555 2556 2557 2558 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ์ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวม (ข) 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวม (ก) + (ข) 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

จาํนวนนกัศึกษา 20 40 40 40 40 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

  2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

  2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวทิยาลยั 

    การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548  

 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1  หลกัสูตร 

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันานวตักรรมการจดัการ

เรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาไดป้ฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้จึงกาํหนดจดัการศึกษาเฉพาะ 

แผน ก. ท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการทาํวทิยานิพนธ์  คือ แผน ก. แบบ ก.2  ดงัน้ี 

   3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  

   หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวิจัยและพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ตอ้งศึกษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ์รวมตลอดหลกัสูตร จาํนวน  39  หน่วยกิต 
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   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก. แบบ ก.2 

   หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้แผน ก.  แบบ ก.2  เป็นหลกัสูตรแบบเรียนรายวชิา  15  หน่วยกิต  และทาํวทิยานิพนธ์  

24  หน่วยกิต  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. หมวดวชิาเฉพาะ      15   หน่วยกติ 

1.1  วชิาบงัคบัเฉพาะสาขา                                        12       หน่วยกิต 

       1.2   วชิาเลือก                                                              3        หน่วยกิต 

2.    วทิยานิพนธ์                24  หน่วยกติ 

        หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                                  39         หน่วยกิต 
 

    3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 

   รายวชิาในหลกัสูตรแผน ก  แบบ ก.2 

1.   หมวดวชิาเฉพาะ  15  หน่วยกติ 

   1.1  วชิาบังคับ  12  หน่วยกิต 

ประกอบดว้ยรายวชิาท่ีนบัหน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี  

 1901201 การวจิยัปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  (Operational Research for Learning Development)  

 1901301 หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  (Curriculum and Design of Learning Management)  

 1901501 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 1 2(0-4-2) 

  (Seminar on Research for Learning Development 1)  

 1901502 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 2 1(0-2-1) 

  (Seminar on Research for Learning Development 2)  

 1901503 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 3 1(0-2-1) 

  (Seminar on Research for Learning Development 3)  

 1901504 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 4 2(0-4-2) 

  (Seminar on Research for Learning Development 4)  
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1.2  วชิาเลอืก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติั 

งานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

 1901101 การพฒันาความสามารถดา้นการคิด 3(3-0-6) 

  (Thinking  Ability  Development)  

 1901102 คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

  (Computer  for  Learning  Management)  

 1901202 การวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

  (Qualitative  Research  for  Learning  Development)  

 1901203 การสร้างเคร่ืองมือวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

  (Construction  of Research  Instruments for Learning  

Development Research) 

 

 1901204 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 3(3-0-6) 

  (New  Trends  in  Learning Evaluation and Assessment)  

 1901205 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา 3(3-0-6) 

  (Analysis  of  Educational  Data)  

 1901206 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 3(3-0-6) 

  (Software  Programs  for  Data  Analysis)  

 1901401 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  (Innovation and Information Technology for Learning 

Management) 

 

 

2.   วทิยานิพนธ์   24  หน่วยกติ 

 1902601 วทิยานิพนธ์  24  หน่วยกิต 

  (Thesis )  

ข้อกาํหนดเฉพาะ 

  1. หลกัสูตรการวิจยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้จะบรรลุผลตามปรัชญา

และนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรไดน้ั้น ปัจจยัท่ีสําคญัยิ่ง

ก็คือ คุณภาพของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีปฏิบติัในแต่ละภาคเรียนท่ีจะนาํมาสังเคราะห์เป็น

วทิยานิพนธ์ หลกัสูตรจึงกาํหนดแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการทาํวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 



                                                                                                     มคอ.2 
 

 หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ 

17 

   1.1  กาํหนดให้นกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน

อย่างน้อย  3 ภาคเรียนเพื่อนําผลมาสังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์    โดยในแต่ละภาคเรียนให้ใช้

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่ซํ้ ากนั  และดาํเนินการในลกัษณะของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีใช้

นกัเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน 

 

   1.2  การปฏิบติังานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน ควรปฏิบติัดงัน้ี 

   1.2.1  นกัศึกษาตอ้งนาํเสนอนวตักรรมและแผนปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ตาม

แบบท่ีคณะกรรมการประจาํหลักสูตรกาํหนดภายในระยะแรกของการเปิดภาคเรียนนั้น ทั้ งน้ี

นวตักรรมและแผนปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจาํหลกัสูตร 

   1.2.2  นวตักรรมและแผนปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นการวจิยัในแต่ละภาค

เรียนตอ้งมีนํ้ าหนกัความสําคญัมากพอท่ีจะพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ และอย่างน้อยตอ้งมีจาํนวน

คาบในงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแต่ละภาคเรียนไม่ตํ่ากว่า  15  คาบหรือตามท่ีคณะกรรมการประจาํ

หลกัสูตรกาํหนด 

                                1.2.3  เม่ือเสร็จส้ินการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละภาค

เรียนใหน้าํเสนอรายงานผลการปฏิบติังานวจิยัในลกัษณะของแฟ้มพฒันางาน (Port  folio) ตามแบบ

ท่ีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรกาํหนด พร้อมทั้งให้มีการสอบปากเปล่าโดยใช้แนวปฏิบติัของ

มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยขั้นตอนการทาํวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระโดยอนุโลม  อน่ึง

หากผลการสอบดงักล่าวอยู่ในระดบัไม่ผ่าน นักศึกษาตอ้งปฏิบติังานวิจยัใหม่โดยถือเสมือนว่า

นกัศึกษาไม่ไดป้ฏิบติังานวจิยัในภาคเรียนนั้น  

  1.3  ก่อนท่ีจะดาํเนินการปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ นักศึกษาตอ้ง

นาํเสนอโครงร่างแนวคิดของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีจะนาํมาสังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ เพื่อขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร  ทั้งน้ีรูปแบบของโครงร่างแนวคิดและวิธีการ

นาํเสนอเพื่อขอความเห็นชอบใหค้ณะกรรมการประจาํหลกัสูตรกาํหนดโดยใชรู้ปแบบของการสอบ

เคา้โครงวิทยานิพนธ์ของบณัฑิตวิทยาลยัโดยอนุโลม อีกทั้งรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจยัเชิง

ปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ทั้ง 3 ภาคเรียน เพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ให้ใชรู้ปแบบของวิทยานิพนธ์

ตามท่ีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตรกาํหนด โดยยึดรูปแบบของวิทยานิพนธ์ของบณัฑิตวิทยาลยั

เช่นเดียวกบันกัศึกษาในสาขาวชิาอ่ืนโดยอนุโลม 

  1.4  ให้มีระบบการนิเทศติดตามการปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละ

ภาคเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพโดย 
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   1.4.1  ในระหวา่งการปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน

ควรจดัให้มีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อนาํเสนอความก้าวหน้าของการปฏิบติังานวิจยั การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเสนอปัญหาและการปรับปรุงแก้ไข โดยควรเป็นการประชุมร่วมระหว่าง

อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์กบักลุ่มนกัศึกษาในชั้นเรียน 

   1.4.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์จาํเป็นตอ้งออกปฏิบติังานติดตามและ

นิเทศการปฏิบติังานวจิยั  ณ  พื้นท่ีท่ีนกัศึกษาทาํวจิยั และใหน้กัศึกษานาํขอ้สังเกตหรือขอ้แนะนาํใน

การปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานวจิยัแนบไวใ้นแฟ้มพฒันางานวจิยัในภาคเรียนนั้นดว้ย 

  1.5  การดาํเนินการสอบวทิยานิพนธ์ใหค้ณะกรรมการประจาํหลกัสูตรกาํหนดโดย

ใชแ้นวปฏิบติัของมหาวทิยาลยัเช่นเดียวกบันกัศึกษาในสาขาวชิาอ่ืนโดยอนุโลม 

  2. นกัศึกษาจะตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษและการใช้คอมพิวเตอร์

ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยักาํหนด ผูมี้ความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี

กาํหนดจะตอ้งเรียนรายวชิาต่อไปน้ีโดยไม่นบัหน่วยกิต 

 1555101 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

  (English for Graduate Students)  

 4125101 คอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

  (Computer for Graduate Students)  

    3. การให้รหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยและพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้   กาํหนดรหสัวชิาเป็น  7  หลกั  ดงัน้ี 

 

1  2  3  4  5  6  7        
                  

           
ลาํดบัก่อนหลงั 

              

             ลกัษณะเน้ือหาวชิา 
              

             ระดบัความยากง่ายหรือชั้นปี 
              

             หมวดวชิาและหมู่วชิา 

              เลขตวัท่ี  1-3 บ่งบอกถึงหมวดวชิาและหมู่วชิา 

  เลขตวัท่ี  4 บ่งบอกถึงความยากง่ายหรือชั้นปี 

  เลขตวัท่ี  5 บ่งบอกถึงลกัษณะเน้ือหาวชิา 

  เลขตวัท่ี  6-7 บ่งบอกถึงลาํดบัก่อนหลงัของวชิา 
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หมายเหตุ  

  เลขตวัท่ี  5   บ่งบอกถึงลกัษณะเน้ือหาวชิาดงัน้ี 

1 หมายถึงกลุ่มวชิาท่ีเป็นพื้นฐาน 

2 หมายถึงกลุ่มวชิาวจิยัและประเมินผล 

3 หมายถึงกลุ่มวชิาหลกัสูตร 

4 หมายถึงกลุ่มวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 

5 หมายถึงกลุ่มวชิาการสัมมนา 

6 หมายถึงกลุ่มวชิาวทิยานิพนธ์ 

     

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

               แผนการศึกษาแบบแผน ก. แบบ ก.2 

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการวิจยัและพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้แผน ก. แบบ ก.2   กาํหนดแผนการศึกษา ดงัน้ี 

ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมวดวชิา 

1901201 การวจิยัปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3 เฉพาะ (บงัคบั) 

1901301 หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 3 เฉพาะ (บงัคบั)  

1901401 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

จดัการเรียนรู้ 

3 เฉพาะ (เลือก)  

1901501 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 1 2 เฉพาะ (บงัคบั) 

รวม  11  หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมวดวชิา 

1902601 วทิยานิพนธ์   6 วทิยานิพนธ์ 

1901502 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 2 1 เฉพาะ (บงัคบั) 

รวม  7  หน่วยกติ 
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ภาคการศึกษาที ่3 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมวดวชิา 

1902601 วทิยานิพนธ์   6 วทิยานิพนธ์ 

1901503 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 3 1 เฉพาะ (บงัคบั) 

รวม  7  หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาที ่4 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมวดวชิา 

1902601 วทิยานิพนธ์   6 วทิยานิพนธ์ 

1901504 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 4 2 เฉพาะ (บงัคบั) 

รวม  8  หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาที ่5 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ หมวดวชิา 

1902601 วทิยานิพนธ์   6 วทิยานิพนธ์ 

รวม  6  หน่วยกติ 

 

    3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

  กลุ่มวชิาเฉพาะ 

1901101 การพฒันาความสามารถดา้นการคิด 3(3-0-6) 

 (Thinking Ability Development)  

 ศึกษาวเิคราะห์  สังเคราะห์  สรุปทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกบัการคิดและการพฒันาสมองดา้น

การคิด  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดแก้ปัญหาและการคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรค์  เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิด เทคนิคการวดั

ความสามารถดา้นการคิด ปฏิบติัการออกแบบการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามารถดา้นการคิด 
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 Study, analysis, synthesis and conclusion of theories about thinking and developing 

thinking brain,  activities that encourage skills of thinking processes with consideration, thinking 

for problem solutions, and creative thinking; techniques of managing learning activities for 

developing thinking processes, and practice of designing activity management for building 

thinking ability. 

 

1901102 คอมพิวเตอร์เพื่อการจดัการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Computer for Learning Management)  

 ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และอภิปรายเก่ียวกับหลักการและกระบวนการนํา

คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการจดัการเรียนรู้  พฒันาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมกบัการ

เรียนรู้ของนกัเรียน  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งสืบคน้ความรู้สําหรับการจดัการเรียนรู้และ

การพฒันาทางการศึกษา 

 Study, searching, analysis, and discussion about principles and application processes 

for learning management; development of appropriate computer assisted instruction for students’ 

learning, and use of computer as source for searching knowledge in learning management and 

educational development. 

 

1901201 การวจิยัปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 (Operational  Research  for  Learning  Development)  

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  รูปแบบ  และวิธีการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้  อภิปราย

ความสําคญัและศึกษากระบวนการของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ฝึกปฏิบติัการเก็บขอ้มูลเพื่อ

กาํหนดปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  ฝึกปฏิบติัการออกแบบการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  การ

พฒันาเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล  และการเขียนโครงร่างการวิจยั  ทดลองปฏิบติัการ

วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  นาํเสนอและประเมินผลการวจิยั 

  Study and analysis of concepts, models, and research methods for learning 

development.  Discussion about the importance and study procedures of research for learning 

development.  Practice of collecting data for determining students’ learning problems.  Practice of 

designing research for learning development, construction instruments for collecting data 

analysis, and writing a research proposal.  Practical experiment to conduct research for learning 

development, presentation, and evaluation of the research. 
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1901202 วจิยัเชิงคุณภาพเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Qualitative Research for Learning Development)  

 ศึกษาวิเคราะห์หลกัการพื้นฐานของการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใชใ้นการวิจยัเพื่อพฒันาการ

เรียนรู้  การออกแบบการวิจยัเชิงคุณภาพสําหรับการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ความเท่ียงและความตรงของการวิจยัเชิงคุณภาพ  การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัเชิงคุณภาพ และการประยุกต์ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพมาใชใ้นการวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ 

 Study and analysis of basic principles of qualitative research used in learning 

development, designing of qualitative research for developing learning, qualitative data, analysis 

of qualitative data, validity and reliability of qualitative research.  Use of computer program in 

qualitative research, and application of qualitative research to learning development research. 

 

1901203 การสร้างเคร่ืองมือวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Construction of Research Instruments for Learning Development 

Research) 

 

 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย และลกัษณะของการเก็บขอ้มูลดา้นพุทธิพิสัย  ทกัษะพิสัย 

และจิตพิสัย  หลกัและวิธีการสร้างเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  ปัญหาและแนว

ทางแกไ้ขสําหรับการพฒันาเคร่ืองมือวดัและฝึกปฏิบติัเพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัสําหรับเก็บขอ้มูลของ

การวจิยัเพื่อการเรียนรู้ 

 Study and analysis of definitions, and characteristics of knowledge, skills, and 

affective data collection.  Principles and methods of construction instruments, as well as quality 

tests of the constructed instruments.  Problems and solutions for development of measuring 

instruments, as well as practice of constructing measuring instruments for collecting data for 

learning development research. 
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1901204 การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 3(3-0-6) 

 (New Trends in Learning Evaluation and Assessment)  

 ศึกษาวเิคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลกัการ และเทคนิคการวดัและการประเมินผล

การเรียนรู้แนวใหม่  การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  การประเมินผลแบบย่อยและแบบ

รวม  การประเมินงานและภาระงาน  การพฒันากฏเกณฑก์ารประเมิน (รูบริค)  การสร้างและการใช้

เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้  และการใชผ้ลการวดัและการประเมินเพื่อปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

 Study and analysis of definitions, objectives, principles, and techniques of evaluation 

and assessment of new trendsin learning evaluation and assessment.  Learning evaluation in 

authentic situations, formative and summative evaluation, assignment and task evaluation.  

Development of evaluation criteria, construction and use of learning evaluation instruments, and 

use of evaluated and assessed results for improving learning management. 

 

1901205 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Analysis of Educational Data)  

 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษาและผลการเรียนรู้  ประเภทของขอ้มูล  สถิติบรรยาย

ลกัษณะของประชากร  กลุ่มตวัอย่างและความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร  สถิติอา้งอิงท่ีใช้ทดสอบ

ความแตกต่าง  และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  การ

นาํเสนอผลการวเิคราะห์และการแปลความหมาย  ปฏิบติัการประยุกตใ์ชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลกบัการ

วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

 Study and analysis of educational data and learning results, types of data, 

demographic descriptive statistics, population characteristics, sample and variety relationship, 

referent statistics for testing differences, and testing between varieties; analysis of qualitative 

data, presentation of the analyses and interpretation, and practice of using data analysis in 

research for learning development. 

 

1901206 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 3(3-0-6) 

 (Software Programs for Data Analysis)  

  ศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัโปรแกรมสาํเร็จรูป  เพื่อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการ

วิจยัและการประเมินผล  ปฏิบติัการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์เคร่ืองมือวดัผล  การ

ประเมินผลทางการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
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 Study and analysis of ready-made software programs for data analysis in research 

and evaluation, and practice use of ready-made software programs for data analyses in research. 

 

1901301 หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 (Curriculum and Design of Learning Management)  

 ศึกษาความหมาย  หลักการ  และกระบวนการนําไปใช้เพื่อการจดัการเรียนรู้ของ 

หลกัสูตรสถานศึกษา  วเิคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้  ศึกษารูปแบบการ

สอนและการจดัการเรียนรู้  ปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 Study about definition, principles, and application procedures for learning 

management of institutional curriculum.  Analyses of elements that affect learning management.  

Study about teaching models and learning management.  Practice of designing learner-based 

learning management. 

 

1901401 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 (Innovation and Information Technology for Learning Management)  

 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา เทคโนโลยี

การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งเสริมพฒันาคุณภาพการเรียนรู้  การพฒันาและการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การ

วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลกัการเลือก 

การออกแบบ  การผลิต  การใช ้ การประเมินและการบาํรุงรักษา ฝึกปฏิบติัการออกแบบ  การผลิต  

การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 

 Study and analysis of concepts, theories about technology and educational 

innovation, information technology for encouraging development of learning quality, 

development and application of information technology, and learning resources and networks.  

Analysis of problems about educational innovation and information technology application.  

Principles of information technology design selection, production, application, evaluation, and 

maintenance.  Practice of designing, production, and technology application for learning 

management.  
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1901501 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 1 2(0-4-2) 

 (Seminar on Research for Learning Development 1)  

 วิเคราะห์ปัญหาสําหรับการปฏิบติัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ตามประเด็นท่ีสนใจ  

พร้อมนาํเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปฏิบติัการพฒันาเคา้โครงสร้างวทิยานิพนธ์และจดัทาํขอ้เสนอ

แผนการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 1 

 Analysis of problems of practical research for development of interested topics, 

including presentation and learning exchange.  Developing a thesis proposal and creating a 

research proposal for learning development in phase 1. 

 

1901502 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 2 1(0-2-1) 

 (Seminar on Research for Learning Development 2)  

 นาํเสนอผลการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 1 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วเิคราะห์ปัญหา นวตักรรม และจดัทาํขอ้เสนอแผนการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 2 

 Presentation of research outcome of learning innovation development in phase 1 and 

learning exchange.  Analysis of problems, innovation, and creating a plan for conducting the 

research proposal for learning development in phase 2.  

 

1901503 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 3 1(0-2-1) 

 (Seminar on Research for Learning Development 3)  

 นาํเสนอผลการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 2 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วเิคราะห์ปัญหา นวตักรรม และจดัทาํขอ้เสนอแผนการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 3 

 Presentation of research outcome of learning innovation development in phase 2 and 

learning exchange.  Analysis of problems, innovation, and creating a plan for conducting the 

research proposal for learning development in phase 3. 
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1901504 สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 4 2(0-4-2) 

 (Seminar on Research for Learning Development 4)  

 นาํเสนอผลการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

บูรณาการผลการวจิยัเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 1, 2 และ 3 แลว้นาํเสนอเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

     Presentation of research outcome of learning innovation development in phase 3 

and integration of the research outcomes in phases 1, 2 and 3 for writing the thesis. 

 

  กลุ่มวชิาวทิยานิพนธ์      

1902601 วทิยานิพนธ์   24 หน่วยกิต 

 (Thesis )  

 ปฏิบติัการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างลึกซ้ึงตามประเด็นท่ี 

สนใจ  มีลกัษณะงานวิจยัท่ีใชน้กัเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน  โดยมุ่งสั่งสมองคค์วามรู้ใหม่ดา้นการ

จดัการเรียนรู้  

 Intensively conducting research for developing students’ learning quality on the 

interested topic; emphasizing use of students and school to accumulate new knowledge in 

learning management  

                          

 กลุ่มวชิาปรับพืน้ 

1555101 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 (English for Graduate Students)  

 ฝึกทกัษะพื้นฐานในการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาองักฤษ   เน้นการ

อ่านและสรุปใจความสําคญัของบทคดัย่อ  และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกเขียนบทคดัย่อ

ภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 Practice of basic skills in listening, speaking, reading and writing English.  The 

course emphasizes reading and conclusion of research abstracts and academic materials.  Practice 

of writing abstracts in English using printed and electronic media. 
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4125101 คอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 

 (Computer for Graduate Students)  

  ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการใชค้อมพิวเตอร์  เนน้ทกัษะเก่ียวกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้และการสืบคน้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  ความรู้เบ้ืองตน้ในการใช้

โปรแกรมประยกุตใ์นการบริหารงาน  การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจดัทาํวทิยานิพนธ์  การทาํสารบญั

และการทาํบรรณานุกรมอตัโนมติั  และการใชค้อมพิวเตอร์ในการนาํเสนอผลงาน 

 Study of basic knowledge about computers and usage; the skill emphases are 

information technology, use and searching information from the internet; basic knowledge about 

using applied software programs for management, and; use of computer for doing research, 

content, automatic bibliography, and work presentation.    

 

3.2 ช่ือ-สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั 

ช่ือ – นามสกลุ 

เลขท่ีบตัรประจาํตวั 

ประชาชน 

คุณวฒิุและ 

สาขาวชิา 

ตาํแหน่ง 

วชิาการ 

ภาระการสอน  

ช.ม./ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

1 รศ.บรรดล  สุขปิติ 

3730100699365 

กศ.ม. (การวดัผล

การศึกษา) มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2517 

รอง

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 

2 ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ 

4101800045419 

ปร.ด. (สหวทิยาการ) 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2549 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 

3 ผศ.ดร.วชิยั  ลาํใย 

5730500042203 

ค.ด. (เทคโนโลยแีละ 

ส่ือสารการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2549 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 

4 ดร.อมัรินทร์  อินทร์อยู ่

3639900155679 

กศ.ด. (วทิยาศาสตร์

ศึกษา) มหาวทิยาลยัศรี

นครินทรวโิรฒ, 2552 

อาจารย ์ 12 12 12 12 

5 ผศ.ดร.ศิลปชยั  กงตาล 

3329900044004 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2550 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั 

ช่ือ – นามสกลุ 

เลขท่ีบตัรประจาํตวั 

ประชาชน 

คุณวฒิุและ 

สาขาวชิา 

ตาํแหน่ง 

วชิาการ 

ภาระการสอน  

ช.ม./ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

1 รศ.บรรดล  สุขปิติ 

3730100699365 

กศ.ม. (การวดัผล

การศึกษา) มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2517 

รอง

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 

2 ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ 

4101800045419 

ปร.ด. (สหวทิยาการ) 

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2549 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 

3 ผศ.ดร.วชิยั  ลาํใย 

5730500042203 

ค.ด. (เทคโนโลยแีละ 

ส่ือสารการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2549 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 

4 ดร.อมัรินทร์  อินทร์อยู ่

3639900155679 

กศ.ด. (วทิยาศาสตร์

ศึกษา) มหาวทิยาลยัศรี

นครินทรวโิรฒ, 2552 

อาจารย ์ 12 12 12 12 

5 ผศ.ดร.ศิลปชยั  กงตาล 

3329900044004 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2550 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

12 12 12 12 

 

3.2.3  อาจารย์พเิศษ 

ลาํดบั 

ช่ือ – นามสกลุ 

เลขท่ีบตัรประจาํตวั 

ประชาชน 

คุณวฒิุและ 

สาขาวชิา 

ตาํแหน่ง 

วชิาการ 

ภาระการสอน  

ช.ม./ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 

1 นางณฐักาญจน์  อ่างทอง 

73030458164 

Ph.D. (Reading)  

University of  North 

Texas, U.S.A., 2514 

อาจารย ์ 6 6 6 6 

2 ผศ.นิทศัน์  ฝักเจริญผล 

3730100699730 

กศ.ม. (ฟิสิกส์) 

มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ, 2518 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์

6 6 6 6 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1. เป็นนกัวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีมี

ศกัยภาพ  มีความลุ่มลึกทางวชิาการ และ

สามารถปฏิบติัการออกแบบการวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาจริงท่ี

เกิดกบันกัเรียนของตน 

จดัรายวชิาท่ีศึกษาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั โดยมุ่งเนน้

ใหค้รอบคลุมศาสตร์ทางการวจิยัและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาของนกัเรียน/โรงเรียน 

ท่ีปฏิบติังานอยูเ่ป็นฐานในการเรียนรู้ และส่งเสริมให ้

นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานกบักลุ่มเพื่อนและ

กบัอาจารยเ์พื่อเกิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัทกัษะการวจิยัและ

การแกปั้ญหาการพฒันาการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 

2.  มีวนิยัและยดึมัน่ในจรรยาบรรณของ

นกัวจิยั  เคารพโอกาสในการเรียนรู้และ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องศิษย ์ไม่

บิดเบือนหรือใชศ้าสตร์การวิจยัเพื่อ

แสวงหาผลประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ

ในการเล่ือนวทิยฐานะของตน 

การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 

นกัวจิยั โดยเฉพาะการทาํวจิยักบันกัเรียนของตนท่ีตอ้ง

ใชเ้พื่อการปฏิบติังานวจิยั สาํหรับเป็นวทิยานิพนธ์   

รวมทั้งศึกษากรณีศึกษา ทาํการวเิคราะห์ วพิากษห์รือ 

สถานการณ์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

จรรยาบรรณของครูนกัวิจยัในปัจจุบนั 

3. เป็นผูน้าํทางภูมิปัญญาเก่ียวกบัการ

วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ใหก้บัเพื่อนครู

ในโรงเรียนและในทอ้งถ่ิน  เพื่อช้ีนาํให้

เกิดการพฒันาดา้นการศึกษาในชุมชน 

ทอ้งถ่ิน 

การจดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติั การแกปั้ญหา โดยใชป้ระเด็นปัญหาทาง

การศึกษาของนกัเรียนของตนเป็นฐานในการเรียนรู้ 

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกเป็นวิทยากร ใหค้าํปรึกษา

ทางดา้นการวิจยัและการออกแบบการจดัการเรียนรู้

ใหก้บับุคลากรในโรงเรียนและในทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
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2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

        2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

    2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้สามารถดาํเนินชีวิตความเป็นครู

ร่วมกบัครูและผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างราบร่ืน  ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อ 

วชิาชีพครู  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความเป็นครูนกัวจิยัอยา่งนอ้ย  3  ประการ ดงัน้ี               

    (1)  ยึดมัน่ในจรรยาบรรณของนกัวิจยั และเป็นผูน้าํในการส่งเสริมให้มีการ

ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรมในบริบทวิชาการและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้

อยา่งกวา้งขวาง 

    (2)  สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซ้อนใน

บริบททางวิชาการและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  โดยคาํนึงถึงความถูกต้องและคาํนึงถึง

ส่วนรวม  

    (3)  สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้ดว้ยความยุติธรรม ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผล

และค่านิยมอนัดีงามในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแกไ้ขในทางท่ีถูกตอ้ง 

    2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

                      (1) การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

วิเคราะห์ และสะทอ้นความคิด  จากกรณีศึกษา  สถานการณ์  หรือประสบการณ์ปัญหาเก่ียวกบั

จรรยาบรรณของครูนกัวจิยั  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขหรือป้องกนั 

    (2) เรียนรู้จากตน้แบบ เช่น อาจารยผ์ูส้อน วิทยากร เพื่อน นกัวิจยัหรือบุคคล

ตวัอย่างในสังคม หรือในทอ้งถ่ิน หรือในประวติัศาสตร์ การยกย่องนกัศึกษาท่ีดี ทาํประโยชน์แก่

ส่วนรวม 

    (3)  ใช้สถานการณ์การปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  สร้างความ

ตระหนกัและความสาํนึกในคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนจรรยาบรรณของนกัวจิยั 

   2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

                     สังเกตการเปล่ียนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมผา่นการปฏิบติังาน การเรียน

การสอนในหอ้งเรียน การปฏิบติังานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และการสอบถามจากเพื่อน ตลอดจน

ใหน้กัศึกษารายงานตนเอง 
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    2.2  ความรู้ 

     2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                      (1) มีความรู้และมีความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้ก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ ทั้งในลกัษณะงานวจิยัเชิงวชิาการและงานวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

   (2) สามารถพฒันานวตักรรมการออกแบบการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นองค์

ความรู้ใหม่ให้กบัวงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และเช่ือมโยงสะสมความรู้เพื่อแก้ปัญหาและ

พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 (3) เป็นผูน้าํทางวิชาการดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีความโดดเด่น

ระดบัแนวหนา้  มีความแกร่งทางวิชาการ  มีศกัยภาพในการบริการวิชาการและเป็นท่ีพึ่งให้กบัครู

ในทอ้งถ่ิน 

   2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                     จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และ

การนาํความรู้หลกัการทฤษฎีไปใชใ้นสถานการณ์จริง การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน การเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหานกัเรียนของตนเป็นฐาน การเรียนรู้จากการทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  การเรียนรู้จาก

วิทยากร หรือการฝึกปฏิบติัการภาคสนาม มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน  

ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนจะมีความเฉพาะเจาะจงตามธรรมชาติวิชาวิจยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยี

การจดัการเรียนรู้ 

   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                     การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ใช้เทคนิคการประเมินผลหลากหลาย 

ได้แก่ จดัให้มีการทดสอบย่อย การทดสอบสรุปรวมเพื่อตัดสินผลการเรียน การประเมินจาก

กระบวนการวิจยัและผลการวิจยั  โดยเฉพาะการประเมินภาคปฏิบติั การประเมินตามสภาพท่ี

แทจ้ริง  การใหป้ฏิบติัจริง  การทดสอบปากเปล่า  ตลอดจนการประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

 

   2.3  ทกัษะทางปัญญา 

    2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

     (1) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติัการวิจยัเพื่อการคิดอย่างมี

วิจารณญาณอยา่งเป็นระบบ และจดัการประเด็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  โดยใชก้ระบวนการ

เชิงระบบ  เสนอแนะทางออกในการแกปั้ญหาคุณภาพการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     (2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีปฏิบติัเพื่อ

พฒันาความรู้ใหม่  และบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นการวจิยั 
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    (3) สามารถออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และดาํเนินการวิจยัใน

ประเด็นท่ีซับซ้อน  เพื่อพฒันาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ได้อย่าง

สร้างสรรค ์

    2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

     (1)   การเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการคิดวเิคราะห์  

คิดสังเคราะห์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยผา่นการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์แกปั้ญหา

ในสถานการณ์จริง  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัศึกษา อาจารย ์และวทิยากร  

     (2)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  โดยเน้นการปฏิบติัการภาคสนาม 

มุ่งเน้นให้นกัศึกษาปฏิบติัการวิจยั เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการเรียนรู้โดยใช้นกัเรียนของตนเป็น

ฐาน  ตลอดจนการเรียนรู้จากการร่วมกบัอาจารย์เพื่อเป็นวิทยากรให้คาํปรึกษาด้านการวิจยักับ

บุคลากรในทอ้งถ่ิน 

     (3)  การเรียนรู้จากตน้แบบ อาทิ นกัวจิยั อาจารย ์หรือวิทยากร ท่ีเช่ียวชาญใน

การวจิยั  การร่วมกบัอาจารยท์าํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมให้นกัศึกษาเสวนากบัผูรู้้

ผูเ้ช่ียวชาญ  สัมมนาเชิงวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

      2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

                     การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญาใช้เทคนิคการประเมินผล

ตามสภาพจริง ผา่นการปฏิบติังาน รวมทั้งการใชก้ารสอบปากเปล่า  แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ 

และแบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีวดัการคิดระดบัสูง 

   2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

    2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

          (1)  มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางการวิจยั  มีความโดดเด่น และ

สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์ช้ีนาํครูในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม  

          (2)  สามารถวิเคราะห์  วางแผนในการพฒันาตนเองและโรงเรียนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีทกัษะในการขบัเคล่ือนร่วมกบัครูและบุคลากรอ่ืน 

   (3)  มีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม  สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่ง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถจดัการตนเองในการเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาส

และสถานการณ์ 
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   2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             

   (1)  การจดัการเรียนรู้ผา่นการศึกษาคน้ควา้ และมีการนาํเสนอความรู้ โดยมี

ทกัษะการส่ือสาร การวพิากษว์จิารณ์โดยใชห้ลกัการและทฤษฎี  

 (2)  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกวินยั ความรับผิดชอบ การเป็น

ผูน้าํผูต้าม  การเรียนรู้การจดัการปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม ทกัษะการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์รวมทั้งการ

ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

    2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

                      กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบโดยประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา การนําเสนองาน การร่วม 

กิจกรรมและการใชท้กัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล  

   2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (1) สามารถคดักรองขอ้มูลและใชห้ลกัตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติใน

การศึกษาค้นควา้ปัญหา  เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีสําคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนักเรียน และ

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

   (2)  มีความสามารถในการส่ือสารดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคล

ทั้งในวงการวชิาการและวชิาชีพ  รวมถึงชุมชนทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาํเสนอรายงานการวิจยัย่อย  

วทิยานิพนธ์ หรือแบบการจดัการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมถึงการ

ตีพิมพผ์า่นส่ือทางวชิาการและวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิง 

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารนเทศ 

     (1)  การเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคดักรอง

ขอ้มูล การใชห้ลกัตรรกะทางคณิตศาสตร์ในการสรุปปัญหา โดยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้

ผา่นการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์แกปั้ญหาในสถานการณ์จาํลอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหวา่งนกัศึกษา อาจารย ์และวทิยากร  
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     (2)  การจดัการเรียนรู้ผา่นการศึกษาคน้ควา้ การจดัสัมมนา โดยแสดงบทบาท

ทั้ งผู ้ร่วมสัมมนา และบทบาทการเป็นผู ้จ ัดการการสัมมนา  โดยใช้ทักษะการส่ือสาร การ

วิพากษ์วิจารณ์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตลอดจนการเรียนรู้จากการเป็นวิทยากรอบรม ให้

คาํปรึกษาดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ครูอาจารยแ์ละบุคลากรในทอ้งถ่ิน 

     (3)  การเรียนรู้จากตน้แบบ อาทิ นกัวจิยั อาจารย ์หรือวิทยากร ท่ีเช่ียวชาญใน

การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การร่วมกบัอาจารยท์าํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ตลอดจน

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเสวนากบัผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ สัมมนาเชิงวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  

    2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ 

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ 

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินผลงาน การ 

นาํเสนอผลงานวิจยั การร่วมกิจกรรม ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร นาํเสนอ

รายงานวชิาการหรืองานวจิยั 

 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา   

     (Curriculum Mapping) 

         ผลการเรียนรู้ในตารางหนา้ 37-38 มีความหมายดงัน้ี 

   -   คุณธรรมจริยธรรม 

   (1) ยึดมัน่ในจรรยาบรรณของนักวิจยั และเป็นผูน้ําในการส่งเสริมให้มีการ

ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรมในบริบทวิชาการและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้

อยา่งกวา้งขวาง 

   (2)  สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมท่ีซบัซ้อนในบริบททาง

วชิาการและการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  โดยคาํนึงถึงความถูกตอ้งและคาํนึงถึงส่วนรวม  

   (3)  สามารถใชดุ้ลยพินิจอย่างผูรู้้ดว้ยความยุติธรรม ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผลและ

ค่านิยมอนัดีงามในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแกไ้ขในทางท่ีถูกตอ้ง 

  -   ความรู้  

   (1)  มีความรู้และมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

ทั้งในลกัษณะงานวจิยัเชิงวชิาการและงานวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
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   (2)  สามารถพฒันานวตักรรมการออกแบบการจดัการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้

ใหม่ให้กบัวงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  และเช่ือมโยงสะสมความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพฒันา 

คุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน 

(3) เป็นผูน้าํทางวิชาการดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีความโดดเด่นระดบั

แนวหน้า มีความแกร่งทางวิชาการ มีศกัยภาพในการบริการวิชาการและเป็นท่ีพึ่ งให้กับครูใน 

ทอ้งถ่ิน 

    -   ทกัษะทางปัญญา 

     (1) สามารถใชค้วามรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติัการวิจยัเพื่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ

อย่างเป็นระบบ และจดัการประเด็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการเชิงระบบ  

เสนอแนะทางออกในการแกปั้ญหาคุณภาพการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

     (2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีปฏิบติัเพื่อพฒันา

ความรู้ใหม่  และบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นการวิจยั 

    (3)  สามารถออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และดาํเนินการวิจยัในประเด็นท่ี

ซบัซอ้น  เพื่อพฒันาองคค์วามรู้หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

    -  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

   (1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางการวิจยั มีความโดดเด่น และ

สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์ช้ีนาํครูในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม  

          (2) สามารถวิเคราะห์  วางแผนในการพฒันาตนเองและโรงเรียนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  โดยมีทกัษะในการขบัเคล่ือนร่วมกบัครูและบุคลากรอ่ืน 

   (3) มีทักษะในการทาํงานเป็นทีม สร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่าง 

สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถจดัการตนเองในการเป็นผูน้าํหรือผูต้ามไดอ้ย่างเหมาะสมตามโอกาส

และสถานการณ์ 

    -  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (1) สามารถคดักรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติใน

การศึกษาค้นควา้ปัญหา  เช่ือมโยงประเด็นปัญหาท่ีสําคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนักเรียน และ

เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 



                                                                                                     มคอ.2 
 

 หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้ 

36 

   (2)  มีความสามารถในการส่ือสารดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลทั้งใน

วงการวชิาการและวชิาชีพ  รวมถึงชุมชนทัว่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   (3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัยย่อย 

วทิยานิพนธ์ หรือแบบการจดัการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  รวมถึงการ

ตีพิมพผ์า่นส่ือทางวชิาการและวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

 

รายวชิา 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

การวจิยัปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้                

                

หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้                

                

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ 

จดัการเรียนรู้ 
               

                

สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 1                

                

สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 2                

                

สัมมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 3                
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รายวชิา 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลย ี       

สารสนเทศ 

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

สมัมนาการวจิยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 4                

                

วจิยัเชิงคุณภาพสาํหรับการวจิยัเพ่ือพฒันาการ                

เรียนรู้                

การสร้างเคร่ืองมือวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้                

                

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่                

                

การพฒันาความสามารถดา้นการคิด                

                

คอมพิวเตอร์เพ่ือการจดัการเรียนรู้                

                

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการศึกษา                

                

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูล                

                

วทิยานิพนธ์                 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

      การประเมินผลการศึกษาและการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   

  2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศึกษายงัไม่สาํเร็จการศึกษา 

    การทวนสอบดาํเนินการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และการสัมมนา โดยพิจารณา

ความสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อน

ในการออกขอ้สอบหรือกาํหนดกลไกการสอบ   

    การทวนสอบการจดัการสอน ให้มีการประเมินแผนการสอน  การประเมินผลการ

เรียนรู้และผลการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และ/หรือคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุทั้งจากภายในและภายนอกสถาบนั รวมถึงการประเมินอาจารย ์และการประเมินผลการ

เรียนการสอนโดยนกัศึกษา  

    การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในของสาขา ระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานบณัฑิตศึกษา ระบบประกนัคุณภาพภายในระดบัมหาวิทยาลยั เพื่อ

ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

      การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา จดัให้มีการ

วิจยัเชิงประเมินเพื่อติดตามคุณภาพนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว้ โดยทาํการวิจยัอย่างต่อเน่ือง แลว้

นาํผลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร การพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร และ

กระบวนการเรียนการสอน โดยมีประเด็นการประเมินเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงัน้ี 

(1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตร 

(2) ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 

ทางวชิาการและวจิยั  ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา 

(3) ความเห็นและขอ้เสนอแนะจากอาจารยพ์ิเศษและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ต่อผล 

สัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ องค์ความรู้ 

และการปรับปรุงหลกัสูตร ใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบนั 
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     (4)  ผลงานการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และผลงานอ่ืนของนกัศึกษาท่ีสามารถวดั

เป็นรูปธรรมได ้อาทิ จาํนวนผลงานวจิยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่  จาํนวนกิจกรรมบริการวชิาการ  เป็นตน้ 

 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการ

เรียนรู้จะสาํเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยการ

จดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2548  ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูมี้ความประพฤติดี 

(2) มีเวลาศึกษาในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่  2  ภาคการศึกษา 

(3) สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 

(4) ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของวิชาท่ีเรียนไม่ตํ่ากวา่  3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน

หรือเทียบเท่า 

(5)  สอบผา่นภาษาต่างประเทศตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

(6)  สอบผา่นการสอบวทิยานิพนธ์ หรือสอบผา่นการสอบประมวลความรู้  

 แผน ก แบบ ก.2  เสนอวทิยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย  

และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม

วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ใหมี้ความรู้และเขา้ใจในนโยบายของ 

มหาวทิยาลยั คณะและหลกัสูตรท่ีสอน  

(2) จดัใหอ้าจารยใ์หม่ท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาเขา้ร่วม 

ประชุมสัมมนาบทบาทหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อใหค้าํแนะนาํทางวชิาการและใหค้าํปรึกษาในการ

พฒันาวทิยานิพนธ์ได ้

 

2.  การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

      2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  

     (1) มีการเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน โดยจดัให้มีการประชุมเพื่อทาํ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมสัมมนา

เพื่อพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

     (2) มีการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการประเมินผลให้กบัอาจารยเ์พื่อสร้าง

ความเขา้ใจท่ีตรงกนัในแนวปฏิบติั รวมทั้งจดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการ

ประเมินผลใหท้นัสมยั  

      2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ  

     (1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ ทั้งเน้ือหาสาระ

และวธีิวทิยาการวจิยัเพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งอาจารยเ์ก่าและอาจารยใ์หม่ 

มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ

ประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์  

             (2) มีการกระตุน้อาจารยใ์ห้พฒันาผลงานทางวิชาการ ตาํราหนงัสือ หรือการเขียน

บทความเชิงวชิาการ 

     (3) ส่งเสริมการทาํวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน และ

เพื่อพฒันาความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการใน

ระดบัชาติและนานาชาติ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.   การบริหารหลกัสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสูตร  

             โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ มีการบริหารหลักสูตรในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

กาํหนดระบบกลไกการบริหารหลกัสูตร เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอน ตามมาตรฐานคุณวฒิุ  ทั้งน้ีมีการกาํหนดตวับ่งช้ีหลกัและเป้าหมายการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ 

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินการของหลกัสูตร 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

แห่งชาติ  

(3) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน  

มคอ.3 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนัหลงั 

ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา  

(5) จดัทาํรายงานการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัส้ิน 

สุดปีการศึกษา 

(6) มีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือประเมินผลการ 

เรียนรู้จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มอค.7 ปีท่ีแลว้ 

(7) อาจารยใ์หม่ทุกคน (ถา้มี) ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะนาํดา้นการเรียนการสอน 

(8) อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(9) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ยต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

(10)  ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อคุณภาพของนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการ 

ศึกษาเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

    2.1  การบริหารงบประมาณ 

   การบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ในดา้นงบประมาณเก่ียวกบับุคลากรและงบลงทุนขอรับการจดัสรรจากมหาวิทยาลยั 

ส่วนหมวดค่าใชส้อยและเงินอุดหนุนจะขอรับจดัสรรจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นรายรับ

จากค่าหน่วยกิตของนกัศึกษา 

    2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

   2.2.1  อาคารสถานที่ 

      การจดัการเรียนการสอนใชพ้ื้นท่ีใชส้อยอาคารเรียนของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม  ประกอบดว้ย 

(1) อาคารสาํนกังาน  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษามหาวชิราลงกรณ 

(2) วสัดุอุปกรณ์การสอน          

สาํนกังานบณัฑิตศึกษา และฝ่ายโสตทศันศึกษา ของมหาวทิยาลยั มี 

อุปกรณ์การสอนครบถว้น  ประกอบดว้ย 

1) เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ 

2) เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 

3) คอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต 

4) เคร่ืองบนัทึกและฉายวดีิทศัน์ 

5) โทรทศัน์สี 

6) เทปบนัทึกเสียง 

   2.2.2  ทรัพยากรเพือ่การค้นคว้าและแหล่งการเรียนรู้ 

             มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมมีความพร้อมดา้นทรัพยากรหนงัสือ ตาํรา และ

ฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยมี 

รายการหนงัสือ/ ตาํรา ดงัน้ี 

ที หนังสือ/ตํารา จํานวนเล่ม 

1 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลภาษาไทย 600 

2 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลภาษาองักฤษ 210 

3 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการวจิยัภาษาไทย 5,340 

4 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการวจิยัภาษาองักฤษ 76 
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ที หนังสือ/ตํารา จํานวนเล่ม 

5 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัสถิติภาษาไทย 270 

6 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัสถิติภาษาองักฤษ 129 

7 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย 1,253 

8 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 213 

9 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการศึกษาภาษาไทย 10,315 

10 หนงัสือ/ตาํราเก่ียวกบัการศึกษาภาษาองักฤษ 602 

11 วทิยานิพนธ์เก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทย 796 

รวม 19,804 

 

  นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมไดจ้ดัให้มีส่ืออิเล็กทรอนิคส์ท่ีใชส้ําหรับการ

สืบคน้ ดงัน้ี 

   1. สืบคน้จากเวบ็ไซตข์องสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยั

ราชภฏันครปฐม สามารถสืบคน้วารสาร (Journal)  ไดท้ัว่โลก 

   2. e - Book  CRC Net Base 

   3. e - Book  จากระบบ  OCLC  Netlibrary 

   4. ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์  Thailis  Digital  Collection 

   5. ฐานขอ้มูลกฤตภาคออนไลน์  ศูนยข์อ้มูลมติชน 

                    6.   ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจาํนวน  6 

ฐาน  

6.1 ฐานขอ้มูล ACM  Digital  Library 

(Association  for Computer  Machinery) : เขา้ใชท่ี้ http://portal.acm.org 

6.2 ฐานขอ้มูล H.W. Wilson (Full Text) 

  เขา้ใชท่ี้  http://vnweb.hwwilsonweb.com/ 

6.3 ฐานขอ้มูล Springer  Link 

       เขา้ใชท่ี้ http://www.springerlink.com 

6.4 ฐานขอ้มูล ISI  Web  of  Science 

  เขา้ใชท่ี้  http://portal15.isiknowledge.com/ 

6.5 ฐานขอ้มูล Ebsco 

  เขา้ใชท่ี้  http://web.ebscohost.com/ 

http://portal.acm.org/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/
http://portal.acm.org/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/
http://vnweb.hwwilsonweb.com/
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6.6 ฐานขอ้มูล ProQuest  Digital  Dissertations 

  เขา้ใชท่ี้  http://proquest.umi.com/login/ipauto 

   2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

   ประสานงานกบัคณะครุศาสตร์ สาํนกังานบณัฑิตศึกษา และสํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัซ้ือหนงัสือ ตาํรา นิตยสารและส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม  เพื่อ

บริการให้อาจารยแ์ละนักศึกษาได้คน้ควา้ และใช้ประกอบการเรียนการสอน  โดยการประสาน  

การจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาและอาจารยพ์ิเศษจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ

รายช่ือ หนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น อาทิ เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  

เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด ์เป็นตน้ 

  2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   มีเจา้หนา้ท่ีประจาํหลกัสูตร  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพื่อ

เขา้หอสมุดกลาง และทาํหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ  ตาํรา  นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี 

ดา้นโสตทศันูปกรณ์ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความ 

พอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย  โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

จดัใหมี้ห้องเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การ

ทดลอง ทรัพยากร ส่ือและ

ช่องทางการเรียนรู้ท่ี

เพียบพร้อมเพื่อสนบัสนุนทั้ง

การศึกษาในหอ้งเรียน  นอก

หอ้งเรียน และเพื่อการเรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ 

1.  จดัใหมี้ห้องเรียนท่ีมีความ

พร้อมใชง้านอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน 

การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัส่ือ

สาํหรับการ 

ทบทวนการเรียน 

2.  จดัเตรียมห้องปฏิบติัการ 

ทดลองท่ีมีเคร่ืองมือทนัสมยั 

และเป็นเคร่ืองมือวชิาชีพใน

ระดบัสากล เพื่อใหน้กัศึกษา

สามารถฝึกปฏิบติั สร้างความ

พร้อมในการปฏิบติังานใน  

วชิาชีพ 

- รวบรวมจดัทาํสถิติจาํนวน

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่อหวั

นกัศึกษา ชัว่โมงการใชง้าน

หอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 

-  จาํนวนนกัศึกษาลงเรียนใน

วชิาเรียนท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ย

อุปกรณ์ต่าง ๆ  

-  สถิติของจาํนวนหนงัสือ 

ตาํรา และส่ือดิจิทลัท่ีมี

ใหบ้ริการและสถิติการใชง้าน

หนงัสือ ตาํรา ส่ือดิจิทลั 

-  ผลสาํรวจความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ

การปฏิบติัการ 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/
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3.  การบริหารคณาจารย์ 

   3.1  การรับอาจารย์ใหม่  

    คดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่

จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาการวิจยั สถิติ การวดัและประเมินผล หรือ

สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

   3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร  

    คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และอาจารยผ์ูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอนประเมินผลและให้

ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไวส้ําหรับการปรับปรุง 

หลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และได้บณัฑิต

เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

   3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

   เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม วา่ดว้ยอาจารยพ์ิเศษ พ.ศ.  2553 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนกังานมหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2549  และขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2551 

5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

   5.1 การใหค้าํปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นกัศึกษา  

   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจดัให้มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ

ใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนหรือการทาํวจิยัสามารถปรึกษากบัอาจารย์

ท่ีปรึกษาทางวิชาการได ้โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการทุกคนจะตอ้งทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา

ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และมีการกาํหนดชั่วโมงให้คาํปรึกษาท่ีชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาเข้า

ปรึกษาได ้ 

   5.2  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

   กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่น

คาํร้องขอดูกระดาษคาํตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละ

รายวชิาได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวทิยาลยั 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ไดมี้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม รวมทั้งสํารวจขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการกาํลงัคน ประกอบการพฒันาหลกัสูตร และ

นอกจากน้ีได้สํารวจความต้องการศึกษาต่อมาเป็นข้อมูลในการพฒันาหลักสูตร (ตามแนบใน

ภาคผนวก 3) 

  และนอกจากน้ีจะมีการวิจยัประเมินติดตามคุณภาพมหาบณัฑิตเม่ือครบรอบหลกัสูตร

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  
 

7.   ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 

  ชนิดตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

  เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั    

 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

ปีท่ี 

1 2 3 4 5 

1.  มีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     

2.   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80   มีส่วนร่วมใน

การประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินการ

ของหลกัสูตร 

     

3. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา (ถา้มี) 

     

4. มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ    มคอ. 3 อยา่งนอ้ยก่อน

การเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 

ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุก

รายวชิา  
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ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน 

ปีท่ี 

1 2 3 4 5 

6.  จดัทาํรายงานการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

7.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 อยา่งนอ้ย ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

8.  มีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 

หรือประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ี

รายงานใน มอค.7 ปีท่ีแลว้ 

     

9.  อาจารยใ์หม่ทุกคน (ถา้มี) ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะนาํ

ดา้นการเรียนการสอน 

     

10. อาจารยทุ์กคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือ    

วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

11. บุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ

พฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ย   ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

12.  จาํนวนนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของ

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนนกัศึกษาท่ีคงอยู ่

     

13.  จาํนวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้เป็นไปตามแผน      

14. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมี

ต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

15. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ียไม่

นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

   1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน   

   กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อ

พฒันาการเรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุกๆ 

หวัขอ้วา่มีความเขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินดว้ยวธีิการหลากหลายทั้งการทดสอบยอ่ย การสังเกต

พฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปรายโตต้อบจากนกัศึกษา การตอบคาํถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้า่ ผูเ้รียนมีความ

เขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน

การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาจะสามารถช้ีได้ว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจ

หรือไม่ในเน้ือหาท่ีไดส้อนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะตอ้งมีการดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน

การสอนในโอกาสต่อไป 

   1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน  

   ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารยใ์นทุกด้าน ทั้งด้านทกัษะ   

กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของรายวิชา ช้ีแจงเกณฑ ์               

การประเมินผลของรายวชิา และการใชส่ื้อการสอนในทุกรายวชิา 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  

  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  ดาํเนินการโดยบุคคล  3  ฝ่าย ดงัน้ี 

  2.1  โดยนกัศึกษา ไดแ้ก่ ประเมินพฒันาการของนกัศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อ

หลกัสูตร ผลงานของนกัศึกษาท่ีสามารถวดัเป็นรูปธรรมได ้อาทิ จาํนวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อ

ชุมชนและทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 

   2.2  โดยผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือจากผูป้ระเมินภายนอก โดยประเมินความเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ

มหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ องคค์วามรู้ และการปรับปรุงหลกัสูตร 

ใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางการศึกษา  

   2.3  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา และ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ

ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีต่อความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน 

คุณธรรมจริยธรรมของมหาบณัฑิต 
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาํปี  ตามดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบุใน

หมวดท่ี 7  ขอ้ 7  โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย  3  คน  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิใน

สาขาวชิาอยา่งนอ้ย  1  คน  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวทิยาลยัโดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

 

  เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการครบทั้ง 5 ขอ้ 

ตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

มีการดาํเนินการครบทั้ง 12 ขอ้ 

ตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

 

  ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั  แสดง

การปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษาเป็นระยะ ๆ อยา่งนอ้ยทุก  3 ปี และมีการ

ประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก  5  ปี 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

  จากการรวบรวมขอ้มูล จะทาํให้ทราบปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชากรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ 

ได้ทนัทีซ่ึงก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาํได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา 

สําหรับการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบบันั้น จะกระทาํทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ภาคผนวก 1 
 

คณะทาํงานเพ่ือพฒันาหลกัสูตรการวิจยัพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

ระดบับณัฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก 2 
 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  2548 
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ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

……………………………… 

 

 เพื่อให้การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 

๒๕๔๗   สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัน้ี 

 

ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  “ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

ข้อ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๔๙      เป็นตน้ไป 
 

ข้อ ๓  ระเบียบ คาํสั่งหรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 

 

ข้อ ๔  ในขอ้บงัคบัน้ี 

“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”     หมายถึง           การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  

                                                                                             ระดบัปริญญาโท ระดบัประกาศนียบตัร  

                                                                                            บณัฑิตชั้นสูง  หรือระดบัปริญญาเอก 

“มหาวทิยาลัย”                              หมายถึง           มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 “สภามหาวทิยาลยั”            หมายถึง          สภามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 “อธิการบดี”                                  หมายถึง          อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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           “สํานักงานบัณฑิตศึกษา”              หมายถึง         หน่วยงานในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงาน 

                                                                                          ทะเบียน  ปฏิบติัหนา้ท่ีประสานงาน ติดตาม 

                                                                                          และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบั 

                                                                                          บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั 

          “คณบดี”                   หมายถึง        คณบดีท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

           “หลกัสูตรสาขาวชิาร่วม”        หมายถึง        หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนโดยมีเน้ือหาสาระหลาย 

                                                                                          สาขาวชิาท่ีดาํเนินการร่วมกนัโดยใชบุ้คลากร 

                                                                                          จากหลายคณะหรือหลายสาขาวชิา 

           “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”     หมายถึง        คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั 

        แต่งตั้งตามความในขอ้ ๗ แห่งขอ้บงัคบัน้ี 

          “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร”  หมายถึง        คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

        บณัฑิตศึกษาสาขาวชิา หรือสาขาวชิา 

        ร่วมท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง     

            “อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร” หมายถึง        อาจารยป์ระจาํท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการ 

        บริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน   

        พฒันาหลกัสูตร ติดตามประเมินผล 

        หลกัสูตร และหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   

            “อาจารย์ประจําหลกัสูตร”   หมายถึง        อาจารยป์ระจาํและอาจารยพ์ิเศษท่ีทาํหนา้ท่ี  

                                                                                         รับผดิชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษา 

        วทิยานิพนธ์   และอาจารยผ์ูส้อนซ่ึงมี    

        คุณสมบติัตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด  

            “อาจารย์ประจํา”               หมายถึง        บุคลากรในมหาวทิยาลยัท่ีมีหนา้ท่ีหลกั 

               ทางดา้นการสอนและการวจิยั และปฏิบติั 

        หนา้ท่ีเตม็เวลา ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

        ในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน   

            “อาจารย์พเิศษ”               หมายถึง         ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยัท่ี 

                               มหาวทิยาลยั  แต่งตั้งให้เป็นผูส้อน 

         สอบ และ/หรือควบคุม วทิยานิพนธ์ 

         ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ  

                                                                                           ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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           “การศึกษาภาคปกติ”                     หมายถึง         การศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหน้กัศึกษา 

        ในวนั และเวลาราชการ เป็นหลกั  

           “การศึกษาภาคพเิศษ”      หมายถึง         การศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหน้กัศึกษา  

         ในวนั  และเวลาท่ีมิใช่วนัและเวลา 

          ราชการเป็นหลกั 

ข้อ ๕  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้นิิจฉยัช้ีขาดปัญหาจาก 

การใชข้อ้บงัคบัน้ี 

 

หมวด  ๑ 

ระบบการบริหารงาน  
 

ข้อ ๖  การบริหารงานบณัฑิตศึกษา  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดงัน้ี 

           ๖.๑ ใหมี้คณะกรรมการประกอบดว้ย 

                     ๖.๑.๑  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

                     ๖.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

              ๖.๒ ใหมี้สาํนกังานบณัฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปฏิบัติหน้าท่ีประสานงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยั 

               ๖.๓ ใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาแต่งตั้งบุคคล หรือคณะกรรมการนอกเหนือไปจากกรรมการ

ในขอ้ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ ตามความจาํเป็น 
 

ข้อ ๗  ใหม้หาวทิยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาข้ึนคณะหน่ึงจาํนวนไม่เกิน ๑๕ 

คน ประกอบดว้ย 

            ๗.๑  อธิการบดีเป็นประธาน 

            ๗.๒ รองอธิการบดีหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นรองประธาน 

            ๗.๓  คณบดีท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกคณะเป็นกรรมการ 

            ๗.๔ ผูแ้ทนประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร คดัเลือกกนัเอง จาํนวนไม่เกิน ๖ 

คน  
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            ๗.๕ ผูแ้ทนอาจารยป์ระจาํ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 

จาํนวน ๑ คน ใหค้ณะกรรมการตามขอ้ ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ และ ๗.๔ เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก 

           ๗.๖  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ หรือการสอนในระดบั

บณัฑิตศึกษา จาํนวน ๑ คน โดยใหก้รรมการในขอ้ ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ , ๗.๔ และ ขอ้ ๗.๕ เป็นผู ้

พิจารณาคดัเลือก 

            กรรมการบณัฑิตศึกษา ตามขอ้ ๗.๔, ๗.๕ และขอ้ ๗.๖ ใหมี้วาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้

            กรณีกรรมการบณัฑิตศึกษาวา่งลงก่อนครบวาระ ใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบติั

เช่นเดียวกนัข้ึนแทนโดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีวา่งลง เวน้

แต่วาระของกรรมการท่ีวา่งลงนั้นเหลืออยูน่อ้ยกวา่ ๙๐ วนั 

             กรณีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาครบวาระและยงัมิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ 

ให้คณะกรรมการชุดเดิมท่ีหมดวาระลงนั้ นปฏิบัติหน้า ท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ ชุดใหม่ข้ึนรับหนา้ท่ีแทน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั หลงัจากท่ีคณะกรรมการชุด

เดิมหมดวาระ 

             ๗.๗ ใหห้วัหนา้สาํนกังานบณัฑิตศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  

 

ข้อ ๘  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษามีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

           ๘.๑ กาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยั 

           ๘.๒ เสนอระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับการบริหารและดาํเนินงานจดัการศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา 

          ๘.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อ

สภามหาวทิยาลยั 

           ๘.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผูส้ําเร็จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อ

สภามหาวทิยาลยั 

           ๘.๕ ควบคุมการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
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          ๘ .๖ ให้ค ําปรึกษาและเสนอความเห็นเ ก่ียวกับแนวทางการบริหารงาน

บณัฑิตศึกษา 

          ๘ .๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ชํานาญการ 

ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อร่วมดาํเนินการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

         ๘.๘ ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัมอบหมาย 

 

ข้อ ๙  ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ตามขอ้เสนอของคณบดี โดยมี

กรรมการสาขาวชิาละไม่เกิน ๗ คน ประกอบดว้ย 

            ๙.๑ คณบดีหรือบุคคลท่ีคณบดีมอบหมายหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

มอบหมายในกรณีท่ีเป็นสาขาวชิาร่วม เป็นประธาน  

            ๙.๒  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง 

            ๙.๓ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการจดัการศึกษาหรือการสอนในระดับ

บณัฑิตศึกษาในสาขานั้น ๑ คน โดยใหก้รรมการในขอ้ ๙.๑ และ ๙.๒ เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก 

            กรณีหลักสูตรสาขาวิชาร่วม ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรท่ีประกอบไปดว้ยกรรมการจากสาขา สาขาวชิาละไม่เกิน ๓ คน 

            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจ

ไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

            ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็นรองประธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน 

และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการอีก ๑ คน  

           กรณีกรรมการบริหารหลักสูตรว่างลงก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้ งกรรมการท่ีมี

คุณสมบติัเช่นเดียวกนัข้ึนแทนโดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ

ท่ีวา่งลง เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีวา่งลงนั้นเหลืออยูน่อ้ยกวา่ ๙๐ วนั 

            กรณีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครบวาระและยงัมิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมท่ีหมดวาระลงนั้นปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนรับหนา้ท่ีแทน  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน ๙๐ วนั หลงัจากท่ีคณะกรรมการชุด

เดิมหมดวาระ 
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ข้อ ๑๐  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี   

             ๑๐.๑ ดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาให้เกิดประสิทธิภาพ

สอดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

             ๑๐.๒ ประสานงานการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

             ๑๐.๓ จดัการเรียนการสอน วดัและประเมินผลการศึกษาของสาขาวชิา 

             ๑๐.๔ ประเมินผล และพฒันาหลกัสูตร      

             ๑๐.๕ พิจารณาเกณฑแ์ละดาํเนินการเก่ียวกบัการรับนกัศึกษา การสอน การวิจยั การจดัการ

เรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษาของสาขาวชิาเสนอต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

             ๑๐.๖ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรต่อมหาวทิยาลยั 

             ๑๐.๗ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการ

สอบวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระต่อมหาวทิยาลยั 

             ๑๐.๘ พจิารณาตรวจสอบและเสนอรายช่ือผูส้ําเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมติัประกาศนียบตัร

และปริญญาบตัร  

             ๑๐.๙ พิจารณาเสนอของบประมาณเพื่อดาํเนินการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ

สาขาวชิาต่อมหาวทิยาลยั 

               ๑๐.๑๐ รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีต่อมหาวทิยาลยั   
 

ข้อ ๑๑  ให้คณบดีคณะท่ีมีสาขาวิชาเปิดสอนหรือจะเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาในแต่ละปีเสนอ

แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย หรือเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษากรณีสาขาวชิาร่วม 
 

ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดี รองอธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย คณบดี และประธานคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร  ดูแล กาํกบั ประสานงาน  และติดตามให้การดาํเนินการจดัการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
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หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ข้อ ๑๓   การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหด้าํเนินการดงัน้ี 

             ๑๓.๑  สาํนกังานบณัฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานในสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีประสานงาน ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยั 

             ๑๓.๒ คณะสามารถจดัใหมี้การจดัการศึกษาในหลกัสูตรท่ีเป็นแบบสาขาวิชาร่วมจากหลาย

คณะหรือหลายสาขาวชิาได ้

             ๑๓.๓ คณะสามารถจดัการศึกษาร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนทั้งในและนอกประเทศได ้

             ๑๓.๔ คณะหรือสํานกังานบณัฑิตศึกษา สามารถออกประกาศท่ีไม่ขดักบัขอ้บงัคบัและ

ระเบียบของมหาวทิยาลยัได ้
 

ข้อ ๑๔  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา มีดงัน้ี 

             ๑๔.๑  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  

              ๑๔.๒  ปริญญาโท   

              ๑๔.๓  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  

              ๑๔.๔  ปริญญาเอก  
 

ข้อ ๑๕  ปรัชญา วตัถุประสงค ์และโครงสร้างหลกัสูตร 

             ๑๕.๑ ปรัชญาและวตัถุประสงคห์ลกัสูตร 

                          ๑๕.๑.๑  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง มุ่งให้

มีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ

อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนน้การพฒันานกัวิชาการ

และนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถ

ปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน และควรเป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเอง 

                         ๑๕.๑.๒  หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมีความรู้

ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา

ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
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วชิาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

            ๑๕.๒ โครงสร้างหลกัสูตร 

            ๑๕.๒.๑ ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้มีจาํนวน

หน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 

            ๑๕.๒.๒ ปริญญาโท ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 

               แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการทาํวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

              แบบ ก ๑ ทาํเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ 

หน่วยกิต มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็

ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

              แบบ ก ๒ ทาํวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย

กิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาํ

วทิยานิพนธ์ แต่ตอ้งมีการคน้ควา้อิสระไม่นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

   นักศึกษาสามารถศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญาได ้

ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

           ๑๕.๒.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนา

นกัวชิาการและนกัวชิาชีพชั้นสูง คือ 

 แบบ ๑   เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั  โดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ี

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการ

อ่ืนเพิ่มข้ึนก็ไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด ดงัน้ี 

        แบบ ๑.๑ ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์

ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 

        แบบ ๑.๒ ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตอ้งทาํวิทยานิพนธ์

ไม่นอ้ยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต 

       ทั้ ง น้ี  วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑ .๑ และแบบ ๑ .๒ จะต้องมี

มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 

 แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการทาํวิทยานิพนธ์ท่ีมี

คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษางานรายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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           แ บ บ ๒ .๑  ผู ้ เ ข้า ศึ ก ษ า ท่ี สํ า เ ร็ จ ป ริ ญ ญ า โ ท  จ ะ ต้อ ง ทํา

วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๑๒ หน่วยกิต 

           แบ บ  ๒ .๒  ผู ้เ ข้า ศึ ก ษ า ท่ี สํ า เ ร็จป ริญญา ตรี  จะ ต้อง ทํา

วทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘หน่วยกิต และศึกษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 

          ทั้งน้ี วทิยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตอ้งมี

มาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั 
 

ข้อ ๑๖  ช่ือประกาศนียบตัรและช่ือปริญญา 

             ๑๖.๑ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ให้ใชช่ื้อว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิต (Graduate Diploma)” 

อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิต (Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิาต่อทา้ย 

 ๑๖.๒ ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง (Higher 

Graduate Diploma)” อกัษรยอ่ “ป.บณัฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามดว้ยช่ือสาขาวชิา

ต่อทา้ย 

 ๑๖.๓  ปริญญาโทและปริญญาเอก  ให้ใชช่ื้อปริญญาและอกัษรยอ่ตามท่ีไดก้าํหนดในพระ

ราชกฤษฎีกาท่ีไดมี้การตราไวแ้ลว้ หากสาขาวิชาหรือช่ือปริญญาใดยงัมิไดก้าํหนดช่ือไวใ้นพระราช

กฤษฎีกา 

ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลกัเกณฑ์ การ

กาํหนดช่ือปริญญาตามท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนด 
 

ข้อ ๑๗   การจดัการศึกษา  

  ๑๗.๑ ระบบการจดัการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลยัอาจเปิด

การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บั

การศึกษาภาคปกติ 

  ๑๗.๒ การคิดหน่วยกิต 

             ๑๗.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

           ๑๗.๒.๒ รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

           ๑๗.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 
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           ๑๗.๒.๔ การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   ท่ีใช้

เวลาทาํโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ 

หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

          ๑๗.๒.๕ การคน้ควา้อิสระ ท่ีใช้เวลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

           ๑๗.๒ .๖ วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 ๑๗.๓ ประเภทการจดัการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การจดัการศึกษาภาคปกติและ           

การจดัการศึกษาภาคพิเศษ 

              ๑๗.๔ ภาษาท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ตามท่ี

มหาวทิยาลยักาํหนด 
 

ข้อ ๑๘   ระยะเวลาการศึกษา ใหใ้ชเ้วลาการศึกษาในแต่ละหลกัสูตรดงัน้ี 

 ๑๘.๑  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ไม่เกิน ๓  ปีการศึกษา 

 ๑๘.๒ ปริญญาโท ไม่เกิน  ๕ ปีการศึกษา  

                         สาํหรับผูศึ้กษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท ๒ ปริญญา ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลา

การศึกษาของแต่ละหลกัสูตร 

 ๑๘.๓ ปริญญาเอก สําหรับผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่เกิน ๘ ปี

การศึกษา  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา  

 หากพน้ระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ ๑๘.๑ , ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ ใหถื้อวา่พน้สภาพการเป็น

นกัศึกษา 

 

หมวด ๓ 

การควบคุมการศึกษา 

 

ข้อ ๑๙  จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกว่า ๑ 

หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหนา้ท่ี

เป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึงหลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
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 ๑๙.๑  ปริญญาโท 

            ๑๙.๑.๑ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน

สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย ๓ คน 

             ๑๙.๑.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

               ๑) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

              ๒) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการทาํวจิยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

              ๑๙.๑.๓ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาํและ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวตอ้งมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 

เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์

กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวจิยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

    ๑๙ .๑ .๔ อาจารย์ผู ้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยัมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า

กวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการ

สอนและ     การทาํวจิยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

            ๑๙.๒  ปริญญาเอก 

          ๑๙.๒.๑ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย ๓ คน 

          ๑๙.๒.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

             ๑) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น
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หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํวิจยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา 

             ๒) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ตอ้งเป็นอาจารย์ประจาํหรือ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการทาํวจิยั ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

          ๑๙.๒.๓ อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํ ผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกมหาวทิยาลยั  มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า

กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํ

วจิยั       ท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         ๑๙ .๒ .๔ อาจารย์ผู ้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยั      มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน

และการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๑๙.๓ ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จาํนวนและคุณสมบติั

ของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ให้เป็นไปตามขอ้ ๑๙.๑.๑ และ ๑๙.๑.๔ โดย

อนุโลม 
 

ข้อ ๒๐   ขั้นตอนการทาํวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการคน้ควา้อิสระ การควบคุมวิทยานิพนธ์ ภาค

นิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

ข้อ ๒๑  ภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

 ๒๑.๑ อาจารยป์ระจาํ ๑ คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาํท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแล

นกัศึกษาไดม้ากกวา่ ๕ คน ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของมหาวทิยาลยั แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน ๑๐ คน 

 ๒๑.๒ อาจารยป์ระจาํ ๑ คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระของ

นกัศึกษาปริญญาโทไดไ้ม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือ การ

คน้ควา้อิสระ ให้คิดสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษาท่ีทาํวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบไดก้บัจาํนวนนกัศึกษาท่ี

คน้ควา้อิสระ ๓ คน ทั้งน้ี ใหน้บัรวมนกัศึกษาท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

 ๒๑.๓ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 
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ข้อ ๒๒  อาจารยท่ี์ปรึกษา  

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  มี

หนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาดา้นการศึกษา 
 

ข้อ ๒๓  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบการประกนัคุณภาพของ

หลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยประเด็นหลกั ๔ ประเด็น คือ 

 ๒๓.๑  การบริหารหลกัสูตร 

 ๒๓.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 

 ๒๓.๓ การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนกัศึกษา 

 ๒๓.๔ ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

ข้อ ๒๔  การพฒันาหลกัสูตร ให้ทุกหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรุง

ดชันีดา้นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อ

พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 
 

ข้อ ๒๕  คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 ๒๕.๑ ประกาศนียบตัรบณัฑิต จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ๒๕.๒ ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 

 ๒๕.๓ ปริญญาโท จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ๒๕.๔ ปริญญาเอก จะตอ้งเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผล 

การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 

ข้อ ๒๖  การรับสมคัร การรับเขา้ศึกษา ประเภทของนกัศึกษา และการรายงานตวัเป็นนกัศึกษา ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนวชิาเรียน 

  ๒๗.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนในรายวิชาใด ต้องเป็นไปตามแผนการเรียนท่ี

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  ๒๗.๒  การลงทะเบียนวชิาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

       ๒๗.๒.๑  การลงทะเบียนเรียนนบัหน่วยกิต และคิดค่าคะแนน (Credit) 

       ๒๗.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนนบัหน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non–Credit) 

       ๒๗.๒.๓ การลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

               ๒๗.๓ การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๑๕ 

หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และใหใ้ชเ้วลาศึกษาในแต่ละหลกัสูตรตามขอ้ ๑๘  
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                           การลงทะเบียนท่ีมีจาํนวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์กาํหนด อาจทาํได้โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

   ๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน ๖ หน่วยกิต ยกเวน้

รายวิชา ท่ี เ ป็นวิทยานิพนธ์หรือเป็นภาคเ รียนสุดท้าย  ทั้ ง น้ีให้อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร แต่เฉพาะภาคการศึกษาฤดูร้อนท่ีมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ 

สัปดาห์ ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นภาคการศึกษาปกติได ้

  ๒๗.๕ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนซํ้ าในวิชาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผ้ลการเรียนตั้งแต่

ระดบัคะแนน B ข้ึนไปแลว้มิได ้ยกเวน้ในกรณีท่ีนกัศึกษาเรียนครบตามหลกัสูตรแลว้แต่ไดค้ะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๓.๐๐ สามารถลงทะเบียนวชิาเรียนซํ้ าในวชิาท่ีเคยลงทะเบียนและไดผ้ลการเรียน

ตํ่ากวา่ระดบัคะแนน A เพื่อคิดค่าคะแนนอีกได ้

  ๒๗.๖ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวชิาเรียนครบตามหลกัสูตรรวมแลว้ แต่ยงัไม่สําเร็จการศึกษา 

และนกัศึกษาท่ีลาพกัการศึกษา ตอ้งชาํระค่ารักษาสถานภาพตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  ๒๗.๗ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาท่ีบรรจุในแผนการเรียน หรือเทียบเท่าใน

มหาวิทยาลยัอ่ืนเพื่อนบัเป็นวิชาตามแผนการเรียนไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและมหาวทิยาลยัอนุมติั 

 

ข้อ ๒๘  การขอเพิ่มและการถอนวชิาเรียน 

  ๒๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรียนกระทาํได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ๒๘.๒  การถอนวชิาเรียนกระทาํไดด้งัน้ี 

  กรณีการถอนภายใน ๓ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาฤดูร้อน เม่ือไดรั้บอนุมติัการเพิกถอนแลว้ รายวิชานั้นจะไม่มีการบนัทึกลงในใบแสดงผล

การศึกษา 

  กรณีการถอนเม่ือพน้กาํหนด ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือพน้สัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ยงัอยูก่่อนกาํหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ยกวา่ ๒ สัปดาห์ เม่ือไดรั้บ

การอนุมติัการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยมีบนัทึกอกัษร “W” ใน

ช่องผลการศึกษา 

  การเพิ่มและการถอนวชิาเรียนกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

และอาจารยท่ี์สอนรายวชิานั้นๆ  และไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

  กาํหนดระยะเวลาการขอเพิ่มและการถอนวิชาเรียนสําหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนท่ีมี

ระยะเวลาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ   ใหก้าํหนดตามระยะเวลาของภาคการศึกษาปกติ 
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ข้อ ๒๙  การยกเวน้หรือเทียบโอนผลการเรียน 

  มหาวทิยาลยัยกเวน้หรือเทียบโอนผลการเรียนจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไข

ต่อไปน้ี 

  ๒๙.๑  เป็นรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และได้ผล

การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ P หรือ S  หรือไม่ตํ่ากวา่ B ในวชิาเฉพาะดา้น  และไม่ตํ่ากวา่ C ในรายวชิาอ่ืน 

  ๒๙.๒  ไม่เป็นรายวชิาท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ 

๒๙.๓ จาํนวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาท่ีรับเทียบโอนรวมแลว้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต รวม

ตลอดหลกัสูตรสาขาวิชาท่ีกาํลงัศึกษา  

  ๒๙.๔ รายวชิาท่ียกเวน้ จะไม่นาํผลการศึกษามาคิดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมและให้บนัทึก

ผลการศึกษาเป็น  “T” 

  ๒๙.๕ การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนกัศึกษาท่ีลาออกและเขา้ศึกษาในสาขาวิชาเดิม 

ตอ้งเทียบโอนทุกรายวิชาท่ีเรียนมา และรายวิชานั้นๆ มีอายุการศึกษามาไม่เกิน ๕ ปี และนาํผล

การศึกษามาคิดระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมดว้ย 

  ๒๙.๖ ได้รับความเห็นชอบการรับโอนผลการเรียนจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

บณัฑิตศึกษาสาขาวชิา 

 ๒๙.๗  การรับและเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลยัอาจเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา 

หรือวิทยานิพนธ์จากหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 

ใหก้บันกัศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได ้ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งศึกษาให้ครบ

ตามจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบ

โอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการเทียบโอน

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒๙.๘ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หากเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัจะเทียบโอนผลการเรียนได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ

หลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา 
 

ข้อ ๓๐  การเปล่ียนแปลงสาขาวิชา  และเปล่ียนสถานภาพนกัศึกษาตามประเภทการจดัการศึกษา  

ตอ้งขออนุมติัต่อมหาวิทยาลยัโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

  ๓๐.๑ การเปล่ียนสาขาวิชาอาจกระทาํไดใ้นกรณีมีเหตุผลอนัสมควร ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบใหม่และไดรั้บอนุมติั

จากมหาวิทยาลยั 
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  ๓๐.๒ นักศึกษาผูข้อเปล่ียนสาขาวิชา ตอ้งเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๑ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้ งน้ีตอ้งได้แตม้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยนับทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียน 

  ๓๐.๓ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเปล่ียนแปลงสถานภาพนักศึกษา 

ระหวา่งการศึกษาภาคปกติกบัการศึกษาภาคพิเศษในสาขาวชิาเดียวกนัได ้หากมีเหตุผลสมควร ทั้งน้ี

ตอ้งนาํผลการศึกษามาคิดค่าคะแนนเฉล่ียสะสมทุกรายวชิา 
 

ข้อ ๓๑  การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระจะทาํไดเ้ม่ือ 

  ๓๑.๑  มีคุณสมบติัครบตามขอ้กาํหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวชิา 

  ๓๑.๒ ไดรั้บการอนุมติัหัวขอ้และเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ

พร้อมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจาก อาจารยท่ี์ปรึกษาและ/หรือกรรมการท่ีปรึกษาแลว้ หรือให้เป็นไป

ตามแผนการเรียนท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกาํหนด โดยอาจแบ่งการลงทะเบียนไดเ้ป็นราย

ภาค และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

 

หมวด ๔ 

การประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ ๓๒ ให้แต่ละรายวิชามีการประเมินผลการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  และมีการ

ประเมินผลปลายภาคการศึกษา 
 

ข้อ ๓๓  นกัศึกษาจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาคการศึกษาในรายวชิาใด ก็ต่อเม่ือมีเวลาเรียนในรายวิชานั้น

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด  ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๐ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณาการเขา้สอบปลายภาค กรณีท่ี

มีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐  นกัศึกษาไม่มีสิทธิสอบปลายภาครายวชิานั้น  ผูไ้ม่มีสิทธ์ิสอบปลาย

ภาคการศึกษาในรายวิชาใดให้ไดรั้บผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น E ในรายวิชาท่ีคิดค่าคะแนน หรือ 

F ในรายวชิาท่ีไม่คิดค่าคะแนน 
 

ข้อ ๓๔ การประเมินผลแต่ละรายวชิา ใชร้ะบบการใหค้่าคะแนนดงัน้ี 

  ๓๔.๑ สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงระดบัผลการประเมินและความหมาย 

  สัญลกัษณ์ท่ีเป็นค่าระดบัคะแนนแสดงผลการประเมิน ๘ ระดบั คือ 
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   ระดับคะแนน  ความหมาย                              ค่าคะแนน ต่อหน่วยกติ 

          A       ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ม (Excellent)  ๔.๐ 

           B+      ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)        ๓.๕ 

           B        การประเมินผลขั้นดี (Good)                                   ๓.๐    

           C+      ผลการประเมินค่อนขา้งดี (Fairly Good)                   ๒.๕ 

           C        ผลการประเมินขั้นพอใช ้(Fair)                                 ๒.๐ 

           D+      ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)                                  ๑.๕ 

           D        ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)                  ๑.๐ 

           E        ผลการประเมินขั้นตก (Fail)                                      ๐.๐ 
 

  ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ C แต่ถา้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดา้น 

ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ B 

  ๓๔.๒  สัญลกัษณ์ท่ีแสดงผลการประเมินโดยไม่ตีค่าเป็นคะแนน มีดงัน้ี 
 

       สัญลกัษณ์                                                         ความหมาย 

I   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์  (Incomplete) ใชส้ําหรับรายวิชาท่ีนกัศึกษา  

ไม่สามารถเขา้สอบโดยเหตุสุดวิสัย หรือนักศึกษายงัปฏิบติังานไดไ้ม่

ครบเกณฑต์ามท่ีผูส้อนกาํหนด นกัศึกษาท่ีได ้I ตอ้งดาํเนินการขอรับ

การประเมินเพื่อเปล่ียนค่าระดบัคะแนนให้เสร็จส้ินในภาคการศึกษา

ถดัไป ถา้พน้กาํหนดจะเปล่ียนค่าระดบัคะแนนเป็น E  

S ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาไม่คิดค่า

คะแนน(Non–Credit) และใชส้ําหรับประเมินวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์

หรือการคน้ควา้อิสระท่ีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนแต่ยงัไม่สร็จส้ินและ

ยงัไม่มีการประเมินผลการสอบ  และประเมินผลงานผา่น   

U           ผลการศึกษายงัไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใชส้ําหรับรายวิชาท่ี

          ไม่คิดค่าคะแนน (Non–Credit)  และใชส้าํหรับประเมินวทิยานิพนธ์ 

          หรือภาคนิพนธ์ท่ีแบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน แต่ยงัไม่เสร็จส้ินและยงั 

                                    ไม่มีการประเมินผลการสอบและประเมินผลงานไม่ผา่น 

Au  การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) และผูส้อนเห็นว่าได้ให้ความ

สนใจต่อการเรียนเพียงพอ ในกรณีการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังใน
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รายวิชาระดับปริญญาตรีให้ใช้สัญลักษณ์ในการวัดผลเป็น Au 

เช่นกนั 

W เพิกถอนรายวิชาเรียนแลว้ (Withdraw) ใชส้ําหรับวิชาท่ีไดรั้บอนุมติั

ให้ เพิกถอน หรือให้ใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมติัให้ลาพกั

การศึกษา หรือใช้ในกรณีท่ีนกัศึกษาพกัการศึกษาในภาคการศึกษา

นั้น 

N  รายวิชาท่ียงัไม่ไดรั้บผลการประเมิน (No report) เน่ืองจากยงัไม่

สามารถวดัผลไดเ้พราะอยูใ่นระหว่างศึกษาวิจยัคน้ควา้ สําหรับวิชา

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาท่ี

กาํหนดเวลาศึกษามากกวา่ ๑ ภาคการศึกษา แต่มีการลงทะเบียนคร้ัง

เดียว วิชาท่ีได ้“N” จะตอ้งเปล่ียนเป็นสัญลกัษณ์ค่าระดบัคะแนน

หรือสัญลักษณ์สอบผ่าน/ไม่ผ่านเม่ือมีการประเมินผลสําหรับ

การศึกษาในวชิานั้นแลว้ 

        T         รายวชิาท่ีโอนผลการเรียน 
 

ข้อ ๓๕ การประเมินผล การสอบวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระมี  ๔ ระดบัคือ 

   ผา่นดีมาก (Excellent) 

   ผา่นดี (Good) 

   ผา่น (Pass) 

   ไม่ผา่น (Fail) 

 การสอบตามนยัน้ีจะสอบไดไ้ม่เกิน  ๒  คร้ัง 

ข้อ ๓๖ การประเมินรายวชิาเสริมและรายวิชาท่ีเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต  การสอบประมวลความรู้                

การสอบวดัคุณสมบติั   มีระบบประเมินดงัน้ี 

  PD (Pass with Distinction)  ผา่นอยา่งยอดเยีย่ม 

  P (Pass)     ผา่น 

  F (Fail)     ไม่ผา่น 

 การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคุณสมบติั   จะสอบได้ไม่เกิน  ๓ คร้ัง สําหรับ   

การสอบภาษาต่างประเทศไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังท่ีสอบ 
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ข้อ ๓๗ การสอบประเภทต่างๆ 

  ๓๗.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะตอ้งสอบทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เวน้แต่รายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเป็นผูร่้วมฟัง หรือรายวิชาท่ีไดย้กเลิกโดยถูกตอ้งตามระเบียบ อาจารยป์ระจาํวิชาส่งผล       

การสอบรายวชิาผา่นประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรและต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ภายใน

เวลาท่ีสาํนกังานบณัฑิตศึกษากาํหนด 

  ๓๗.๒ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบขอ้เขียน และ

อาจมีการสอบปากเปล่าสาํหรับนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท กรณีท่ีเป็นแผน ข และปริญญาเอก 

การสอบประกอบด้วยการทดสอบความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาวิชาในสาขาวิชาเอกและ

สาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูด้าํเนินการ 

  ๓๗.๓ การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้และความเขา้ใจใน

การทาํวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (๑) และแผน ก แบบ ก (๒) 

และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แผน ก และแผน ข คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บณัฑิตศึกษาสาขาวชิาเป็นผูด้าํเนินการ 

  ๓๗.๔ การสอบภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ เป็นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้

และความเขา้ใจการทาํภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท แผน ข 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูด้าํเนินการ 

 ๓๗.๕ การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เป็นการสอบขอ้เขียนและการ

สอบปากเปล่าในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวดัว่านักศึกษาสามารถท่ีจะ

ดาํเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผูมี้สิทธ์ิเสนอการทาํวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ให้

ดาํเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

๓๗.๖ การสอบภาษาต่างประเทศ 

  กรณีหลกัสูตรปริญญาโท เป็นการวดัความสามารถดา้นการใชภ้าษา  เพื่อประโยชน์ในการ

เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดบัน้ีถา้นกัศึกษาลงทะเบียนเขา้ทดสอบ ๒ คร้ังแลว้ยงัไม่ผ่าน 

นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาจะตอ้งพฒันาความสามารถทางดา้นภาษาโดยการลงทะเบียนศึกษาในรายวิชา

ท่ีหลกัสูตรกาํหนดโดยไม่นบัหน่วยกิต 

  กรณีหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก แผน ก  และแผน ข  เป็นการวดัความสามารถดา้นการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจเป็นหลกัและอาจมีการประเมินความสามารถดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ยก็ได ้โดยให้มี

คณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศเป็นผูส้อบ 

  การสอบตามขอ้ ๓๗.๒ , ๓๗.๓ , ๓๗.๔ , ๓๗.๕ และ ๓๗.๖ ตอ้งขออนุมติัมหาวิทยาลยั

และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
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ข้อ ๓๘ การสอบภาษาต่างประเทศ  นกัศึกษาตอ้งสอบผา่นตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา

กาํหนด ม ห า วิท ย า ล ัย อ า จ ยกเวน้ให้นัก ศึก ษ าระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ตอ้งสอบ

ภาษาต่างประเทศได ้ ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

  ๓๘.๑ นกัศึกษาสอบภาษาต่างประเทศไดแ้ลว้ จากสถาบนัภาษาท่ีมหาวิทยาลยัรับรองตาม

เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

  ๓๘.๒ นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้เรียน โดยไม่นบั

หน่วยกิต และไดรั้บการประเมินผลการเรียนไม่ตํ่ากวา่ระดบั “P” 
 

ข้อ ๓๙  ค่าระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดใ้นแต่ละรายวชิา  ใหถื้อเกณฑต์ามน้ี 

  ๓๙.๑ ตอ้งไดผ้ลการประเมินไม่ตํ่ากวา่ “B” สําหรับรายวิชาเฉพาะดา้นและไม่ตํ่ากวา่ “C” 

ในรายวชิาอ่ืนท่ีตอ้งประเมินโดยให้ค่าระดบัคะแนน และจะตอ้งไดผ้ลการเรียนเป็น “S” กรณีท่ีเป็น

รายวชิาท่ีกาํหนดใหป้ระเมิน ตามขอ้ ๓๔.๒ ตอ้งไดผ้ลการเรียนไม่ตํ่ากวา่ “ผา่น”  ตามขอ้ ๓๕  หรือ

ไดผ้ล       การเรียนไม่ตํ่ากวา่ “P” ในกรณีท่ีประเมินตามขอ้ ๓๖  หรือได ้ “T”  กรณีมีการโอนผล

การเรียน 

  ๓๙.๒ นกัศึกษามีผลการประเมินตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๘.๑ ตอ้งลงทะเบียน

เรียนซํ้ า 
 

ข้อ ๔๐  การคาํนวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉล่ียสะสม 

  ๔๐.๑ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงมากกว่า ๑ คร้ัง ให้นบัจาํนวน      

หน่วยกิต เพื่อพิจารณาการเรียนครบตามหลกัสูตรเพียงคร้ังเดียว 
 

  ๔๐.๒ ในการคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม  ให้คาํนวณจากรายวิชาทุกวิชาท่ีมีการประเมิน

ตามขอ้ ๓๔.๑ ในกรณีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่ ๑ คร้ัง ให้นบัจาํนวนหน่วยกิตและ

ค่าคะแนนท่ีได ้ ทุกคร้ังไปใช้คาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสม การคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้คิด

ทศนิยมสองตาํแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษ 
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หมวด ๕ 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๔๑  เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

             ๔๑.๑  นกัศึกษาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาจะสาํเร็จการศึกษาได ้ตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

                          (๑)  เป็นผูมี้ความประพฤติดี 

                          (๒)  มีเวลาศึกษาในมหาวทิยาลยัไม่นอ้ยกวา่ ๒ ภาคการศึกษา 

                          (๓)  สอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 

                          (๔)  ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมของวชิาท่ีเรียนไม่ตํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบั

คะแนนหรือเทียบเท่า 

                           (๕)  นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจะตอ้งสอบผา่นภาษาต่างประเทศตาม

เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยักาํหนด 

              (๖)  นกัศึกษาปริญญาโท สอบผา่นการสอบวทิยานิพนธ์ หรือสอบผา่นการสอบ

ประมวลความรู้  

                                 แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่ง

น้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

                      แผน ก แบบ ก ๒ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดทา้ย และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาํเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ี

ประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

                     แผน ข  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ดว้ยขอ้เขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวชิานั้น 

                                ในกรณีท่ีเรียนในระดับปริญญาโทแล้วไม่ครบหลักสูตร สามารถขอรับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

                      (๗) นกัศึกษาปริญญาเอก สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 

และสอบผา่นวทิยานิพนธ์  

                       แบบ ๑ เป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่าน    

การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและ
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ภายนอกมหาวทิยาลยั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขา   

วชิานั้น 

                       แบบ ๒  เป็นผูมี้สิทธ์ิขอทาํวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั และผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยดาํเนินการให้

ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมี

กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขา 

วชิานั้น 
 

ข้อ ๔๒  การขออนุมติัสาํเร็จการศึกษา 

  ๔๒.๑ นกัศึกษาผูค้าดวา่จะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นคาํร้องแสดงความ

จาํนง ขอสําเร็จการศึกษา  ต่อสํานักงานบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๐ วนัก่อนส้ินภาค

การศึกษาสุดทา้ย 

  ๔๒.๒ นกัศึกษาท่ีไดรั้บพิจารณาเสนอช่ือขออนุมติัต่อสภามหาวิทยาลยัตอ้งเป็นผูส้ําเร็จ

การศึกษา ตามขอ้ ๔๑ 

  ๔๒.๓  ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือขออนุมติัการสาํเร็จการศึกษา ตอ้งไม่คา้งชาํระค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ไม่ติดคา้งวสัดุสารสนเทศ และไม่อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา และ/หรืออยูร่ะหวา่งถูกลงโทษ

ทางวนิยันกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

 

 

หมวด ๖ 

การลาพกั  การรักษาสถานภาพ  การลาออก  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

และการขอกลบัเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๓  การลาพกัการศึกษา  การรักษาสถานภาพ  และการลาออกของนกัศึกษา 

  ๔๓.๑ นกัศึกษาผูล้าพกัการศึกษา ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  ๔๓.๒ การลาพกัการศึกษาใหล้าพกัไดไ้ม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนั 

  ๔๓.๓ นักศึกษาผูไ้ด้รับอนุมติัให้ลาพกัการศึกษาตอ้งรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาท่ีลาพกั ภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
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  ๔๓.๔ นกัศึกษาท่ียงัไม่สําเร็จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลกัสูตรท่ีตอ้ง

ลงทะเบียนเหลืออยู ่ตอ้งรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคจนกวา่จะสาํเร็จการศึกษา 

  ๔๓.๕ นกัศึกษาผูป้ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ตอ้งยื่นคาํร้องต่อมหาวิทยาลยั 

โดยใหผ้า่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร  
 

ข้อ ๔๔  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

  ๔๔.๑ ตาย 

  ๔๔.๒ ลาออก 

  ๔๔.๓ สาํเร็จการศึกษา 

  ๔๔.๔ มหาวทิยาลยัพิจารณาใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

  ๔๔.๕ ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๒.๕๐ ในการประเมินทุกส้ินภาคการศึกษาในกรณีท่ี

ลงทะเบียนเรียนเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลกัสูตร 

  ๔๔.๖ ไม่ผา่นเง่ือนไขตามระยะเวลาการศึกษาขอ้ ๑๘ และเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

ขอ้ ๔๑ 

  ๔๔.๗ สอบวดัคุณสมบติัหรือสอบประมวลความรู้คร้ังท่ี ๓ ไม่ผา่น 

  ๔๔.๘ สอบประเมินผลวทิยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรือการคน้ควา้อิสระ คร้ังท่ี ๒ ไม่ผา่น 

ข้อ ๔๕  การขอกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา 

นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามขอ้ ๔๔.๒ และ ๔๔.๔ ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี 

อาจขอคืนสภาพเพื่อกลบัเขา้เป็นนกัศึกษาได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั หรืออยู่

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา แลว้แต่กรณี  

 

ประกาศ     ณ     วนัที ่     ๒๔     ธันวาคม    พ. ศ.  ๒๕๔๘ 

 

  

 

 (ศาสตราจารยพ์ิเศษ ภาวชิ  ทองโรจน์) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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ภาคผนวก 3 
 

รายงานสรุปผลการสาํรวจความตอ้งการต่อระดบับณัฑิตศึกษา 

หลกัสูตรการวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ 

(ฉบบัยอ่สาํหรับผูบ้ริหาร) 
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1.  หลกัการและเหตุผลของการพฒันาหลกัสูตร 

 คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูย่อมเป็นปัจจยัสําคญัอย่างมาก  และส่งผล

โดยตรงต่อคุณภาพของนกัเรียน ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัวา่แมจ้ะมีการประกาศใช้พระราชบญัญติั

การศึกษา  พ.ศ.  2542  และใชห้สักสูตรการศึกษาท่ียดึนกัเรียนเป็นสําคญัมาตั้งแต่ปีการศึกษา  2544  

แต่ก็มีครูอีกเป็นจาํนวนไม่นอ้ยท่ียงัจดัการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีเนน้ความสะดวกและง่ายสําหรับ

ครูเป็นสําคญั  ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนตํ่า  การเรียนรู้ของนกัเรียนไม่สนองตอบ

ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง  เรียนรู้อย่างไม่มีความหมาย  ไม่มี

ความสุข  ขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้  ไม่สามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงได ้ และ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนรู้และรายวชิาท่ีเรียน 

 ปัญหาการท่ีครูยงัคงัจดัการเรียนการสอนแบบเดิมอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 

เช่น ครูขาดความรู้ความเขา้ใจและมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นสําคญั  

มองเห็นว่าการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก  และเกินวิสัยความสามารถหรือขอ้จาํกดัท่ี

ตนเองจะนาํมาใชใ้นห้องเรียนจริงได ้อน่ึงจากการวิเคราะห์คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครูในการ

ประชุมสัมมนาหลาย ๆ  คร้ัง  พบว่าปัญหาของครูท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนมีหลายอย่าง   

โดยเฉพาะครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการนําหลกัสูตรไปใช้ ไม่นําหลกัสูตรสถานศึกษาเข้า

ห้องเรียน ไม่วิเคราะห์หลกัสูตร  สอนตามหนงัสือของสํานกัพิมพ ์ ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  ไม่ตรง

ความถนดั  ใชก้ารวดัผลประเมินผลไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั  ไม่เขา้ใจเน้ือหา ธรรมชาติ

วิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนอย่างลึกซ้ึง สอนโดยไม่คาํนึงถึงพฒันาการของนักเรียน ไม่

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ไม่สะทอ้นความสามารถของนกัเรียน  นอกจากน้ียงัไม่

คาํนึงถึงพื้นฐานของนกัเรียน  ไม่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัทดลองจริง ๆ  ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนจากผลทดสอบระดบัชาติของโรงเรียนต่าง ๆ  ทัว่ประเทศมีค่าเฉล่ียค่อนขา้งตํ่ามาก 

 แมใ้นอดีตท่ีผ่านมารัฐไดมี้การกาํหนดนโยบาย  มีโครงการและใชง้บประมาณในการ

พฒันาครูจาํนวนมากแต่ก็พบปัญหาท่ีสาํคญัคือ  การพฒันาไม่ทัว่ถึง ไม่ตรงกบัความตอ้งการกบัการ

นาํไปใช้สอนไดจ้ริง  ผลการพฒันาไม่ส่งผลถึงนกัเรียน ไม่เช่ือมโยงกบัการเล่ือนวิทยฐานะ  และ

การพฒันาครูมีลกัษณะทิ้งหอ้งเรียนเพื่อไปพฒันา   จากสภาพปัญหาดงักล่าว  แนวทางในการพฒันา

ครูประจาํการจึงจาํเป็นตอ้งมีการทบทวนทั้งในลกัษณะของการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม

คุณวุฒิ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  การพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนในลกัษณะของการศึกษาต่อในระดบั

บณัฑิตศึกษาท่ีมุ่งทาํให้ครูเป็นผูน้าํในเชิงวิชาการ  จะตอ้งไม่ดาํเนินการผิดพลาดเหมือนหลาย ๆ 

หลักสูตรท่ีครูไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ และพฒันา 

คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้เลย  ในทางตรงกนัขา้มมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันา
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หลกัสูตรในแนวคิดใหม่ ๆ โดยตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้

อยา่งชดัเจน ปรับเจตคติทาํให้เกิดความมัน่ใจในศกัยภาพของตนท่ีจะจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคญั ออกแบบการเรียนรู้ให้ไดต้รงมาตรฐานของ backward design ลงมือปฏิบติัการพฒันา 

นักเรียนขณะศึกษาต่อ และทาํการวิจยัในสถานภาพการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้เกิดผลกับ 

นกัเรียนโดยตรง ทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอย่าง

ถาวร 

 

2.  รายละเอยีดพอสังเขปเกีย่วกบัหลกัสูตร 

 2.1  หลกัการและเหตุผล 

         สภาพปัญหาสาํคญัประการหน่ึงในการพฒันาครูประจาํการ คือการพฒันาไม่ตรง

กบัความตอ้งการในการนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง   และการพฒันาครูประจาํการไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพ

ของผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง  ในทางตรงกนัขา้มทาํให้เกิดปัญหาวิกฤตคุณภาพจนคะแนนเฉล่ียผลการ

สอบ  O-NET และ  A-NET  ของนกัเรียนทัว่ประเทศตกตํ่าเกือบทุกรายวิชา  แนวทางในการพฒันา

ครูประจาํการท่ีผา่นมาจึงจาํเป็นตอ้งมีการทบทวน  โดยเฉพาะการพฒันาโดยการศึกษาต่อในระดบั

บณัฑิตศึกษาท่ีมุ่งทาํใหค้รูสามารถเป็นผูน้าํในเชิงวชิาการ  โดยจาํเป็นตอ้งกาํหนดให้ครูไปศึกษาต่อ

ในลกัษณะท่ีสามารถนาํมาพฒันาการปฏิบติัการสอนของตนและส่งผลถึงคุณภาพการเรียนรู้ของ 

นกัเรียนไดจ้ริง 

 2.2  ช่ือหลกัสูตร และลกัษณะสําคัญของหลกัสูตร 

         1)  หลกัสูตร  มุ่งเนน้ให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัการพฒันาการเรียนการสอนท่ีครู

ปฏิบติังานอยู่  มีความยืดหยุ่นสามารถใชไ้ดก้บัครูผูส้อนในทุกวิชา  และเนน้กระบวนการการวจิยั

เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  โดยใชช่ื้อหลกัสูตรวา่  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขา

การวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาการวิจยั

เพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ 

       2)  เน้ือหา และทกัษะสําคญัท่ีตอ้งการพฒันา  คือความสามารถในการออกแบบ

เทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ และสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาหรือพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้

จริงในสถานการณ์การเรียนการสอนปกติดว้ยกระบวนการวิจยั 

 2.3   แนวทางการจัดการเรียนการสอน  

  เนน้ใหค้รูไดล้งมือปฏิบติัการพฒันาคุณภาพนกัเรียนในชั้นเรียนจริงมากกวา่มาเขา้

ชั้นเรียนท่ีมหาวทิยาลยั  โดย 
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  1) ในภาคเรียนแรกศึกษารายวชิาท่ีเป็นพื้นฐานต่อการทาํวิจยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยี

การจดัการเรียนรู้  ตวัอยา่งเช่น การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  

หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้และปฏิบติัการพฒันาแผนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

    2)  ในแต่ละภาคเรียนถดัมาอีก  3  ภาคเรียน ให้ลงมือปฏิบติังานวิจยัเพื่อแกปั้ญหา

หรือพฒันาผลการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 โครงการ โดยใชน้วตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่ซํ้ ากนัและ

ดาํเนินการในลกัษณะของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการกบันกัเรียนในชั้นเรียนของตน ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้ง

นาํเสนอแนวคิดงานวจิยั (Concept Paper) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัญหา/พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีตอ้งการ

พฒันา  นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีจะใช ้และการออกแบบการวจิยัการนาํไปใช ้ภายใน 3 สัปดาห์

แรกของภาคเรียน และต้องนํา เสนอรายงานวิจัยสรุปผลการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา 

นักเรียนเม่ือส้ินสุดภาคเรียน โดยจดัทาํในลกัษณะแฟ้มพฒันางาน (ไม่ตอ้งทาํแบบรายงานวิจยั  

5 บท) อน่ึงในระหวา่งดาํเนินการวจิยัดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะจดัอาจารยนิ์เทศเพื่อให้คาํแนะนาํและ

เป็นพี่เล้ียงในการปฏิบติังานวจิยัของนกัศึกษาแต่ละคน 

  3) เม่ือนกัศึกษาทาํวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ผา่น

เกณฑ์มาตรฐานครบทั้ ง 3 โครงการแล้ว ให้สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงาน 

วจิยั โดยเนน้ 3 ดา้นคือ พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา และ

ผลการเรียนท่ีเปล่ียนแปลง และเขียนรายงานวิจยัในลกัษณะสังเคราะห์งานวิจยัท่ีตนไดป้ฏิบติัตาม

รูปแบบการเขียนรายงานวิจยัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด และถือเป็นวิทยานิพนธ์สําหรับการขออนุมติั

การสาํเร็จการศึกษา 

 2.4   แผนจัดการเรียนการสอน 

  จดัการเรียนการสอนรวม  5  ภาคเรียน  ดงัน้ี 

ภาคเรียนท่ี  1 ศึกษาหรือฝึกอบรมแบบเขม้ในรายวชิาท่ีเป็นพื้นฐาน  จาํนวน  4  รายวชิา  คือ 

1. การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  (3  หน่วยกิต) 

2. ส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา  (3  หน่วยกิต) 

3. หลกัสูตรและการออกแบบการจดัการเรียนรู้  (3  หน่วยกิต) 

4. ปฏิบติัการพฒันาแผนปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  (3  หน่วยกิต) 

ภาคเรียนท่ี  2 วจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้  1   

ภาคเรียนท่ี  3 วจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้  2  

ภาคเรียนท่ี  4 วจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้  3   

ภาคเรียนท่ี  5 สังเคราะห์ผลงานจากงานวจิยัเชิงปฏิบติัการ 1  2  และ  3  เพื่อเป็นวทิยานิพนธ์ และ

ดาํเนินการสอบป้องกนั เพื่อขออนุมติัการสาํเร็จการศึกษา  
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 2.5   การบริหารหลกัสูตร 

  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจะ

ดาํเนินการ  ดงัน้ี 

  1.   การบริหารหลักสูตรจะดําเนินการในลักษณะโครงการร่วมมือระหว่าง

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  กบัหน่วยงานตน้สังกดัในพื้นท่ีของครูท่ีเขา้ศึกษาต่อคือ 

   1.1  มหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นเจา้ของหลกัสูตร  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพฒันา

หลกัสูตร  การบริหารจดัการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียน และการอนุมติัการสําเร็จ

การศึกษา 

   1.2  หน่วยงานตน้สังกดัของครูในพื้นท่ีมีส่วนร่วมเป็นคณะทาํงานในการ

จดัการเรียนการสอน  ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัหลกัสูตร  และใหก้ารสนบัสนุนครู  เช่น การคดัเลือกครู

ในสังกดัเขา้ศึกษาต่อ  สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมดหรือบางส่วน  

คดัเลือกครูในสังกดัท่ีมีศกัยภาพเขา้ร่วมเป็นอาจารยผ์ูส้อน หรือเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียงในการปฏิบติั

งานวจิยั  หรือเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

  2.   มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการพฒันาส่ือท่ีนกัศึกษาสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ตาม

รายวิชาท่ีกาํหนด และ/หรือเน้ือหาท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ทั้งน้ีเพื่อให้

นกัศึกษาสามารถศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งทิ้งนกัเรียนเพื่อมาเขา้ชั้นเรียนท่ีมหาวทิยาลยั 

 

3.  วธีิดําเนินการสํารวจ 

 การสาํรวจน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยไดแ้จก

แบบสอบถามกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี  1)  มาเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ี

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 2) มาติดต่อหรือมาสมคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต

ท่ีสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั 3) เขา้ร่วมประชุมในโครงการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนหรือของ

กลุ่มโรงเรียนท่ีอาจารยข์องมหาวิทยาลยัไดรั้บเชิญร่วมเป็นวิทยากร  และ  4)  ผูท่ี้กาํลงัศึกษาต่อใน

หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทั้งน้ีได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลระหว่าง

เดือนมีนาคม – มิถุนายน  พ.ศ.  2553 และมีแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์เพียงพอสําหรับการ

วเิคราะห์  จาํนวน  710   ฉบบั 

 

4.  ผลสรุปจากการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น  3  ตอนมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

ตอนที ่1  จากการสาํรวจน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ี   
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ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่คร่ึงของผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อ (ร้อยละ 60.1)  และเห็นดว้ยท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐมเปิดรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรน้ี (ร้อยละ 71.1)  ทั้งน้ีสถานภาพท่ีสาํคญัของผูต้อ้งการศึกษา

ต่อคือ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายประมาณ  3 : 1  มีอายกุารทาํงานค่อนขา้งนอ้ย  สังกดัหน่วยงาน

ท่ีเป็นสถานศึกษาของรัฐ  และกลุ่มสาระท่ีสอนค่อนขา้งกระจายทุกกลุ่มสาระ  และตอ้งการศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโทกับระดับ ป.บัณฑิต เป็นจาํนวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 42.6 และ 53.9 

ตามลาํดบั) 

ตอนที ่ 2  เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีสาํคญัในการศึกษาต่อ พบวา่ สาํหรับรายวชิาท่ีตอ้งมา 

เรียนท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งการเรียนในวนัหยุดเสาร์ – อาทิตยม์ากท่ีสุด (ร้อยละ 51.3) สําหรับวิธีการ

คดัเลือกเขา้ศึกษาต่อส่วนใหญ่ตอ้งการใชว้ิธีการสอบคดัเลือก (ร้อยละ 58.6)  โดยตอ้งการวิธีท่ีให้

หน่วยงานคดัเลือกไม่มากนกั (ร้อยละ 9.1)  และเห็นวา่การศึกษาดูงานเป็นส่ิงจาํเป็น  โดยเห็นว่า

ควรเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศมากกวา่การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ร้อยละ 66.5 ต่อร้อยละ 

17.6) 

 ตอนที ่ 3  ความตอ้งการช่วยเหลือจากหน่วยงานตน้สังกดั  3  ลาํดบัแรกคือ การใหทุ้น 

สําหรับศึกษาต่อ ให้เวลาเพื่อการศึกษาต่อ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา ส่วนความ

ตอ้งการช่วยเหลือจากมหาวทิยาลยั  3  ลาํดบัแรกคือ การผอ่นชาํระค่าลงทะเบียน/การกูย้ืม จดัอบรม

เสริมหรือแจกเอกสารให้ศึกษาและจัดเวลาเรียนในรายวิชาท่ีต้องมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยอย่าง 

เหมาะสม  ดงัรายละเอียดของการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไปน้ี 

 

ตอนที ่ 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง  1  แสดงความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสาํรวจจาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.  เพศ 1.  ชาย 165 23.3 

 2.  หญิง 539 75.9 

 3.  อ่ืน ๆ  / ไม่ตอบ 6 0.8 

 รวม 710 100.0 

2.  สถานภาพครู 1.  ครู 306 43.2 

 2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 11 1.5 

 3.  บุคลากรทางการศึกษา 148 20.8 

 4.  อ่ืน ๆ / ไม่ตอบ 245 34.5 

 รวม 710 100.0 
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3.  ระดับการศึกษา 1.  ปริญญาตรี 632 89.0 

 2.  ปริญญาโท 44 6.2 

 3.  ปริญญาเอก - - 

 4.  อ่ืน ๆ / ไม่ตอบ 34 4.8 

 รวม 710 100.0 

4.  อายุการทาํงาน 1.  ไม่เกิน  5  ปี 481 67.7 

 2.  6 – 10  ปี 47 6.6 

 3.  11 – 15  ปี 21 3.0 

 4.  มากกวา่  15  ปี 75 10.6 

 5.  อ่ืน ๆ / ไม่ตอบ 86 12.1 

 รวม 710 100.0 

ตาราง  1  แสดงความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสาํรวจจาํแนกตามสถานภาพ  (ต่อ) 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

5.  หน่วยงานทีสั่งกดั 1.  สถานศึกษาของรรัฐ 407 57.3 

 2.  สถานศึกษาเอกชน 97 13.7 

 3.  หน่วยงานการศึกษาอ่ืน 30 4.2 

 4.  อ่ืน ๆ  / ไม่ตอบ 176 24.8 

 รวม 710 100.0 

6.  สาระการเรียนรู้ 1.  ภาษาไทย 36 5.1 

 2.  ภาษาต่างประเทศ 48 6.8 

 3.  คณิตศาสตร์ 40 5.6 

 4.  วทิยาศาสตร์ 59 8.3 

 5.  สังคมศึกษา 33 4.6 

 6.  การงานอาชีพฯ 62 8.7 

 7.  การศึกษาปฐมวยั 27 3.8 

 8.  อ่ืน ๆ  / ไม่ตอบ 405 57.1 

 รวม 710 100.0 
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จากขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามตามตาราง 1  สรุปไดว้า่ 

 1.   เพศ  พบวา่ ผูต้อบเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายประมาณ  3  เท่า (ร้อยละ 75.9 : 

ร้อยละ 23.3) 

2. ความเป็นครู  พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นครูเกือบคร่ึงหน่ึง  (ร้อยละ 43.2) รองลงมาคือ  

บุคลากรทางการศึกษา และมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเพียงเล็กนอ้ย 

3. ระดบัการศึกษา พบวา่ เกือบร้อยละ 90 จบระดบัปริญญาตรี มีผูจ้บปริญญาโทเพียง 

เล็กนอ้ย 

4. อายกุารทาํงาน พบวา่  ส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงานนอ้ยคือ เกือบ 2 ใน 3  มีอายกุาร 

ทาํงานนอ้ยกวา่  5  ปี  และรองลงมาคือ มีอายกุารทาํงาน 6-10 ปี 

5. หน่วยงานท่ีสังกดั พบวา่ มากกวา่คร่ึงเล็กนอ้ยทาํงานในสถานศึกษาของรัฐ  

(ร้อยละ 7.3) รองลงมาคือ สถานศึกษาเอกชน และหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถานศึกษา 

6. สาระการเรียนรู้ท่ีสอน พบวา่ ค่อนขา้งกระจายทุกสาระการเรียนรู้ โดยมีจาํนวน 

แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่เกินร้อยละ 10 

ตาราง  2 แสดงจาํนวนความเห็นดว้ยท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมเปิดรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรน้ี 

ความเห็นด้วยทีเ่ปิด จํานวน ร้อยละ 

1.  เห็นดว้ย 505 71.1 

2.  ไม่เห็นดว้ย 79 11.2 

3.  อ่ืน ๆ / ไม่ระบุ 126 17.7 

รวม 710 100.0 

 

 จากตาราง 2 พบวา่ มีจาํนวนท่ีเห็นดว้ยท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรน้ีมากถึงเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 71.1)  โดยมีผูไ้ม่เห็นดว้ยไม่มากนกั (ร้อยละ 11.2) 

 

ตอนที ่ 2  ความตอ้งการในการศึกษาต่อหลกัสูตรการวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ 

ตาราง  3  แสดงจาํนวนผูส้นใจศึกษาต่อในหลกัสูตรการวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้ 

ความต้องการศึกษาต่อ ความถี ่ ร้อยละ 

1.  ตอ้งการศึกษาต่อ 427 60.1 

2.  ไม่ตอ้งการศึกษาต่อ 254 35.8 

3.  อ่ืน ๆ / ไม่ตอบ 29 4.1 

รวม 710 100.0 
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 จากตาราง 3 พบวา่ มีจาํนวนผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ีมากกวา่ร้อยละ 60  โดย

มีผูไ้ม่ตอ้งการศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ีประมาณ  1 ใน 3 (ร้อยละ 35.8) 

 

ตาราง  4  แสดงจาํนวนผูต้อ้งการศึกษา  จาํแนกตามระดบัท่ีตอ้งการศึกษาต่อ 

ระดบัท่ีตอ้งการศึกษาต่อ ความถี ่ ร้อยละ 

1.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต 230 53.9 

2.  ปริญญาโท 182 42.6 

3.  ปริญญาเอก 15 3.5 

4.  อ่ืน ๆ / ไม่ระบุ - - 

รวม 427 100.0 

 จากตาราง 4 พบว่ามีผูต้อ้งการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบตัรบณัฑิตมากกว่า

ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทเล็กนอ้ย (ร้อยละ 53.9 และร้อยละ 42.6) และตอ้งการศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาเอกนอ้ยมาก (ร้อยละ 3.5) 

 

 

 

 

ตารางที ่ 5  แสดงสถานภาพของผูต้อ้งการศึกษาต่อ 

สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1.  เพศ 1.  ชาย 110 25.8 

 2.  หญิง 314 73.5 

 3.  ไม่ระบุ 3 0.7 

 รวม 427 100.0 

2.  อายุการทาํงาน 1.  ไม่เกิน  5  ปี 307 71.9 

 2.  6 – 10  ปี 25 5.9 

 3.  11 – 15  ปี 10 2.3 

 4.  มากกวา่  15  ปี 38 8.7 

 5. ไม่ระบุ 47 11.0 

 รวม 427 100.0 
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3.  หน่วยงานทีสั่งกดั 1.  สถานศึกษาของรัฐ 248 58.1 

 2.  สถานศึกษาเอกชน 55 12.9 

 3.  หน่วยงานการศึกษาอ่ืน 17 4.0 

 4.  อ่ืน ๆ  / ไม่ระบุ 107 25.0 

 รวม 427 100.0 

4  สาระการเรียนรู้ทีส่อน 1.  ภาษาไทย 20 4.7 

 2.  ภาษาต่างประเทศ 28 6.6 

 3.  คณิตศาสตร์ 22 5.2 

 4.  วทิยาศาสตร์ 41 9.6 

 5.  สังคมศึกษา 22 5.2 

 6.  การงานอาชีพฯ 41 9.6 

 7.  การศึกษาปฐมวยั 14 3.3 

 8. อ่ืน ๆ / ไม่ระบุ 239 55.97 

 รวม 427 100.0 

  

 จากตาราง 5  พบวา่ ผูท่ี้ตอ้งการศึกษามีสถานภาพท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายประมาณ  3 : 1  (ร้อยละ 73.5 : 25.8) 

2) อายกุารทาํงานค่อนขา้งนอ้ยโดยมากกวา่ร้อยละ 70 มีอายกุารทาํงานไม่เกิน 5 ปี 

3) หน่วยงานท่ีสังกดัเป็นสถานศึกษาของรัฐมากกวา่คร่ึงเล็กนอ้ย (ร้อยละ 58.1) และ 

เป็นสถานศึกษาของเอกชนประมาณ ร้อยละ 10 (ร้อยละ 12.9) 

4) กลุ่มสาระท่ีสอนมีลกัษณะกระจายทุกสาระ  โดยสาระวทิยาศาสตร์และสาระ 

การงานฯ มีจาํนวนมากท่ีสุด (ร้อยละ 9.6)  รองลงมาคือ สาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 6.6 
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ตอนที ่ 3   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาต่อ 

ตาราง  6  แสดงจาํนวนผูต้อ้งการศึกษาต่อ  จาํแนกตามช่วงเวลาการเรียนการสอนสาํหรับรายวชิาท่ี 

                ตอ้งการเขา้ชั้นเรียน 

ช่วงเวลาทีค่วรจัดการเรียนการสอน ความถี ่ ร้อยละ 

1.  เตม็เวลาในวนัราชการ 26 6.2 

2.  บางเวลาในวนัราชการ  (ตั้งแต่  13.00  น.) 16 3.7 

3.  บางเวลาในวนัราชการ  (ตั้งแต่  16.00  น.) 27 6.3 

4.  บางเวลาในวนัราชการและวนัหยดุราชการ 138 32.3 

5.  วนัหยดุราชการเตม็วนั  (เสาร์และอาทิตย)์ 219 51.3 

6.  อ่ืน ๆ / ไม่ระบุ 1 0.2 

รวม 427 100.0 

 จากตาราง 6  พบว่า  ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อส่วนมากตอ้งการเรียนในวนัหยุดราชการ 

(ร้อยละ 51.3)  รองลงมาคือ วนัหยุดราชการและบางเวลาในวนัราชการ (ร้อยละ 32.3)  ส่วนการ

เรียนในวนัราชการมีผูต้อ้งการนอ้ยมาก 

 

ตาราง  7  แสดงจาํนวนผูต้อ้งการศึกษาต่อ  จาํแนกตามวธีิการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ 

วธีิการคัดเลอืก ความถี ่ ร้อยละ 

1.  สอบคดัเลือก 250 58.6 

2.  สอบสัมภาษณ์ 129 30.2 

3.  หน่วยงานตน้สังกดัคดัเลือก 39 9.1 

4.  อ่ืน ๆ / ไม่ระบุ 9 2.1 

รวม 427 100.0 

 จากตาราง 7  พบวา่  ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อส่วนมากตอ้งการให้ใชว้ิธีการรับเขา้ศึกษาต่อ

ดว้ยวิธีการสอบคดัเลือก  โดยมีจาํนวนมากถึงคร่ึงเล็กน้อย (ร้อยละ 8.6) รองลงมาคือ การสอบ

สัมภาษณ์  (ร้อยละ 30.2)  และตอ้งการใหห้น่วยงานตน้สังกดัเป็นผูค้ดัเลือกไม่ถึงร้อยละ 10 
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ตาราง  8  แสดงจาํนวนผูต้อ้งการศึกษาต่อ  จาํแนกตามความตอ้งการศึกษาดูงานระหวา่งศึกษาต่อ 

การศึกษาดูงานระหว่างศึกษาต่อ ความถี ่ ร้อยละ 

1.  จาํเป็นสาํหรับการศึกษาดูงานในประเทศ 284 66.5 

2.  จาํเป็นสาํหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ 75 17.6 

3.  ไม่จาํเป็น 33 7.7 

4.  อ่ืน ๆ / ไม่ระบุ 35 8.2 

รวม 427 100.0 

 

 จากตาราง 8  พบวา่ ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อให้ความสําคญักบัการศึกษาดูงาน โดยเห็นวา่

มีความจาํเป็นสาํหรับการศึกษาดูงานในประเทศประมาณ  2 ใน 3 (ร้อยละ 66.5)  และมีความจาํเป็น

สาํหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศไม่มากนกั (ร้อยละ 17.6) 

 

ตอนที ่ 4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการสนบัสนุนในการศึกษาต่อ 

ตารางที ่ 9   แสดงความตอ้งการการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัต่อการเขา้ศึกษาต่อ  

 3 ลาํดบัแรก 

ลาํดับที ่ ความต้องการสนับสนุน ความถี่ 

1. ทุนการศึกษาต่อ 65 

2. ใหเ้วลาเพื่อการศึกษาตอ่ 29 

3. ค่าใชจ่้ายระหวา่งท่ีศึกษา 17 

 

 จากตาราง 9  พบวา่ ความตอ้งการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดัมากท่ีสุดคือ  ตอ้งการ

ทุนในการศึกษาต่อ  รองลงมาคือ เวลาเพื่อใหศึ้กษาต่อและค่าใชจ่้ายในระหวา่งศึกษา 

 

ตารางที ่ 10  แสดงความตอ้งการการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมในขณะศึกษาต่อ  

 3 ลาํดบัแรก 

ลาํดับที ่ ความต้องการการสนับสนุน ความถี ่

1. ผอ่นชาํระค่าลงทะเบียน / ใหกู้ย้มื 76 

2. จดัอบรมเสริม / แจกเอกสารใหเ้รียนรู้ระหวา่งทาํวจิยั 31 

3. จดัเวลาในการเรียนท่ีมหาวทิยาลยัใหเ้หมาะสม 11 
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 จากตาราง  10  พบวา่  ความตอ้งการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมมาก

ท่ีสุดคือ การผอ่นชาํระค่าลงทะเบียนหรือใหกู้ย้ืม  รองลงมาคือ การเสริมความรู้ระหวา่งทาํวิจยั เช่น 

การอบรม  การแจกเอกสาร และจดัเวลาในการมาศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสม 
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ภาคผนวก 4 

รายงานผลการทดลองใช้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพือ่พฒันาครูประจาํการ 

หลกัสูตร การออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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รายงานผลการทดลองใช้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพือ่พฒันาครูประจาํการ 

หลกัสูตร การออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 จากขอ้มูลการทดสอบ O-NET และ A-NET ไดส้ะทอ้นให้เห็นอยา่งเด่นชดัถึงปัญหา

วิกฤตคุณภาพของการศึกษาไทย โดยพบว่า คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบของนักเรียนเม่ือปี พ.ศ. 

2551 มีค่าตํ่าในทุกรายวิชา ปัญหาดงักล่าวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ แต่คุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนของครูยอ่มเป็นปัจจยัสําคญัอย่างมาก และส่งผลโดยตรง ต่อคุณภาพของผูเ้รียน แม ้

ปัจจุบนัจะมีการประกาศใช้พระราชบญัญติั พ.ศ. 2542 และใช้หลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญัมา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 แต่ยงัมีครูอีกเป็นจาํนวนไม่นอ้ยท่ียงัคงจดัการเรียนการสอนแบบเดิม ท่ีเนน้

ความสะดวกและง่ายสาํหรับครูเป็นสาํคญั ทาํใหผ้ลการเรียนของผูเ้รียนตํ่า  

 ปัญหาท่ีครูยงัคงจดัการเรียนการสอนแบบเดิมอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ครู

ขาดความรู้ความเขา้ใจและมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญัมองเห็นว่า 

การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และเกินวิสัยความสามารถหรือขอ้จาํกดัท่ีตนเองจะ

นาํมาใช้ในห้องเรียนจริงได้ ด้วยเหตุดงักล่าวมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมจึงได้ออกแบบการ

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพของครูผูส้อนโดยการเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ปรับแกท้ศันคติและทาํ

ให้เกิดความมัน่ใจในศกัยภาพของตนท่ีจะจัดการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคัญ โดยได้รับการ

สนบัสนุนงบประมาณจากสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 เพื่อพฒันาศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน ทั้งน้ีมุ่งเนน้ให้ครูผูส้อน

มีพฒันาการ ดงัน้ี 

 1.  มีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 2.  ตระหนกัถึงความสําคญัและมีความมัน่ใจในการท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

จดัการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเนน้การจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 3.  สามารถออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญัในรายวิชาท่ี

ตนสอน และสามารถออกแบบการนาํไปใชด้ว้ยกระบวนการวจิยัได ้
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บุคลากรในการทดลอง 

 ครูผูส้อนจาํนวน 80 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นครูประจาํการ

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 จาํนวน 40 คน และกลุ่มท่ี 2 เป็นครูประจาํการ

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จาํนวน40 คน โดยครูท่ีเขา้รับการอบรมดงักล่าว 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูด้าํเนินการคดัสรร 

 

ขอบข่ายกิจกรรม เน้ือหาสาระ และระยะเวลาในการพฒันา 

 การพฒันาจะเนน้การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีเป็นพื้นฐาน

ในการออกแบบการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  และการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ียึด 

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยกิจกรรมในการฝึกอบรมท่ีสําคญัคือ  การศึกษาดว้ยตนเองจากเอกสารและส่ือ 

การฟังบรรยาย  การศึกษากรณีตวัอย่าง การใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการฝึก

ปฏิบติั / การสาธิต  ทั้งน้ีใชร้ะยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบติัการรวม 5 วนั ๆ ละ 7 ชัว่โมง รวม 35 

ชัว่โมง  และแบ่งเป็น  3  ระยะ ดงัรายละเอียดของหวัขอ้เน้ือหาและตารางการปฏิบติักิจกรรม ดงัน้ี 

 ระยะที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัเพื่อ

พฒันาการเรียนรู้ และการออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียน (รวม 3 วนั) 

 

วนัท่ี 1 : 

5 ต.ค. 52 

( 8 ต.ค. 52) 

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

(มโนทศัน์และกระบวนการ) 

 

การวเิคราะห์ผูเ้รียน

(ปัญหาการเรียนรู้ 

และสาเหตุ) 

การพฒันานวตักรรม 

(การไดม้าและการ 

ตรวจสอบคุณภาพฯ) 

วนัท่ี 2 : 

6 ต.ค. 52 

(9 ต.ค. 52) 

การจดัการเรียนรู้ท่ียดึ

ผูเ้รียน 

เป็นสาํคญั 

(ความสาํคญัและมโนทศัน์) 

การสอนเพื่อสร้างทกัษะการคิด 

และทกัษะการสร้างองคค์วามรู้ 

 

วนัท่ี 3 : 

7 ต.ค. 52 

(10 ต.ค. 52) 

การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี 

ยดึผู้เรียนเป็นสําคัญ 

(ตามแนวคิด Backward 

design) 

 

ปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 ระยะที ่2 ลงมือปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั

เพื่อแกปั้ญหาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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 ระยะที่ 3  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนาํเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรับแต่ง

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และการออกแบบการวจิยัเพื่อนาํนวตักรรมไปใช ้(รวม 2 วนั) 

วนัท่ี 4 : 

7 พ.ย. 52 

(14 พ.ย. 52) 

การนาํเสนอนวตักรรมการจดั 

การเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

การนาํเสนอนวตักรรมการจดั 

การเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

วนัท่ี 5 : 

8 พ.ย. 52 

(15 พ.ย. 52) 

การออกแบบการวิจยั เพื่อนาํ 

นวตักรรมการเรียนรู้ไปใช ้

(รูปแบบและแนวทางการ

วเิคราะห์) 

การออกแบบการวิจยั เพื่อนาํ 

นวตักรรมการเรียนรู้ไปใช ้

(ปฏิบติัการและนาํเสนอผลงาน) 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม 

 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ประกอบดว้ย เอกสารประกอบการอบรม แบบฝึกทกัษะ ตวัอยา่ง

รายงานการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ตวัอยา่งนวตักรรม  วีดิทศัน์  Power Point  และเพื่อนครูท่ีมี

ความเช่ียวชาญในทอ้งถ่ิน 

 

วทิยากรฝึกอบรม 

 วิทยากรท่ีใช้ในการฝึกอบรมเป็นนักวิจัยประจําฝ่ายวิจัยเครือข่ายการพัฒนาครู

ประจาํการ จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 1) รองศาสตราจารยบ์รรดล  สุขปิติ  ผูช้าํนาญการทางดา้น

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  2) ผูช่้วยศาสตราจารยนิ์ทศัน์  ฝักเจริญผล  ผูช้าํนาญการดา้นการสอน 

และ 3) วา่ท่ีร้อยตรี ดร.อมัรินทร์  อินทร์อยู ่ ผูช้าํนาญการดา้นหลกัสูตรและการออกแบบ Backward 

Design 

 

ผลการทดลอง 

 ภายหลงัการทดลองมีขอ้คน้พบท่ีสาํคญั  3  ประการ ไดแ้ก่ 

 ข้อค้นพบที่ 1  มีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ 

ความสามารถของครูผูส้อนให้สามารถออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ียึดนักเรียนเป็นสําคญั  และ 

สอดคลอ้งตามหลกั  Backward  Design  และการออกแบบการวิจยั  แต่จาํเป็นตอ้งเพิ่มเน้ือหาสาระ

เก่ียวกบัส่ือ  การพฒันาส่ือ และแนวทางการนาํส่ือไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ทั้งน้ี

ควรขยายเวลาในการฝึกอบรมตามหลกัสูตรออกไปเป็น  5  ระยะ ดงัน้ี 
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 ระยะที ่ 1  อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการออกแบบการจดั 

การเรียนรู้ (3 วนั) 

วนั เช้า บ่าย 

วนัท่ี  1 หลกัสูตรแกนกลาง 2551 กบัการพฒันา

คุณภาพนกัเรียน 

การจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(มโนทศัน์ / กรณีศึกษาและวพิากษ)์ 

วนัท่ี  2 การสอนเพื่อสร้างทกัษะการคิด / การ

สร้างความรู้ / การแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ประยกุตใ์ช ้

การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียน

เป็นสาํคญั (ปฏิบติัการและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

วนัท่ี  3 การจดัการเรียนรู้ตามหลกั  Backward 

Design  (มโนทศัน์ / กรณีศึกษาและ

วพิากษ)์ 

การออกแบบการจดัการเรียนรู้ตาม 

หลกั Backward Design  (ปฏิบติัการและ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้) 

 

 ระยะที ่2 ลงมือปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนของครูแต่ละคน 

 

 ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อปรับแต่งนวตักรรมการจดัการเรียนรู้และออกแบบ

การนาํไปใชใ้นชั้นเรียนจริง  (3 วนั) 

วนั เช้า บ่าย 

วนัท่ี  4 นาํเสนอนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

(มโนทศัน์ / กระบวนการ / กรณีศึกษา) 

วนัท่ี  5 การออกแบบการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

(รูปแบบ / กลุ่มตวัอยา่ง / เคร่ืองมือเก็บ 

ขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล) 

ปฏิบติัการเขียนแผนการนาํนวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ไปใชด้ว้ยกระบวนการวจิยั 

วนัท่ี  6 ส่ือและการพฒันาส่ือการเรียนรู้ 

(มโนทศัน์ / กรณีศึกษา / วพิากษ)์ 

การประยกุตใ์ชส่ื้อในกิจกรรมการเรียนรู้ 

(แนวคิด / กรณีตวัอยา่ง / วพิากษ)์ 

 

 ระยะที ่ 4  ลงมือปฏิบติัปรับแต่งแบบการจดัการเรียนรู้  ออกแบบการนาํนวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ไปใชใ้นชั้นเรียนจริง และการพฒันาส่ือเพื่อใชใ้นกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
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 ระยะที่  5  นาํเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้และปรับแต่ง แบบการจดัการเรียนรู้ และแบบ

การวจิยัเพื่อนาํนวตักรรมไปใช ้(3 วนั) 

วนั เช้า บ่าย 

วนัท่ี  7 นาํเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

นาํเสนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ 

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

วนัท่ี  8 นาํเสนอส่ือและการใชส่ื้อประกอบ 

การจดัการเรียนรู้ 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

นาํเสนอส่ือและการใชส่ื้อประกอบ 

การจดัการเรียนรู้ 

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

วนัท่ี  9 นาํเสนอแบบการวจิยัเพื่อนาํนวตักรรม 

การจดัการเรียนรู้ไปใช ้

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

นาํเสนอแบบการวจิยัเพื่อนาํนวตักรรม 

การจดัการเรียนรู้ไปใช ้

(วพิากษแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้) 

 

 ข้อค้นพบที่ 2  การพฒันาความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการออกแบบจดัการเรียนรู้ท่ี

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และสอดคลอ้งตามหลกั  Backward  Design  นั้นควรใชรู้ปแบบ NPRU  

Teaching  Model  เป็นหลกัในการพฒันา  จะช่วยให้ครูมีความเขา้ใจและสามารถออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ไดโ้ดยง่าย  รายละเอียดพอสังเขปของ NPRU  Teaching  Model  มีดงัน้ี 

1) การออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช ้NPRU  Teaching  Model  จะดาํเนินการเป็น   

ขั้นตอน  ตามลาํดบัคือ 

  ขั้นท่ี  1  ครูตอ้งกาํหนดวา่จะพฒันาความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในสาระเน้ือหา

ใด  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ขอ้ใด และตรงตามตวัช้ีวดัใด (หลกัสูตรแกนกลางปี 2551 ไดก้าํหนด

ไวแ้ลว้)  ทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

  ขั้นท่ี 2 กาํหนดช้ินงานหรือภาระงานท่ีผูเ้รียนจะต้องทาํได้ภายหลังการเรียน 

การสอน โดยการกาํหนดช้ินงานหรือภาระงานดงักล่าวอาจแตกต่างกนัไปตามบริบทของผูเ้รียน  ซ่ึง

ช้ินงานหรือภาระงานท่ีผูเ้รียนกระทาํจะเป็นประจกัษพ์ยานสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจท่ี

ลึกซ้ึง มีคุณค่า ฝังแน่นคงทน และความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

  ขั้นท่ี  3  เป็นขั้นตอนของการจดักิจกรรมในการเรียนรู้วา่จะจดักิจกรรมใดบา้งและ

ดาํเนินการอย่างไร  เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  และประยุกต์ใช้ จนสามารถผลิตช้ินงาน

หรือทาํภาระงานท่ีกาํหนดให้ได ้ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัของการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั

คือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับผูเ้รียน 
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2) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสาํคญัตาม NPRU  Teaching  Model  4  กิจกรรม คือ 

- ใหผู้เ้รียนไดรั้บการนาํเสนอความรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งจากครูบอกและผูเ้รียน 

ศึกษา คน้ควา้เอง 

- มีกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้และนาํเสนอความรู้ท่ีตนคน้พบ 

- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยอาจเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือลกัษณะอ่ืนท่ีเป็นการ 

แลกเปล่ียนความรู้  ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการนาํเสนอความรู้และไดรั้บฟังความรู้ท่ีหลากหลาย 

- ใหผู้เ้รียนไดมี้กิจกรรมในการลงมือปฏิบติัอนัเป็นการประยกุตใ์ชค้วามรู้  เพื่อ 

นาํไปสู่การผลิตช้ินงานหรือทาํภาระงานตามท่ีกาํหนด 

 ทั้งน้ี กิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าวตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  

ความสนใจ ใส่ใจของผูเ้รียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั 

ผูเ้รียน  และระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน รวมทั้งเน้นการใช้สมองดา้นความคิดท่ีลึกซ้ึงกว่าการจดจาํ

เพียงเน้ือหาความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเคยพบโดยตรง  อน่ึงส่ิงจาํเป็นอีกประการหน่ึงท่ีครูตอ้ง

กาํหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการตรวจช้ินงานหรือภาระงานก็คือ  กฏเกณฑ์การให้คะแนนหรือ Rubric ของ

ช้ินงานหรือการทาํภาระงานนั้น  โดยตอ้งกาํหนดให้มีความชัดเจน  ทั้งต่อตวัครูผูท่ี้จะตรวจและ 

ชดัเจนต่อตวัผูเ้รียนท่ีจะใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ของตน 

3) ประโยชน์ท่ีสาํคญัของ NPRU Teaching  Model  ก็คือ ช่วยใหค้รูสามารถออกแบบ   

การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะเร่ิมตน้คิดกิจกรรม  กระบวนการในการจดัการเรียน

การสอน  และใชใ้นการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแผนการจดัการเรียนท่ีไดอ้อกแบบไวก้่อนแลว้ ทั้งน้ี

เพื่อให้ไดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูเ้รียนของตน ให้สมกบัการท่ีเรียกว่า เป็นการ

จดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  อน่ึง  NPRU  Teaching  Model  มิใช่จะใชไ้ดก้บัหลกัสูตรการ

เรียนรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น  หลกัสูตรในระดบัอ่ืน เช่น ระดบัอุดมศึกษาก็สามารถ

นาํไปใช้ได้ดีเช่นเดียวกนั  เพียงแต่หลกัสูตรระดบัอ่ืนอาจไม่ไดก้าํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ หรือ

ตวัช้ีวดัไวใ้ห้  แต่ครูผูส้อนก็สามารถกาํหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการพฒันาข้ึนและเขียนให้อยู่ในรูป

ของจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ไดเ้ช่นกนั 

4) แผนผงัท่ีแสดง NPRU  Teaching  Model  มีดงัน้ี 
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ข้ันที ่1    ความรู้ความสามารถทีต้่องการ  
ขั้นที ่ 3     

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้  (กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย) 

   

มาตรฐานการเรียนรู้    รับการนาํเสนอความรู้ (ครูบอก / คน้ควา้เอง) 

    แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั / สาระแกนกลาง    สร้างความรู้ 

    ลงมือปฏิบติั  ประยกุต ์ บูรณาการ 

   

  โดยคํานึง 

เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง    ความสนใจ  ใส่ใจ 

มีคุณค่า  คงทน    เหมาะสมกบัศกัยภาพ 

และประยกุตใ์ชไ้ด ้    มีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพนัธ์ 

    เนน้ใชส้มองดา้นความคิดระดบัสูง 

   

ช้ินงาน / ภาระงาน    

    

Rubric    

ข้ันที ่2    ประจักษ์พยานแสดง 
   

   

 

 

 ข้อค้นพบที่ 3  ประจกัษพ์ยานท่ีแสดงถึงศกัยภาพของครูท่ีเขา้รับการฝึกอบรมก็คือ  

สามารถออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ไดถึ้ง 77 คน  จากผูเ้ขา้รับการอบรมทั้งหมด 80 คน  

โดยมีแผนจดัการเรียนรู้ท่ีนาํไปใชว้จิยั 68 เร่ือง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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รายช่ือแผนจัดการเรียนรู้ / เร่ืองทีว่จัิยจากการฝึกอบรมเพื่อพฒันาครูผู้สอน 

สังกดั สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ช่ือเร่ืองงานวจิยัท่ีดาํเนินการ 

1.  นายสมศกัด์ิ คาํภา การใชส่ื้อการสอนสาระภูมิศาสตร์ โปรแกรม 

Microsoft Power point เร่ือง ภูมิลกัษณะภาคตะวนัตก 

ของประเทศไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

2.  นายศกัด์ิชยั 

3.  นางสาวบงัอร 

4.  นางสาวธีรนนัท ์

ใสสุก 

นิลฉว ี

ทวพีงศ ์

การใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองอวยัวะภายนอก เพื่อเสริม

การเรียนรู้สุขศึกษา สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 

5.  นางสาวสุริยา 

6.  นางสาวมาลยั 

ทองเหวยีง 

คงชมเพง่ 

การใชแ้บบฝึกเพื่อพฒันาการอ่าน ละเขียนสะกดคาํ 

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

7. นางควรคิด สุทธิธรรม การใชเ้อกสารประกอบการสอนงานบา้นชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

8.  นางบุณยดา สงวนพงษ ์ รายงานการใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ืองการผลิต 

การบริโค กลไกตลาด และเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

9.  นายอนุชิต โฉมงาน รายงานการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป เร่ืองการวเิคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนสระแกว้ 

10.  นายสนธยา เดชธรรมฤทธ์ิ การพฒันาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนดา้นการขยายพนัธ์ุพืช 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสระแกว้ 

11.  นายปัญญา ทรัพยเ์จริญ การพฒันาการแกโ้จทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ของ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสระแกว้   

โดยใชก้ลอนคณิต 

12.  นางสาวสุนนัทา เปล้ืองรัตน์ รูปแบบการพฒันาผลงานผูเ้รียนดา้นคอมพิวเตอร์  

โรงเรียนสระแกว้ 

13.  นายบุญส่ง แสงเทพ การทาํขา้วหลามจากไมไ้ผช่นิดต่างๆ ในชุมชนบา้น 

ลุงพลู จงัหวดัสระแกว้ 14.  นางสมลกัษณ์ เกิดคง 

15.  นางเอกอนงค ์ นิจสุนกิจ  
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ช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ช่ือเร่ืองงานวจิยัท่ีดาํเนินการ 

16.  นายชยัรัตน์ พรหมอยู ่ วนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

17.  นางลาํจวน พรหมอยู ่ การอ่านจบัใจความสาํคญั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

18.  นางกรุณา กลา้หาญ แบบฝึกทกัษะวทิยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2 

19.  นางขวญัเรือน จนัทร์แสง ชุดการสอน การแปรรูปอาหารจากกลว้ย  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

20.  นางพิริยาภรณ์ เหลืองวไิล ชุดการสอน การอ่านจบัใจความ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

21.  นางบงัอร ประเสริฐแกว้ พฒันาทกัษะการทดลอง  และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

22.  นางสาวกลัยารัตน์ แสงสวสัด์ิ หนงัสืออ่านเพิ่มเติมชุดโรคไขเ้ลือดออก   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

23.  นายแผน ผาสุก การพฒันาทกัษะการแกะสลกัผกัและผลไมข้อง 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

24.  นางณฐักาญจน์ เหล่าทองสาร การพฒันาทกัษะการอ่าน และการเขียนคาํคลอ้งจอง 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

25.  นางสาวเฟ่ืองฟ้า ไชยมาก การพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

26.  คุณกนกวรรณ รอดคง การอ่านคาํ ท่ีอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่ กก กด เกอว  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 27.  คุณฐาปนีย ์ วงศอิ์นทร์ 

28.  คุณสุวลีย ์ มัน่นกั  

29.  คุณวาสนา ตั้งใจ การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความสาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

30.  คุณพรสุข ตรียะประเสริฐ การแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า เร่ืองการหาร

ท่ีตวัหารเป็นจาํนวน 3 หลกั และผลหารไม่เกิน 3 หลกั  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

31.  คุณขนิษฐา อยูถ่าวร 

32.  คุณจนัทร์หอม นาถมทอง แบบฝึกการเขียนภาษาองักฤษ (ตวัพิมพเ์ล็ก a-z)   

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

33.  นางลาํภู เพช็รวงษา การนิเทศภายในโรงเรียน 

34.  นางพลูรัตน์ คุณาเขมากร การอ่านออกเสียงพยญัชนะ จ ช ฌ ฉ / ท ช ฒ 
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ช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ช่ือเร่ืองงานวจิยัท่ีดาํเนินการ 

35.  นางสาวอุมาพร คนซ่ือ การใชส่ื้อ CAI เร่ืองการติดต่อส่ือสารและการใช้

บริการในงานธุรกิจ 

36.  นางอจัฉรา เดชศรี การศึกษาการพฒันาส่ือการเรียนการสอนวชิา 

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ืองทิน และแร่ ในทอ้งถ่ิน 

ดว้ยชุดการเรียนสาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

37.  นางสุทศันา พรหมเวช การพฒันาชุดฝึกทกัษะการพดูในท่ีประชุมสาํหรับ 

นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

รายช่ือแผนจัดการเรียนรู้ / เร่ืองทีว่จัิยจากการฝึกอบรมเพื่อพฒันาครูผู้สอน 

สังกดั สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 

 

ช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ช่ือเร่ืองงานวจิยัท่ีดาํเนินการ 

1.  นายสมพงษ ์ เหมพนัธ์ การพฒันาการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

2.  นางสายรุ้ง สุขถนอม โดยใชแ้บบฝึก 

3.  นางศิราณี เพง็รอด การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองทศนิยมโดย

ใชว้ธีิการจดัการเรียนการสอนแบบ  backward design 

4.  นายอศัวนิ ทองแสง การแกปั้ญหาการอ่านและการเขียนของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

5.  นางนริศรา พรมประเสิรฐ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เร่ืองการตวง โดย

ใชว้ธีิการจดัการเรียนการสอนแบบ backward design 

6.  นางสาวดวงใจ   ทดัมาลา การพฒันากลา้มเน้ือมือของนกัเรียนชั้นอนุบาล 1  

โดยใชแ้บบฝึก 

7.  นางอินทิรา คิดเห็น การพฒันาความสารถในการเขียนคาํศพัทภ์าองักฤษ 

ในบทเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย

ใชแ้บบฝึก 

8.  นางวลี หนัสมร การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดคาํโดยใชแ้บบฝึก 

9.  นางพนูทรัพย ์ ศิลาโชติ การพฒันาการคดัพยญัชนะไทยโดยใชแ้บบฝึก 
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10.  นางสาววภิารัตน์ ถนนทิพย ์ ส่งเสริมพฒันาการคิดสร้างสรรคโ์ดยการวาดภาพ 

ต่อเติม 

11.  นายสุวรรณ ทองจนัทร์ การแกปั้ญหาการท่องสูตรคูณของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

12.  นางพรพรรณ บวัพงษช์น การพฒันาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์โดยใชแ้บบฝึก 

13.  นายรักชาติ ศิลาโชติ การพฒันาการคูณโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

14.  นายสุรชิน คิดเห็น การพฒันางานป้ันจากวสัดุธรรมชาติ 

15.  นางสาํรวล อุ่นใจ พฒันาการทางสังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ 

รับผดิชอบ 

16.  นางศิริวฒันา วรีะยทุธศิลป์ การแกปั้ญหาการเขียนตวัเลขไม่ตรงตามตวัหนงัสือ 

17.  นางอ่ินออ้ย ศรีประดู่ การพฒันาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

18.  นางสาวเรือนใจ   อิศรางกรู ณ อยธุยา การแกปั้ญหาการสะกดคาํ มาตราแม่กด ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้บบฝึก 

19.  นางเอ้ืออารีย ์ ศรีมาลา การแกปั้ญหาการอ่านออกเขียนของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชแ้บบฝึก 

20.  นางสาวอุบลรัตน์ บุญพร้อม การพฒันาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  

มีวจิารณญาณ คิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และ 

มีวสิัยทศัน์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โดยใช้

แบบฝึกพฒันาการคิด 

21.  นางองัคณา กนัพวง การพฒันาทกัษะการคิดเลขเร็ว และคิดอยา่งมีเหตุผล 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

22.  นางอรพิน นามวฒัน์ การพฒันาความสนใจในการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยอาศยัเทคโนโลย ีและ

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

23.  นางธญัญาพร ไชยปัญญา การพฒันาเจตคติต่อการเรียนศิลปะ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 โดยใชก้ารเรียนรู้จาก

โครงงานการประดิษฐท์่ารําประกอบการเรียนการ

สอนนาฏศิลป์พื้นบา้น 
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24.  นางขนิษฐา สมนั การสาํรวจเจตคติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ถึง 6 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของ

ครูผูส้อน 

25.  นางสาวสาํรวย ถาวรกุล การพฒันาทกัษะการอ่านการเขียนโดยใชภ้าษา 

ธรรมชาติ 

26.  นางสาวสาวติรี ช่ืนอารมณ์ การแกปั้ญหาการจดัเก็บส่ิงไม่เป็นระเบียบ ของ 

นกัเรียนชั้นอนุบาล 1 

27.  นายจกัรกฤษณ์ สิงห์ห่วง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

28.  นางศิริวรรณ นาคเสน การแกปั้ญหาพฤติกรรมเด็กท่ีชอบรังแกเพื่อนโดยใช้

นิทาน 

29.  นางชนดัดา สร้อยนาค การแกไ้ขปัญหานกัเรียนท่ีอ่านและเขียนคาํท่ีมีอกัษร

การันตไ์ม่ถูกตอ้ง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

30.  นางสาวรัตน์วลี แกว้ม่วง การแกปั้ญหานกัเรียนอ่านภาษาองักฤษไม่ออก  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

31.  นางบุญนอ้ม บุญธรรม การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการวดั  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้น

จดัสรรสามคัคี โดยใชก้ารออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

อิงแนวคิด backward design 

32.  นายสมศกัด์ิ ตาลเยื้อน การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการวดั  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 

บา้นจดัสรรสามคัคี โดยใชก้ารออกแบบการจดัการ

เรียนรู้อิงแนวคิด backward design 

33.  นางจริยา ประสงคท์รัพย ์ การสร้างวนิยัในชั้นเรียนปฐมวยั 

34.  นางจินตนา รัตนแกว้ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจาํนวนนบั 

21-100 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนบา้นจดัสรรสามคัคี โดยใชก้ารออกแบบ 

การจดัการเรียนรู้อิงแนวคิด backward design 
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35. นางภทัรภร หม่ืนมะเริง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทศนิยม  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้น 

จดัสรรสามคัคี โดยใชก้ารออกแบบการจดัการเรียนรู้

อิงแนวคิด backward design 

36.  นางปราณี แสงสวา่ง การจดักิจกรรมนิทานเสริมคุณภาพของนกัเรียนชั้น

ปฐมวยั 

37.  นางวราลี นนัตรี การพฒันาทกัษะการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 

38.  นางเรือนแกว้   ลอยพลู การปลูกฝังการรับผิดชอบเร่ืองการส่งงาน ของ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

39.  นางสุขจิตต ์ พยหุสิทธ์ิ การจดักิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาเด็กท่ีขาด

ความมีวนิยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

40.  นางเกศริน ชยัราช การพฒันาทกัษะการอ่านสะกดคาํของเด็กชายยวุสิทธ์ิ 

หินโทน  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ข้อสังเกต 

 ในปัจจุบนัหน่วยวิจยัเครือข่ายการพฒันาครูประจาํการไดน้าํหลกัสูตรท่ีปรับปรุงแลว้

ไปทดลองใช้กบัครูประจาํการ จาํนวน 26 คน ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมโดยดาํเนินการอยา่ง

เตม็ระบบคือ  เม่ือออกแบบนวตักรรมการจดัการเรียนรู้แลว้ให้นาํไปพฒันานกัเรียนของตนในขณะ

ปฏิบติัการสอนปกติ  โดยในขณะน้ีมีครูกาํลงัดาํเนินการใชน้วตักรรมเพื่อพฒันานกัเรียนอยูจ่าํนวน  

24  คน  ซ่ึงคาดวา่น่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในภาคเรียนท่ี 1/2553  น้ี 
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ภาคผนวก 5 
 

บญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุวิพากษห์ลกัสูตร 
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ภาคผนวก 6 

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ และการปรับปรุงแกไ้ข 
 

1.  จากท่ีประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  เม่ือวนัพุธท่ี  8  กนัยายน  พ.ศ.  2553 

2.  จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยั  เม่ือวนัศุกร์ท่ี  8  ตุลาคม   

     พ.ศ.  2553 

3.  จากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 

4.  จากท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองของสภามหาวทิยาลยั  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  6   

     พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553 
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1.  สรุปสาระของการวพิากษ์ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และการดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการวจัิยและพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 

วนัพุธที ่ 8  กนัยายน  พ.ศ.  2553 

 

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การดําเนินการปรับปรุง 

1. ช่ือสาขาวิชาเดิม (การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการ

จดัการเรียนรู้) ไม่สอด คล้องกบัการดาํเนินการของ

หลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเป็นการวิจยัและพฒันา และควรใช้

คาํวา่ นวตักรรม แทนคาํวา่เทคโนโลย ี

 

1. ปรับปรุงช่ือสาขาวิชาใหม่เป็น สาขาวิชาการวิจยัและพฒันา

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

 

2. การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรน้ีเน้นให้ เ ป็นผู ้มี

ความสามารถในการสอนเก่งหรือทาํส่ือเก่ง  จาํเป็นตอ้ง

ระบุให้ขดั ซ่ึงจากการวิเคราะห์หลกัสูตรพบว่าเน้นสอน

เก่ง จึงควรระบุให้ชดั และขอ้ความท่ีระบุในปรัชญาของ

ห ลัก สู ต ร ค ว ร เ ป็ น เ ร่ื อ ง ข อ ง ห ลัก สู ต ร ใ น ร ะ ดับ

บณัฑิตศึกษาท่ีพฒันานักศึกษาท่ีมาเรียน จึงไม่ควรระบุ

ในลกัษณะท่ีเป็นนกัเรียนในโรงเรียน 

2. ได้ปรับแก้ข้อความในปรัชญาและความ  สําคัญของ

หลักสูตร (หน้า 10) ความว่า “หลักสูตรครุศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาการิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้

มีจุดเน้นท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูประจําการเพ่ือให้

สามารถจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผล

โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดงันั้นหลกัสูตรจึง

มีปรัชญาว่า “พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยผ่าน

การพฒันาศักยภาพของครูท่ีใช้กระบวนการวิจัยในการ

จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและสอดคลอ้งตามหลกั

กระบวนการออกแบบยอ้นกลบั (Backward Design) 
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3. รายวิชา สัมมนาและการพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ี

แทรกอยู่ในทุกภาคเรียนมีความสําคัญมากต่อการ

เตรียมความพร้อมและวางแผนในการปฏิบติังานวิจยั

ในแต่ละภาคเรียน แต่กาํหนดเป็นรายวิชาเลือก ทาํให้

เกรงว่านกัศึกษาอาจจะไม่เลือก และเกิดปัญหาในการ

ติดตามความคืบหนา้ของงานวิจยั รวมทั้งการวางแผนท่ี

จะปฏิบติังานวิจยัในภาคเรียนต่อไปดว้ย อน่ึงควรแยก

การลงทะเบียนรายวิชาดงักล่าวเป็นภาคการศึกษาละ 1 

หน่วยกิต 

3. ปรับแกร้ายวิชา สมัมนาและการพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ให้เป็นราย   วิชาบงัคบั และกระจายค่าหน่วยกิตเป็น  1  

หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน รวม 3 ภาคเรียนเป็น 3 หน่วยกิต 

    

4. รายวิชาสัมมนาการวิจยัด้านการพฒันา การเรียนรู้ท่ี

กาํหนดในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีกาํลงัสังเคราะห์งานวิจยั

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์

นั้ น  ถ้า เ ห็นว่ามีความจํา เ ป็นและมีประโยชน์ ต่อ

นักศึกษาอย่างมาก ควรกําหนดเป็นรายวิชาบังคับ 

เพราะถ้ากําหนดเป็นวิชาเลือกแล้วนักศึกษาอาจไม่

เลือกก็ได ้

4. ปรับแก้รายวิชา สัมมนาการวิจยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ 

จากวิชาเฉพาะ เลือกเป็นวิชาเฉพาะบงัคบั 

    

5. แผนการรับนกัศึกษาตอ้งเร่ิมรับนกัศึกษาในปีการศึกษา 

2554 และการคิดค่าใช้จ่ายในหัวข้อ 2.6 เ ร่ือง

งบประมาณน่าจะมีความคลาดเคล่ือน จาํเป็นต้อง

ประมาณให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 

5. ได้ปรับแผนการรับนกัศึกษาในขอ้ 2.5 และการประมาณ

การงบประมาณ ในขอ้ 2.6 ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  
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6. หลกัสูตรมีทั้งแผน ก. แบบ ก.1 และแผน ก. แบบ ก.2 จึง

จาํเป็นตอ้งกาํหนดเง่ือนไขให้ชดัเจนเก่ียวกบัคุณสมบติั

ของนกัศึกษาดว้ยวา่จะตอ้งเป็นอยา่งไร จึงสามารถเลือก

ในแต่ละแบบได้  และรายวิชาวิทยานิพนธ์ของแต่ละ

หลักสูตรมีค่าหน่วยกิตไม่เท่ากนั ควรระบุนํ้ าหนักให้

ชดัเจนวา่มีคุณภาพแตกต่างกนัอยา่งไร 

6. โดยเจตนาของคณะทาํงานร่างหลักสูตรต้องการให้ผู ้ท่ีมี

ศกัยภาพในการปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ดีอยูแ่ลว้ 

และเสนอโครงร่างงานวิจยัท่ีจะพฒันาเป็นวิทยา นิพนธ์อยา่ง

มีคุณภาพตามเกณฑจ์ะคดัสรรให้เรียนในแผน ก. แบบ ก.1 

แต่เม่ือมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัค่าหน่วยกิตท่ีไม่เท่ากนั จึงไดป้รับ

หลกัสูตรให้มีเฉพาะ แผน ก. แบบ ก.2 เท่านั้น โดยอาจร่าง

ระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียนบางรายวิชาเพ่ือนาํมาใช้

ทดแทน 

    

7. การกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาเป็นครูประจาํการ

เท่านั้ น มุ่งเฉพาะอาชีพมากเกินไป จําเป็นต้องเปิด

โอกาสให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้มีโอกาสเขา้

ศึกษาดว้ย เช่น ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

7. ปรับปรุงคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาให้ขยายรวมถึงผูท่ี้มีหน้าท่ี

โดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเพ่ิมข้อความว่า 

“เป็นครูประจาํการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา หรือ

เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีโดยตรงต่อการจดัการเรียนการสอน และได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีการศึกษา” 

    

8. ข้อ ค ว า ม ใ น ป รั ช ญ า แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม สํ า คัญ  แ ล ะ

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรกาํหนดรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้วา ใช้การออกแบบการจัดการเ รียนรู้แบบ

ยอ้นกลบั (Backward Design)  ซ่ึงทาํให้แคบและใน

อนาคตอาจลา้สมยั 

8. ป รั บ แ ก้ข้อ ค ว า ม ใ น ป รั ช ญ า แ ล ะ ค ว า ม สํ า คัญ  แ ล ะ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร โดยคงไวเ้ฉพาะคาํว่า การจดัการ

เรียนรู้ ท่ี เน้นผู ้เ รียนเป็นสําคัญเท่านั้ น รวมทั้ งปรับแก้

คาํอธิบายรายวิชาหลักสูตรและการออกแบบการจัด การ

เรียนรู้ดว้ย 

9. คาํอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ท่ีระบุอย่างชัดเจนว่า 

งานวิจยัท่ีใชน้กัเรียนและโรงเรียนของผูท่ี้ศึกษาเป็นฐาน 

ควรต้องตดัออกเพราะอาจเกิดปัญหาจาํเป็นต้องใช้ทาํ

วิจยักบันกัเรียนในโรงเรียนอ่ืน 

9. ปรับแก้ขอ้ความในคาํอธิบายรายวิชา วิทยานิพนธ์ โดยตดั

ขอ้ความ “ของผูท่ี้ศึกษา”  ออกเหลือเพียงงานวิจยัท่ีใช้

นกัเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน 
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10. การพิมพค์าํอธิบายรายวิชาในขอ้ 3.1.5 นั้นตอ้งจดัเรียง

คาํอธิบายรายวิชาตามเลขรหสัวิชา 

10. ดาํเนินการจดัพิมพค์าํอธิบายรายวิชาในขอ้ 3.1.5 เรียงลาํดบั

ตามเลขรหสัวิชาแลว้ 

    

11. รายวิชาปรับพ้ืนคือ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษาและคอมพิวเตอร์สาํหรับนักศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีจดัให้กบันักศึกษาท่ีมีพ้ืนความรู้

ดงักล่าวไม่ผ่านเกณฑน์ั้นไม่จาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นภาค

เรียนใดภาคเรียนหน่ึง เพราะอาจปรับให้เหมาะสมกบั

การเรียนของนกัศึกษาละกลุ่มได ้

11. ปรับรายวิชาพ้ืนฐานคือ ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษาและคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษาออกจากแผนการจดัการศึกษา 

    

12. การจดัแผนการเรียนควรตอ้งจดัเป็นปีการศึกษาละ 2 

ภาคเรียนปกติ ไม่ควรจดัเป็นปีการศึกษาละ 3 ภาค

เรียน 

12. ปรับแผนการเรียนเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยเป็น

หลกัสูตร 2 ปีคร่ึง (5 ภาคการศึกษาปกติ) 

 

 อน่ึง ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการบริหารจดัการเรียนการสอน  เพ่ือให้นกัศึกษาประสบความสาํเร็จในการ

ปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาในสถานการณ์จริง คือ 

1. นกัศึกษาตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

ของนกัศึกษาในภาคเรียนแรกท่ีเขา้ศึกษาอยา่งเต็มท่ี  ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งมีกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีชดัเจนว่าจะพฒันาอะไร ดว้ย

นวตักรรมอยา่งไร ตลอดทั้ง 3 ภาคเรียนถดัไป ไม่ใช่ไปคิดทาํในแต่ละภาคเรียน 

2. ควรจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาแต่ละคนตั้งแต่ภาคเรียนแรก  

โดยอาจเป็นภายหลงัท่ีนกัศึกษามีกรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีชดัเจนแลว้ และนกัศึกษาบางคนอาจจาํเป็นตอ้งเสริมความรู้หรือทกัษะ

บางอยา่งเพ่ิมเติม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3. ในภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของ 

นกัศึกษาคร้ังแรก ควรไดรั้บการเอาใจใส่ ติดตาม และผลกัดนัให้ประสบความสาํเร็จ ทั้งน้ีหากงานวิจยัคร้ังแรกสาํเร็จก็จะส่งผลให้

การปฏิบติังานวิจยัในอีก 2 ภาคเรียนถดัมาประสบความสาํเร็จตามไปดว้ย  แต่หากงานวิจยัคร้ังแรกไม่แลว้เสร็จใจภาคเรียนจะส่งผล

กระทบอยา่งมากต่อการปฏิบติังานวิจยัในภาคเรียนถดัไป 

4. ระบบการนิเทศการปฏิบติังานวิจยัมีความสาํคญัมาก  ตอ้งมีความเขม้แขง็และ 

ไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสังกดั  รวมทั้งควรมีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีนกัศึกษาทาํการวิจยัร่วมเป็นอาจารย์

นิเทศกด์ว้ย 

5. ในระหวา่งภาคเรียนท่ีนกัศึกษาลงมือปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ี 

โรงเรียนนั้น มีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งจดัเวลาให้นกัศึกษาไดเ้ขา้มานาํเสนอความกา้วหนา้ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่ง

นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
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2.  สรุปสาระของการวพิากษ์และข้อเสนอแนะของกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั 

และการดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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ข้อสังเกตและการปรับปรุงแก้ไขจากการวพิากษ์หลกัสูตร 

ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

(ประชุมเมือ่วนัศุกร์ที ่ 8  ตุลาคม  พ.ศ.  2553) 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 

1. รายวิชาท่ีศึกษาบงัคบัทั้ง 5 รายวิชาน่าจะเป็นรายวิชา

ปฏิบติัการมากกว่ารายวิชาทฤษฎีท่ีกาํหนดชัว่โมงเรียน

เป็น 3(3-0-6) ควรปรับแกเ้ป็น 3(2-2-5) 

1. ปรับแกร้ายวิชาทั้ง 5 รายวิชาจาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 

    

2. การกาํหนดรายวิชาให้ศึกษาเพียง 5 รายวิชาจะมีความ

เพียงพอต่อการท่ีนักเรียนจะนาํไปใช้ในการออกแบบ

จดัการเรียนรู้ และนาํไปใช้วิจยัเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์ได้

หรือไม่ 

2. หากเป็นผูท่ี้มีพ้ืนฐานความรู้ทางการสอนมีประสบการณ์ใน

การสอนและมีความตั้ งใจท่ีจะพฒันาตนเองก็ไม่น่าจะมี

ปัญหา เพราะได้มีการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ

พฒันาครูประจาํการในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ และ

นําไปใช้จริงด้วยกระบวนการวิจัยทั้ งท่ีจังหวัดสระแก้ว 

จงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดันครปฐม รายละเอียดผลการ

ทดลองอยูใ่นภาคผนวก 4 หนา้...... 

        และจากข้อสังเกตน้ีจะนําไปสู่การเคร่งครัด  ในการ

คดัเลือกผูท่ี้จะเขา้ศึกษาว่าต้องมีพ้ืนฐานความรู้ และความ

ตั้งใจดงักล่าวจริง รวมทั้งอาจให้นาํเสนอ Concept Paper ใน

เร่ืองท่ีตนเองจะศึกษาวิจยัเพ่ือเขา้ศึกษาต่อดว้ย 

 

        อน่ึง หลกัสูตรน้ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษามีความรอบรู้ในเร่ือง

การออกแบบจดัการเรียนรู้ในลกัษณะเจาะลึกและปฏิบติัจริง

มากกว่าการศึกษาทฤษฎีในแนวกวา้ง ซ่ึงนกัศึกษาแต่ละคน

ตอ้งศึกษาในประเด็นท่ีตนเองเลือกเพ่ิมเติม ทั้งน้ีอยู่ภายใต้

การดูแล และนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซ่ึง 

   จะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีนักศึกษา

กาํหนดประเด็นท่ีจะวิจยั 
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 

3. หน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน

จะเป็นคณะครุศาสตร์หรือเป็นหน่วยวิจยัเครือข่ายการ

พฒันาครูฯ และหน่วยวิจยัดงักล่าวมีฐานะอยา่งไร 

3. หน่วยวิจยัเครือข่ายการพฒันาครูฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน

ภายในท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของมหาวิทยาลยั โดยเน้นท่ี

จะทาํภารกิจในการพฒันาศกัยภาพครูประจาํการเสริมกบั

บทบาทของคณะครุศาสตร์ ซ่ึงการพฒันาหลกัสูตรการวิจยั

พฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ ถือเป็นภารกิจหน่ึงของ

หน่วยวิจยัท่ีจะดาํเนินการ ส่วนจะมอบหมายให้หน่วยงาน

ใดรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนย่อมข้ึนอยู่กับ

ระเบียบฯ หรือนโยบายของมหาวิทยาลยั 

    

4. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรท่ีนาํเสนอมีความซํ้ าซ้อนและ

เป็นไปตามกฏเกณฑข์อง สกอ.หรือไม่ 

4. เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของ สกอ. ทั้ งน้ีอาจารย์ประจํา

หลกัสูตรปริญญาเอกในสาขาสหวิทยาการนั้น สามารถเป็น

อาจารยป์ระจาํในสาขาวิชาอ่ืนไดอี้ก 1 สาขาวิชา 

    

5. ช่ือหลักสูตรควรใช้ค ําว่า วิจัยพัฒนาหรือวิจัยและ

พฒันาน่าจะเหมาะสมกวา่กนั 

5. ท่ีประชุมเห็นควรใชค้าํวา่ วิจยัพฒันา 

    

6. ช่ื อ ภ า ษ า อัง ก ฤ ษใ น ร า ย วิ ช า ก าร วิ จัย ขั้ น สู ง เ พ่ื อ

พฒันาการเรียนรู้ ท่ีใช้ว่า Advanced Research for 

Learning Development มีความเหมาะสม / ถูกตอ้ง

หรือไม่ 

6. ไดป้รับเปล่ียนช่ือภาษาองักฤษของรายวิชา การวิจยัขั้นสูง

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ เป็น Practical Research for Learning 

Development 

 

    

7. ตวับ่งช้ีของมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดในแต่ละ

ดา้นทั้ง 5 ดา้นมีความครอบคลุมเพียงพอหรือไม่ เพราะ

จากตวัอยา่งของ สกอ. ท่ีจดัการอบรมมีถึง 5 ขอ้ยอ่ย 

7. ไดมี้การศึกษาหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับการสอนและสาขาการวิจัย ของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วพบว่า หลักสูตรท่ีนําเสนอน้ีได้

กาํหนดตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งครอบคลุม ครบถว้นแลว้ 
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 อน่ึง  มีขอ้เสนอแนะสาํคญัจากท่ีประชุม คือ 

1. การวจิยัเชิงปฏิบติัการของช่วงท่ี 1  2  และ 3  นั้นควรสอดคลอ้งเป็นเร่ืองเดียวกนั 

หรือใกลเ้คียงกนั เวลาสังเคราะห์รวมจะมองเห็นชดัเจน ไม่กระจดักระจายจนสรุปรวมไม่ได ้

2. แบบจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นนวตักรรมนั้น ควรมีเอกลกัษณะหรือมีตวัตนของแบบ 

จดัการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

3. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความสําคญั

มาก 

ต่อคุณภาพของวทิยานิพนธ์ และต่อความสาํเร็จของนกัศึกษา 
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3.  สรุปสาระของการวพิากษ์ และข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวชิาการ 

และการดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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ข้อสังเกตและการปรับปรุงแก้ไขจากการวพิากษ์หลกัสูตร 

ของคณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

(ประชุมเมือ่วนัจันทร์ที ่ 18  ตุลาคม  พ.ศ.  2553) 
 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ  การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 

1. รายวิชาสัมมนาและการพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

รายวิชาสัมมนาการวิจยัดา้นการพฒันาการเรียนรู้ และ

รายวิชาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงได้กระจายหน่วยกิตและการ

จดัการเรียนการสอนไปอยู่ในหลายภาคเรียน จะออก

เก ร ดอ ย่ าง ไ ร  แ ล ะ จ ะ มี ปั ญ ห า ใ นก า รชํา ระ เ งิ น

ลงทะเบียนวิชาเรียนหรือไม่ 

1. มีการดําเนินการเช่นน้ีมาก่อนแล้ว และมีข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยเ ก่ียวกับการประเ มินผลรองรับอยู่แล้ว 

(ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษา ขอ้ 34.2) โดยจะออกเกรดในภาคเรียนสุดทา้ย

ท่ีศึกษาในรายวิชานั้ น ส่วนภาคเรียนก่อนหน้านั้ นให้

สญัลกัษณ์  N 

     สาํหรับการชาํระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนนั้นน่าจะไม่

มีปัญหา เน่ืองจากใชร้ะบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร 

    

2. ควรปรับช่ือสาขาวิชาจากการวิจยัพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ เป็นการวิจยัและพฒันานวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะสอดคล้องกบัคาํภาษาองักฤษท่ีใช้

วา่ Research  and  Development 

2. ปรับช่ือรายวิชา การวิจยัพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

เป็นการวิจยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 

    

3. กลุ่มวิชาปรับพ้ืนสาํหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์

ท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไดแ้ก่ วิชาภาษาองักฤษสาํหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์

สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ควรกาํหนดลงใน

แผนการเรียนหรือไม่ 

3. เพ่ือความคล่องตวัและความเหมาะสมกบันักศึกษาแต่ละ

กลุ่มจึงไม่กาํหนดลงในแผนของหลกัสูตร แต่จะกาํหนดให้

ชัดเจนสําหรับแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่มเม่ือ

แรกเขา้ 

    

4. คาํอธิบายรายวิชาท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษบาง

รายวิชามีความไม่สอดคล้องกัน แล ะมี รูปแ บบ

โครงสร้างไม่เหมือนกนั ควรปรับปรุง 

4. ไ ด้ นํ า ค ํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ 

คาํอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษไปให้ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้น

ภาษาองักฤษช่วยปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 

5. รหัสของรายวิชาควรใส่เพียงคร้ังเดียวท่ีเป็นภาษาไทย 

สําหรับคาํอธิบายรายวิชาท่ีเป็นภาษาองักฤษไม่น่าจะ

ตอ้งเขียนซํ้า 

5. ไดต้ดัรหสัวิชาหนา้ขอ้ความท่ีเป็นภาษา องักฤษออกแลว้ 

    

6. ควรเน้นความเป็นครูต้นแบบและความเป็นผู ้นําทาง

วิชาการลงในปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

6. ไดป้รับเปล่ียนปรัชญาของหลกัสูตรเป็น “พฒันาศกัยภาพให้

เป็นครูมืออาชีพและเป็นผูน้ําการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถ

จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัในสถานการณ์จริงดว้ย

กระบวนการ วิจยัได”้ 

     และไดป้รับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรขอ้ 1.2.5 คือ เป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและเป็นนักวิชาการด้านการวิจยัเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีสํานึก

รับผิดชอบในจรรยาบรรณของครูมืออาชีพ 

    

7. หลกัสูตรน้ีมีความแตกต่างจากหลกัสูตรอ่ืนอยา่งชดัเจน

และจะเป็นหลกัสูตรท่ีดีมาก สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา

ในการพฒันาครูท่ีส่งผลถึงผูเ้รียนไดจ้ริง แต่ตอ้งมีความ

เข้มงวดในเร่ืองคุณภาพของการบริหารหลักสูตรและ

การปฏิบัติงานวิจัยเ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ีจะนํามา

สงัเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ แต่หากปล่อยปละละเลยไม่

คาํนึงถึงคุณภาพแลว้ จะซํ้ารอยกบั 

7. ไดก้าํหนดหลกัการและแนวทางในการบริหารหลกัสูตรและ

การปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์  โดยกาํหนด

ไวใ้นขอ้กาํหนดเฉพาะหลกัสูตร ขอ้ 1  

 ความล้มเหลวเหมือนการจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ

ของครูในปัจจุบัน ดังนั้ นจาํเป็นต้องมีมาตรการเพ่ือ

รักษาคุณภาพของการจดัการศึกษา 

  

8. ครูท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรน้ีจะต้องเป็นผู ้ท่ี มี พ้ืน

ฐานความรู้ในดา้นความเป็นครูดี และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

พฒันาตนเองมากกว่ามาศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิเป็นหลกั 

จึงควรมีระบบการคดัเลือกท่ีดีและในระยะแรกไม่ควร

รับนกัศึกษามาก 

8. มีระบบในการคัดเลือก โดยกําหนดให้ผู ้สมัครนําเสนอ 

Concept  Paper  การวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีตนเองจะสงัเคราะห์

เป็นวิทยานิพนธ์ และให้มีการสัมภาษณ์เพ่ือตรวจสอบ

ความรู้ความเขา้ใจใน Concept Paper ดงักล่าว 

     อน่ึงจาํนวนท่ีจะรับในปีการศึกษา 2554 น้ีจาํกดัจาํนวน

ไม่เกิน 20 คน 
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 นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีขอ้สังเกตเพิ่มเติมท่ีสาํคญั คือ 

 1. การปฏิบติังานวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียนนั้นตอ้งมองภาพรวมทั้ง  

3  ภาคเรียน ซ่ึงสอดควรจะวางแผนไวต้ั้งแต่แรกวา่จะสังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์อยา่งไร  โดยท่ี

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 2. การนิเทศติดตามการปฏิบติังานวิจยัของนักศึกษาต้องมีระบบท่ีดี ทั้ งการให้ความ

ช่วยเหลือ แนะนาํ และการควบคุมดูแลเพื่อใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง 

 3. การกาํหนดให้เพิ่มตัวแปรด้านพฤติกรรมท่ีเป็นคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน

เพิ่มเติมจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นส่ิงท่ีดี แต่นกัศึกษาควรไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะในการ

สร้างเคร่ืองมือวดั  เพราะค่อนขา้งจะวดัไดย้าก 

 4. หน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบหลกัสูตรน้ีไม่ควรสังกดัคณะใดคณะหน่ึง แต่น่าจะเป็น

หน่วยงานกลาง เพราะการจดัการศึกษาหลกัสูตรดงักล่าวสําหรับมหาวิทยาลยัราชภฏัจะเก่ียวพนักบั

หลายคณะ โดยข้ึนอยูก่บัสาระเน้ือหาท่ีนกัศึกษาจะพฒันางานวจิยัของตน 
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4.  สรุปสาระของการวพิากษ์และข้อเสนอแนะของกรรมการกลัน่กรอง 

และการดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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ข้อสังเกตและการปรับปรุงแก้ไขจากการวพิากษ์หลกัสูตร 

ของคณะกรรมการกลัน่กรองของสภามหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

(ประชุมเมือ่วนัเสาร์ที ่ 6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553) 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 

1. ขอ้ความในหมวดท่ี 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผล

นกัศึกษา ในวรรคทา้ยสุดท่ีกาํหนดว่า “ในกรณีท่ีเรียน

หลกัสูตรปริญญาโทแลว้ไม่ครบหลกัสูตรสามารถขอรับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิตได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด” นั้ น คงผิดหลักเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม่น่าจะทาํได ้

1. ไดต้ดัขอ้ความน้ีออกจากเอกสารหลกัสูตรแลว้ 

2. การศึกษาในภาคเรียนแรกทั้ง 3 รายวิชามีความเพียงพอ

หรือไม่  ท่ีนักศึกษาจะพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัจริงในภาคเรียนถัดไปได้

หรือไม่ รวมทั้งการจดัรายวิชาการสัมมนาเพ่ือพฒันา

โครงร่างวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนท่ี 1 น่าจะเร็วเกินไป 

2. โดยข้อจํากัดท่ีนักศึกษาต้องลงมือปฏิบัติการวิจัย เ พ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 3 ภาคเรียนแล้วจึงจะ

สังเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ได้ จึงจาํเป็นต้องกําหนดให้

นักศึกษาลงมือปฏิบัติงานวิจยัในภาคเรียนท่ี 2 แต่โดย

ขอ้เท็จจริงคณะผูร่้างหลกัสูตรไดท้าํการทดลองโดยใช้การ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการกบัครูท่ีจงัหวดัสระแกว้แลว้ 2 รุ่น ซ่ึง

พบวา่สามารถพฒันาแผนจดัการเรียนรู้และแผนการนาํไปใช้

ในชั้นเรียนจริงได้ (รายละเอียดการทดลองนาํเสนอไวใ้น

ภาคผนวก 4 และทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขคุณสมบติัของผู ้

เขา้ศึกษาท่ีตอ้งเป็นครูหรือทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนมา 

2 ปี และ  

   ตอ้งนาํเสนอ Concept Paper งานวิจยัท่ีตนสนใจจะพฒันา

เพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์ในการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาดว้ย 
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 
3. การลงมือปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ถึง 3 

ภาคเรียนมากเกินไปหรือไม่ หากจะลดลงเหลือ 2 ภาค

เรียนจะมีผลต่อคุณภาพอยา่งไร 

3. การกาํหนดให้ลงมือปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 3 

ภาคเรียนอาจมีผลทาํให้หลกัสูตรน้ีใช้เวลาศึกษา 5 ภาค

เรียน (2 ปีคร่ึง) ซ่ึงดูเหมือนจะมากกว่าหลกัสูตรอ่ืน แต่ใน

การดาํเนินการหากเปิดรับเข้าศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน 

และเร่ิมลงมือปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ในภาค

เรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาปกติก็ดูเหมือนจะจบการศึกษาใน 

2 ปีการศึกษา  และการลดการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

เหลือ 2 ภาคเรียนก็เกรงวา่จะยงัไม่สามารถมองเห็นผลท่ีจะ

นาํมาสงัเคราะห์เป็นวิทยานิพนธ์ได ้

4. ก า รล ง มือ ป ฏิ บัติ วิ จัย เ พ่ื อพัฒ นา ก า ร เ รี ย น รู้ นั้ น

จาํเป็นตอ้งทาํกบักลุ่มผูเ้รียนเดิมหรือไม่ หากเปล่ียน

กลุ่มผูเ้รียนแต่ซํ้าชั้นเดิมจะไดห้รือไม่ 

4. โดยข้อเท็จจริงน่าจะดําเนินการได้ทั้ ง 2 แบบ ทั้ งน้ี

ยอ่มข้ึนอยู่กบับริบทของงานวิจยัและขอ้จาํกดัท่ีนักศึกษา

พบ แต่จะอยู่ในความเห็นชอบของกรรมการประจํา

หลกัสูตรหรือกรรมการสอบเคา้โครงจะพิจารณาเห็นชอบ 

5. การแบ่งรายวิชาสัมมนาและการพัฒนาโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิตออกเป็น 1 หน่วยกิต 3 ภาค

เรียน หรือแบ่งออกเป็น 1 หน่วยกิต และ 2 หน่วยกิ

ตจะทาํไดห้รือไม่ และจะลงทะเบียนเรียนอยา่งไร อีก

ทั้งควรกาํหนดให้เรียนรายวิชาสัมมนาการวิจยัด้าน

การเรียนรู้ก่อนท่ีจะพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

5. กาํหนดรายวิชาใหม่โดยให้แยกออกจากกนัเป็น 4 รายวิชา 

ไดแ้ก่  

1) รายวิชาสมัมนาการวิจยัดา้นการ 

พฒันาการเรียนรู้ 1 (2 นก.) 

2) รายวิชาสมัมนาการวิจยัดา้นการ 

พฒันาการเรียนรู้ 2 (1 นก.) 

3) รายวิชาสมัมนาการวิจยัดา้นการ 

พฒันาการเรียนรู้ 3 (1 นก.) 

   4)  รายวิชาสมัมนาการวิจยัดา้นการ 

พฒันาการเรียนรู้ 4 (2 นก.) 

แลว้จดักระจายลงในแต่ละภาคเรียนตามแผนควบคู่กบัการ

ปฏิบติังานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

      และสาํหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ (24 นก.) กระจายเป็น 

4 รายวิชาคือ วิทยานิพนธ์ 1 (6 นก.) วิทยานิพนธ์ 2 (6 นก.) 

วิทยานิพนธ์ 3 (6 นก.) และวิทยานิพนธ์ 4 (6 นก.) 
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเท็จจริง 
6. รายวิชาท่ีศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ทั้ง 3 รายวิชาท่ี

เป็นพ้ืนฐานต่อการนําไปใช้ปฏิบัติงานวิจัย เ พ่ือ

พัฒนาการเ รียนรู้นั้ น  หากจัดในลักษณะ Block  

Course เพ่ือให้การเรียนรู้จบไปเลยก่อนท่ีเรียนใน

รายวิชาการสัมมนาการวิจยั ซ่ึงจะช่วยให้นักศึกษามี

ภูมิรู้มากพอท่ีจะเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะดี

หรือไม่ 

6. คณะกรรมการประจําหลักสูตรควรนําไปปรับใช้ใน

แผนการเรียน เ พ่ือเป็นทางเลือกท่ีจะดําเ นินการให้

เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของนักศึกษาท่ีจะเข้า

ศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

7. คณะกรรมการประจาํหลกัสูตรมีความเช่ียวชาญท่ีจะ

รับผิดชอบในรายวิชาหลกัท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

หรือไม่ 

7. มีครบทั้ ง 3 รายวิชาคือ รายวิชาวิจัยปฏิบัติการเพ่ือ

พฒันาการเรียนรู้ (รศ.บรรดล  สุขปิติ) รายวิชาหลกัสูตร

และการออกแบบการจดัการเรียนรู้ (ดร.อมัรินทร์  อินทร์

อยู)่ และรายวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเรียนรู้ (ผศ.ดร.วิชยั  ลาํใย) 

8. เม่ือได้ดาํเนินการไป 4-5 ปีจะทาํให้นักศึกษาไม่

สามารถคิดคน้นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้

หรือไม่ 

8. ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะการออกแบบการจัดการเรียนรู้

น่าจะมีความหลากหลายไปตามบริบทของสาระท่ีสอน 

บริบทของนกัเรียน บริบทของครู และรูปแบบการสอนใน

อนาคตก็จะมีการพฒันารูปแบบการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 

9. ระบบการนิเทศท่ีจะเชิญอาจารยผ์ูส้อนของหน่วยงาน

ในท้องถ่ินมาเป็นกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

จาํเป็นตอ้งศึกษาระเบียบหรือแนวปฏิบติัของ สกอ.

ให้ดี 

9. โดยหลกัการจะเชิญเฉพาะผูท่ี้มีวุฒิทางการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะระดบัเช่ียวชาญในสาขาท่ี

สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีนกัศึกษาจะทาํวิจยัและตอ้งนาํเสนอ

สภามหาวิทยาลยัเพ่ือขออนุมติั 

10. ในเอกสารหลกัสูตรมีการกาํหนดรายวิชาเลือก แต่

พิจารณาจากแผนการศึกษาของหลักสูตรแล้วไม่มี

การศึกษาในรายวิชาเลือกควรตดัออก 

10. ไดต้ดัรายวิชาเลือกออกทั้งหมดโดยคงไวเ้ฉพาะรายวิชาท่ี

กาํหนดให้เรียนตามแผน 

11. อาจมีนักศึกษาบางคนทาํวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

โดยใชแ้บบจดัการเรียนรู้เดิมของผูอ่ื้นหรือทาํกนัเป็น

กลุ่มโดยเปล่ียนนักเรียน/เปล่ียนสาระวิชาเท่านั้ น 

กรณีเช่นน้ีอาจทาํให้คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษามี

ปัญหา 

11. โดยหลักการนักศึกษาต้องพัฒนานวัตกรรมในการ

ออกแบบจดัการเรียนรู้ใหม่ และไม่ควรจะซํ้ ากนัเป็นกลุ่ม 

แต่ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยู ่

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยว่าจะคงไว้ซ่ึงคุณภาพ

หรือไม่ 
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ข้อสังเกต 

  

 1.  เห็นควรสนบัสนุนใหจ้ดัการศึกษาตามหลกัสูตรน้ีเน่ืองจากเป็นนวตักรรมท่ีสามารถ

นาํไปแก้ปัญหาการพฒันาครูได้จริง และผูส้ําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีก็น่าจะเป็นแกนนาํท่ี

ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงคุณภาพในการจดัการเรียนรู้ แต่มหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึง

คุณภาพของการบริหารจดัการหลกัสูตร  โดยเฉพาะคุณภาพของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการของแต่ละ

ภาคเรียน  เพราะหากไม่เข้มงวดก็จะทาํให้นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไม่มีคุณภาพ แต่ถ้าหาก

เขม้งวดโดยไม่มีระบบการจดัการท่ีดีก็จะทาํให้นกัศึกษาไม่สามารถปฏิบติังานวิจยัเพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ได ้

 2.  ในระยะแรกไม่ควรรับนกัศึกษาเป็นจาํนวนมาก ตอ้งวางแผนการบริหารจดัการให้ดี

ทั้งรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานต่อการปฏิบติังานวิจยั และการลงมือปฏิบติังานวิจยัท่ีจาํเป็นตอ้งมีระบบ

การนิเทศติดตามเพื่อควบคุมและช่วยเหลือใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ 
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ภาคผนวก 7 

 

ศกัยภาพของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา การวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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                               ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ลาํดับที ่1 

(รองศาสตราจารย์บรรดล  สุขปิติ) 

 

1.  ช่ือ – ช่ือสกุล   รองศาสตราจารยบ์รรดล   สุขปิติ 

2.  ประวตัิการศึกษา 

     -  ปริญญาตรี  การศึกษาบณัฑิต  (กศ.บ.) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2514 

     -  ปริญญาโท  การศึกษามหาบณัฑิต  (กศ.ม.) สาขาการวดัผลการศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินท

รวโิรฒ, 2517 

3.  สาขาวชิาการทีม่ีความชํานาญเป็นพเิศษ 

     -  การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

      4.1  งานสอน 

             เคยเป็นอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  ท่ีปฏิบติังานสอนนกัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา ในรายวชิาท่ีเก่ียวกบังานวจิยั สถิติ การวดัผลและ

การ  ประเมินผล  ดงัน้ี 

       -  การสร้างแบบทดสอบ                        -  ทฤษฎีการวดัและการทดสอบ 

      -  การวดัและประเมินผลการศึกษา        -  สัมมนาการวดัผลการศึกษา 

      -  ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์        -  การวจิยัทางการศึกษา  

       -  การวจิยัในชั้นเรียน                             -  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

       -  สถิติวจิยัขั้นสูง                                    -  การวจิยัทางธุรกิจ 

      4.2 งานบริการวชิาการ 

       -  เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมและมหาวทิยาลยัศิลปากร 

      -  เป็นวทิยากรใหก้ารอบรมครูประจาํการเก่ียวกบัเร่ือง การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การ

วจิยัทางสังคมศาสตร์  การประเมินผล  การสร้างแบบทดสอบ  และเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลวจิยั 

      4.3   ผลงานด้านหนังสือ / ตํารา 

      4.3.1  หนังสือ / ตํารา: ท่ีใชเ้ป็นตาํราประกอบการเรียนการสอนรายวชิาต่างๆ คือ 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2536).  การประเมินผลการเรียน.  นครปฐม: ครุศาสตร์  วทิยาลยั

นครปฐม.  (340  หนา้) 
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    -  บรรดล   สุขปิติ.  (2543).  ทฤษฎกีารวดัและการทดสอบ.  นครปฐม: โรงพิมพม์หาวทิยาลยั

ศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์.  (280 หนา้) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2544).  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการวจัิย.  นครปฐม: โรงพิมพม์หาวทิยาลยั

ศิลปากรพระราชวงัสนามจนัทร์.  (325 หนา้ ) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2547).  การประเมินผลการเรียนแนวใหม่.  นครปฐม: ครุ

ศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม.  (105  หนา้) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์.  นครปฐม: เพชรเกษมการ

พิมพ.์  (351  หนา้) 

     4.3.2  หนังสือชุด: แยกออกเป็น  3  เล่มยอ่ยต่อเน่ืองกนัคือ 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เล่ม 1.  นครปฐม:  เพชรเกษม

การพิมพ.์ (308  หนา้) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เล่ม 2.  นครปฐม: เพชรเกษม

การพิมพ.์ (300  หนา้) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2548).  การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  เล่ม 3.  นครปฐม: เพชรเกษม

การพิมพ.์(374  หนา้) 

     4.3.3  ตําราประสม: เป็นชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ประกอบการเรียนในรายวชิาท่ีเก่ียวกบั

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ประกอบดว้ย   

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  การวจัิยในช้ันเรียน: การวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน. 

นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.์  (556  หนา้) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  กจิกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการเรียนรายวชิาการวจัิย

เพือ่พฒันาการเรียนรู้. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.์  (101  หนา้) 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  คอมพวิเตอร์มัลติมีเดียสรุปสาระสําคัญของการเรียนรายวชิาการ

วจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้. 

     -  บรรดล   สุขปิติ.  (2549).  วดีิทศัน์กรณตีัวอย่างการทาํวจัิยในช้ันเรียน   

 4.4   ผลงานด้านการวจัิย 

         มีผลงานวจิยัท่ีดาํเนินการเอง ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

        1. การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายพื้นฐาน  โดยระบบสอบ

ซ่อมเสริมในวทิยาลยัครูนครปฐม  (2520) 

        2. การวเิคราะห์เจตคติและความคิดเห็นเสนอแนะเก่ียวกบัการนาํแบบตรวจสอบคุณลกัษณะ

พื้นฐานการเป็นครูมาใชใ้นการสอบคดัเลือกนกัเรียนครูในสถานศึกษาสังกดักรมการฝึกหดั
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ครู  (2522) 

        3. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และอาํนาจในการพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ

แบบทดสอบคดัเลือกนกัศึกษาครูระดบั  ป.กศ.สูง  วทิยาลยัครูนครปฐม  (2523) 

        4. การสาํรวจความคิดเห็นเชิงประเมินของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการดาํเนินงานของวทิยาลยัครู

นครปฐม  (2535) 

        5. การติดตามผลโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํการ  (กศ.บป)  ของ

วทิยาลยัครูนครปฐม  (2537) 

        6. การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนโดยใชเ้ทปบนัทึกภาพประกอบกบัเอกสารคาํสอนกบัการ

สอนแบบเดิมของนกัศึกษาสายครูในวทิยาลยัครูนครปฐม  (2538) 

         7. ภูมิหลงัเก่ียวกบัการศึกษา  การศึกษาต่อ  และความคิดเห็นบางประการต่อสถาบนัราชภฏั

นครปฐมของนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในสถาบนัราชภฏันครปฐม  (2543 )  และ  (2545)   

        8. ความตอ้งการในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายใน

เขตภูมิภาคตะวนัตก  (2545 )  และ  (2548)   

        9. การติดตามสภาพการมีงานทาํของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม     

 ปี 2545-2546 

        10. การติดตามสภาพการมีงานทาํของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม      

ปี 2546-2547 

        11.  การพฒันาระบบการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ในรายวชิาวจิยั

เพื่อพฒันาการเรียนรู้  ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  (2550)    

     4.5  งานด้านบริหาร 

           เคยดาํรงตาํแหน่งบริหารของมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  ในตาํแหน่งคณบดีคณะครุ

ศาสตร์  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิจยั  และรองอธิการบดีดงัน้ี 

         -  คณบดีคณะครุศาสตร์   เม่ือ  พ.ศ. 2524 – 2529 

         -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ   เม่ือ  พ.ศ. 2531 – 2534 

         -  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั ฯ   เม่ือ  พ.ศ. 2534 – 2539 

         -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจยัและบริการวชิาการ เม่ือ  พ.ศ. 2542 – 2543 

         -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจยัและบณัฑิตศึกษา  เม่ือ  พ.ศ. 2544 – 2546 

         -  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ   เม่ือ  พ.ศ. 2546 – 2547 
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ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ลาํดับที ่2 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  จุฑาวจิิตร) 

 

 1.  ช่ือ – ช่ือสกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศินี   จุฑาวจิิตร 

2.   ประวตัิการศึกษา               

      -  การศึกษาบณัฑิต (ชีววิทยา)                                               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บาง

แสน  

      -  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตรพฒันาการ)           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

      -  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สหวทิยาการ)                                   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (2549) 

3.  สาขาวชิาการทีม่ีความชํานาญพเิศษ 

      -  การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารสุขภาพ 

      -  วรรณกรรมศึกษา 

      -  สหวทิยาการเพื่อการพฒันา 

      -  การวจิยัประเมินผล 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

     4.1 ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

      -  พฤติกรรมการส่ือสารและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการอยูร่่วมกนัระหวา่งผูติ้ดเช้ือเอดส์ในระยะท่ี

ไม่มีอาการกบัครอบครัว (วทิยานิพนธ์) 

      -  ผลกระทบวกิฤติเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์กบัโลกทศัน์นกัเขียนไทย : ภาพสะทอ้นสังคม

และการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้น ระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2544  (วทิยานิพนธ์)  

      -  ผูร่้วมโครงการวิจยั ความตอ้งการศึกษาต่อในวทิยาลยัชุมชนสมุทรสาคร  (2549)  ไดรั้บการ

สนบัสนุนงบประมาณจากวิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร 

      -  หวัหนา้โครงการวิจยั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละการรวมกลุ่มของนกัส่ือสาร

สุขภาพ   (2549)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสถาบนัวจิยัระบบส่ือสารสุขภาพสู่ประชาชน 

(สวรส.) 

  -  หวัหนา้โครงการวิจยั  การประเมินผลโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยคุ์ณธรรม ใน

เขตภาคกลางและภาคตะวนัตก  (2550)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากศูนยคุ์ณธรรม 

      -  หวัหนา้โครงการวิจยั การประเมินผลโครงการส่ือสร้างสรรค ์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ

ภาคกลางท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากแผนงานทุนอุปถมัภเ์ชิงรุก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ
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สร้างเสริมสุขภาพ (2550-2551)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

      -  หวัหนา้โครงการวิจยั ศกัยภาพและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม (2552)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

      -  หวัหนา้โครงการวิจยั  ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐมท่ีสาํเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2551  (2552)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

      -  หวัหนา้โครงการวิจยั การประเมินผลโครงการส่ือพื้นบา้นเพื่อการพฒันา ในเขตกรุงเทพฯ 

ปริมณฑลและภาคกลางท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากแผนงานทุนอุปถมัภเ์ชิงรุก สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินงาน)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ

จากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

     4.2  การเสนอผลงานวชิาการ       

      -  สัมมนาดา้นส่ิงแวดลอ้มในโครงการมิตรภาพสาํหรับศตวรรษท่ี 21   ณ ประเทศญ่ีปุ่น  (2536) 

      -  Visiting Researcher ท่ี University of  Leeds สหราชอาณาจกัร (2545-2546) 

      -  เสนอผลงานวชิาการ ในการประชุม   3rd   International  Conference of Asia  Scholars  ณ 

ประเทศสิงคโปร์ (2546) 

      -  เสนอผลงานวชิาการ ในการประชุม   21st  Conference of  the  Association of South-East 

Asia Studies of the United Kingdom   ณ สหราชอาณาจกัร (2546) 

      -  เสนอผลงานวชิาการ ในการประชุม Southeast Asia Since 1945: Reflections and Visions ณ 

ประเทศมาเลเซีย  (2547) 

      -  เสนอผลงานวชิาการ “ปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการส่ือสารคุณธรรม: การประเมินผล

โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยคุ์ณธรรม” ในการประชุมวชิาการศิลปากรวจิยั คร้ังท่ี 2 

(2551) 

     4.3  บทความวชิาการ/ตํารา 

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2533, มกราคม-มิถุนายน). “เอดส์: แง่มุมของชีวิตและ

ครอบครัว.”  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,  ปีท่ี 5, ฉบบัท่ี 1, หนา้ 64-70.   

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2547).  “นางฟ้าตกสวรรคใ์นกรงขงัเสรีนิยม: ภาพสะทอ้นสังคมและการ

เมืองไทยจากเร่ืองสั้นในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจแห่งปี 2540.”  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี 24, 

ฉบบัท่ี 2,  หนา้ 169-203.   
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      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2549).  “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละการรวมกลุ่มนกัส่ือสาร

สุขภาพ”  ใน นอ สอ สอ จุด.  เอกสารประกอบการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติปี 2549   จดัทาํ

โดยแผนงานวจิยัและพฒันาระบบส่ือสารสุขภาพสู่ประชาชน.   

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2550). “โลกทศัน์ของนกัเขียน: ภาพสะทอ้นจากเร่ืองสั้นยคุวิกฤติ

เศรษฐกิจ.”  วารสารนิเทศศาสตร์,  ปีท่ี 25,  ฉบบัท่ี 3,  หนา้ 53-74.   

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2552, เมษายน-กนัยายน). “ความหมาย” และ “ ความจริง” ในการส่ือสาร

ทางการเมือง: การวิเคราะห์วาทกรรมรายการ เช่ือมัน่ประเทศไทยกบันายกฯ  อภิสิทธ์ิ. วารสาร

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ, ปีท่ี 4, ฉบบัท่ี 1, หนา้ 1-19.  

      -  Kesinee Chutavichit.  (2005, December).  “The Fall of an Angel : A Social and Political 

Reflection Derived from Thai Short Stories Written During the 1997 Economics 

Crisis.”  Thammasat Review,    Vol. 10. 

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2549).  การส่ือสารเพือ่การพฒันาท้องถิ่น.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.์ 

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2550).  มองเร่ืองให้เห็นภาพ: ภาพสะท้อนสังคมจากเร่ืองส้ันยุควกิฤติ

เศรษฐกจิ. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.์ 

      -  เกศินี  จุฑาวจิิตร. (2552).   การเขียนสร้างสรรค์ทางส่ือส่ิงพมิพ์: idea ดีๆ ไม่มีวนั

หมด.  นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ.์ 

     4.4  ผลงานอืน่ๆ   

     -  ท่ีปรึกษาการอบรมการจดัทาํบญัชีและแผนธุรกิจกลุ่มวสิาหกิจชุมชนภาค

ตะวนัตก                                   

     -  ท่ีปรึกษาการจดัทาํยทุธศาสตร์จงัหวดันครปฐม  

     -  ท่ีปรึกษาการจดัทาํยทุธศาสตร์วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดันครปฐมและจงัหวดั 

นราธิวาส สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)           

     -  ผูป้ระเมินภายใน แผนงานทุนอุปถมัภเ์ชิงรุก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ  

     -  ผูป้ระเมินภายนอก โครงการประกวดหนงัสั้นคนพิการและการจดัประชุมเพื่อกา้วต่อไปอยา่งมี

ทิศทางของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการ  แพทยแ์ห่งชาติ 

     -  กรรมการท่ีปรึกษาดา้นส่ือและการรณรงรงค ์มูลนิธิรณรงคเ์พื่อการไม่สูบบุหร่ี 

     -  กรรมการกาํกบัทิศทาง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 
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ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ลาํดับที ่3 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัิย  ลาํใย) 

 

1.  ช่ือ – ช่ือสกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิยั  ลาํใย 

2.   ประวตัิการศึกษา               

      -  ปริญญาตรี  การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.)               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

พิษณุโลก (2517)  

      -  ปริญญาโท  การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร (2522)  

      -  ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.)         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2547) 

3.  สาขาวชิาการทีม่ีความชํานาญพเิศษ 

      -  เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 

      -  การส่ือสารการศึกษา 

4.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 

     4.1 งานสอน 

         เป็นอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ท่ีปฏิบติังานสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

และระดบับณัฑิตศึกษาในรายวชิาท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา และการ

ส่ือสารทางการศึกษา 

     4.2  ผลงานวชิาการ 

  -  เอกสารประกอบการสอน เร่ือง “ทฤษฎีเทคโนโลยกีารศึกษา” (2539) 

 -  เอกสารตาํรา “การผลิตสไลดม์ลัติวชิัน่” (2539) 

 -  เอกสารตาํรา “การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือเทคโนโลยกีารศึกษา” (2542) 

 -  ผลงานวจิยัการศึกษามหาบณัฑิต เร่ือง “ผลการรับรู้ภาพท่ีมีพื้นภาพและเวลาในการเสนอ

ภาพต่างของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา” (2525) 

 -  ผลงานวจิยัการศึกษาดุษฎีบณัฑิต เร่ือง “การพฒันาระบบการเรียนการสอนดว้ยใชว้ดีีโอ

คอนเฟอเรนซิงสาํหรับสถาบนัราชภฏั” (2546) 

 -  ผลงานวจิยั เร่ือง “ผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน

อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาสถาบนัราชภฏันครปฐม” (ทุนอุดหนุนการวจิยัจากสถาบนัราชภฏั

นครปฐม, 2542) 
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4.3 ผลงานด้านการบริหาร/วชิาการ 

1. สร้างหอ้งผลิตรายการโทรทศัน์และหอ้งควบคุมการผลิตสาํหรับฝ่ายเทคโนโลยี

การศึกษา เพื่อเป็น 

หอ้งปฏิบติัการผลิตรายการโทรทศัน์ของนกัศึกษาวชิาเอกเทคโนโลยแีละนกัศึกษาวชิาเอกนิเทศ

ศาสตร์ (2534) 

2. สร้างหอ้งบนัทึกเสียงเพื่อใชเ้ป็นหอ้งปฏิบติัการทางเสียง ฝึกปฏิบติัการและใชง้าน

บริการดา้นการ 

บนัทึกเสียงของนกัศึกษาและอาจารยใ์นวทิยาลยัครูนครปฐม (2536) 

3. สร้างระบบโทรทศัน์วงจรปิดเพื่อการศึกษา ภายในสถาบนัราชภฏันครปฐมและบา้นพกั

บุคลากรใน 

บริเวณสถาบนัฯ (2539) 

4. ประธานดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาเทคโนโลย ี(2541) 

5. ประธานโครงการพฒันาห้องเรียนออนไลน์ 11 หอ้ง ประกอบดว้ยโตะ๊สอนทนัสมยัมี

ระบบเซฟต้ี  

(safety) ในตวั  และระบบเปิด-ปิดโตะ๊อตัโนมติัขณะน้ียงัใชก้ารไดดี้ (2550) 

6. ประธานโครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาํรอง ( Back up link) ความเร็ว 10 Mbps.  เพื่อ

ป้องกนั 

อินเตอร์เน็ตหลกัล่มเป็นสายเช่าจากบริษทั KSC และยงัคงระบบการเขา้ใชง้านจากทางบา้น (remote 

access) โดยใช ้ADSL และแบบธรรมดาท่ีตอ้งสายใชโ้ทรศพัทก์บัโมเด็มปกติอีกดว้ย (2550) 

7. ประธานโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการเปล่ียนสายไฟเบอร์ออพติก (Fiber 

Optics) เช่ือมต่อ 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวทิยาลยัทั้งประเทศ (UNINET) จากเดิมความเร็ว 10 Mbps.  เป็น

ความเร็ว 1 Gbps เร็วข้ึนกวา่เดิม 100 เท่าเช่ือมกบัโหนดของ UNINET ท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 

(2551) 

8. ประธานโครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม โดย

พฒันาหอ้งเรียน 

เป็นแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ่ิง (videoconferencing)  จาํนวน 3 หอ้ง สามารถสอนนกัศึกษาไดพ้ร้อม 

ๆ กนั ดว้ยระบบภาพพร้อมเสียว และโตต้อบกนัไดเ้สมือนเรียนอยูใ่นห้องเรียนเดียวกนั ไดแ้ก่ หอ้ง 

729 หอ้ง 142 และหอ้งประชุมเอ 3 ซ่ึงเปิดใชง้านแลว้ทุกวนัพุธตอนบ่ายท่านท่ีสนใจ เขา้

สังเกตการณ์ไดค้รับ ผมสอนเอง (2550) 
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9. ประธานโครงการอบรมการสร้างส่ือการสอนดว้ยโปรแกรม ไมโครออฟทโ์ปรดิวเซอร์ 

เพื่อใชใ้น TCU  

= The Cyber University  มหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทย  (2551) 

10. ประธานโครงการผลิตบทเรียน E-learning  เพื่อเป็นผลงานวชิาการ และเตรียมความ

พร้อมในการ 

ดาํเนินการสอนดว้ยระบบเครือข่ายร่วมในอนาคต (2550-2551) 

11. ประธานโครงการบริการระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายภายในมหาวทิยาลยั ซ่ึงท่าน

สามารถใชบ้ริการน้ี 

ไดทุ้กท่ีท่ีท่านอยูใ่นมหาวทิยาลยั (2551) 

12. ประธานโครงการพฒันาและเปิดสอนหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิตสาขา สหวทิยากรเพื่อ

การพฒันา โดย 

เป็นประธานหลกัสูตรอยูใ่นขณะน้ีดว้ย ซ่ึงจะมีแขนง 5 แขนงคือ การจดัการวสิาหกิจชุมชน 

นวตักรรมการพฒันาสังคม สังคมศาสตร์สุขภาพ การบริหารภูมิปัญญาไทยเพื่อการพฒันา และการ

บริหารการศึกษาเพื่อการพฒันา (2550-2551) 

13. โครงการ ICT Western Corridors เป็นโครงการใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมมือระหวา่ง

มหาวทิยาลยัใน 

ภูมิภาคตะวนัตก โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏัทั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี และมหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนและการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

14. ประธานหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเพื่อการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม  

2550-ปัจจุบนั 

15. กรรมการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2551-ปัจจุบนั 
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     4.4  ตําแหน่งการบริหาร 

 รองหวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   2527 – 2530 

 หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   2531 – 2534 

 หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   2535 – 2538 

 กรรมการบริหารวทิยาลยัครูนครปฐม (กว.)   2535 – 2538 

 รองอธิการบดีสถาบนัราชภฏันครปฐม   2539 – 2542 

 กรรมการสภามหาวทิยาลยั (ตวัแทนอาจารยจ์ากการเลือกตั้ง) 2548 – 2549 

 รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   2550 – ปัจจุบนั 
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ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ลาํดับที ่4 

(ว่าที ่ร.ต.ดร.อมัรินทร์  อนิทร์อยู่) 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   อมัรินทร์  อินทร์อยู ่

                           (ภาษาองักฤษ)   AMMARIN  INYOO 

2. ประวติัการศึกษา (ปริญญาตรี – เอก ; สาขา และสถาบนั) 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ( ศึกษาศาสตร์)  วิทยาศาตร์ทั่วไป(เคมี )   

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (พ.ศ.2523) 

-  ป ริ ญ ญ า โ ท  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม ห า บัณ ฑิ ต  ( ก า ร ส อ น เ ค มี )   ก า ร ส อ น เ ค มี   

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (พ.ศ.2530) 

-  ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณัฑิต   วทิยาศาสตรศึกษา    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(พ.ศ.2551) 

3. สาขาวชิาทีม่ีความชํานาญพเิศษ 

       1. วทิยาศาสตรศึกษา   

       2. เคมีส่ิงแวดลอ้ม 

       3. หลกัสูตรและการสอน 

4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

    4.1 งานสอน  

      สอนนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทในรายวิชาต่างๆ ไดแ้ก่เคมีทัว่ไป  เคมี

พื้นฐาน  เคมีสภาวะแวดลอ้ม  อินทรียเ์คมีพื้นฐาน ชีวเคมีพื้นฐาน การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทาง

เคมี ปฏิบัติการเคมีท่ีเก่ียวข้อง  ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์  หลักสูตรและการสอน ทักษะและ

กระบวนการสอนทางวทิยาศาสตร์ เตรียมฝึกประสบการวชิาชีพครู 

   4.2 งานบริการวชิาการ 

        วิทยากรอบรมให้กบันกัเรียน นกัศึกษา และครูประจาํการ ในหลกัสูตรการสอน และการ

วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

   4.3 ผลงานดา้นหนงัสือ/งานวจิยั 

        มีผลงานวจิยัท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 

         1.  ดินป้ันพลอซเลนและนํ้าเคลือบโดยใชว้ตัถุดิบในภาคเหนือของประเทศไทย (2530) 
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         2.  การศึกษาคุณภาพนํ้ าทิ้งในสถาบนัราชภฏันครปฐมเพื่อออกแบบระบบบาํบดันํ้ าเสีย 

(2541)    

        3.  การหาปริมาณโลหะหนกั แคดเมียม โครเมียม นิกเกิล แมงกานิสและตะกัว่ของนํ้ า

บาดาลในเขต 

จงัหวดันครปฐมและสมุทรสารโดยใชอ้ะตอมมิกแอบซอร์บชัน่สเปกโทรมิเตอร์ (2544) 

         4. การพฒันารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา สถาบนั 

ราชภฏันครปฐม  PIAS : รูปแบบการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (2544) 

        5. การศึกษาเปรียบเทียบการจดักระบวนการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิการสืบคน้ 3 

รูปแบบ  

(A Comparative Study of Science Learning  Processes by 3 Model Investigative Approaches) 

(พ.ศ.2551) 

   4.4 ผลงานดา้นบริหาร 

          - รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   พ.ศ. 2540 - 2544 

          - รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม พ.ศ. 2552 - 2552 

          - ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั 
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ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ลาํดับที ่5 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย  กงตาล) 

 

1.  ช่ือ – ช่ือสกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิลปชยั  กงตาล 

2. ประวตัิการศึกษา 

     -  ปริญญาตรี การศึกษาบณัฑิต(เกียรตินิยมอนัดบั 2) ดุริยางคศาสตร์  มศว. ประสานมิตร 

(2521) 

     -  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   ดนตรี  มหาวทิยาลยัมหิดล 

(2540) 

     -  ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต   อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (2549) 

3. สาขาวชิาทีม่ีความชํานาญพเิศษ 

 การบริหารอุดมศึกษา   ดนตรี กฎหมาย 

4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 4.1 งานสอน  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต แขนงดนตรีสากล คณะมุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 4.2 งานบริการวชิาการ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- กรรมการพิจารณาภูมิปัญญาไทยกบัการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างอาชีพ 

(ส.ก.ศ) 

- กรรมการพิจารณาแนวทางการเทียบโอนวุฒิการศึกษา ความรู้และประสบการณ์ 

ระหวา่งไทยกบัประเทศนิวซีแลนด์ (ส.ก.ศ) 

- คณะทาํงานสังเคราะห์กระบวนการพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ (ส.ก.ศ) 

- คณะกรรมการชุดท่ี 3 ตรวจและประเมินขา้ราชการครู เพื่อแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งอาจารย ์3 (ส.พ.ฐ.) 

- คณะทาํงานการคดัเลือกสังคมแห่งการเรียนรู้ตน้แบบ (ส.ก.ศ) 

- คณะทาํงานสรรหาและคดัเลือกครูภูมิปัญญาไทยรุ่นท่ี 6  (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

- อาจารยพ์ิเศษประจาํรายวิชาการวดัและประเมินดนตรี หลกัสูตร ศศ.ม.ดนตรี 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
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- กรรมการสอบวทิยานิพนธ์สาขาดนตรี วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 4.3 ผลงานด้านหนังสือ / งานวจัิย 

-  เอกสารตํารา 

1. การเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรับวงดนตรี 

2. ประวติัดนตรีตะวนัตก 

3. สังคีตนิยม 

-  เอกสารประกอบการสอน 

1. พฤติกรรมการสอนวชิาดนตรี 

2. โปรแกรมดนตรีคอมพิวเตอร์ 

3. ระบบการบนัทึกและประมวลผลทางดนตรี 

4. รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวนัตก 

5. การปฏิบติัเคร่ืองลมไม ้

6. การอาํนวยเพลงเบ้ืองตน้ 

7. การประพนัธ์ 1 

8. พื้นฐานดนตรีตะวนัตก 

9. ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

10. โมดูลการอบรม และแบบประเมิน ความพร้อมก่อนประกอบวชิาชีพครูดนตรี 

-  งานวจัิย 

1. การพฒันาโปรแกรมทะเบียนโรงเรียนสาธิต สถาบนัราชภฏันครปฐม  พ.ศ. 

2536 

2. การวดัและประเมินผลดนตรีปฏิบติัในสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2540 

3. การศึกษาลกัษณะสาํคญัของทาํนองเพลงพระราชนิพนธ์จงัหวะวอลทซ์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2542 

4. การพฒันารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อเตรียมครูฝึกสอน

ดนตรีในมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2549 

5. แนวทางการพฒันานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้

ตามอธัยาศยัเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2551 

6. การสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการบริหารจดัการนํ้า

แบบบูรณาการในลุ่มนํ้าท่าจีน  พ.ศ. 2551 
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7. การสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อร่างแผนการบริหาร

จดัการและพฒันาลุ่มนํ้าท่าจีนแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 

8. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อร่างแผนการ

บริหารจดัการ และพฒันาลุ่มนํ้ าบางปะกง-ปราจีนบุรี และโตนเลสาปแบบบูรณา

การ พ.ศ. 2551 

9. รูปแบบการส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทยในการนาํภูมิปัญญา เขา้สู่กระบวนการ

เรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.2551-2552 

10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อการขบัเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ

ความรู้ภูมิปัญญาไทยในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา

จงัหวดัมุกดาหาร พ.ศ.2551-2552 

11. รูปแบบการส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทยในการนาํภูมิปัญญาเขา้สู่กระบวนการ

เรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาภาคใต ้พ.ศ.2551-2552 

4.4  ผลงานด้านการบริหาร 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     - ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาไทยคดีศึกษา  

- รักษาการผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

- กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

- กรรมการสภา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

- กรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

- กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

- รองประธานคณะทาํงานสรรหาและคดัเลือกครูภูมิปัญญาไทยรุ่นท่ี 6 สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา  คาํสั่ง สกศ.ท่ี 2/2551 

 - รองประธานคณะทาํงานสรรหาและคดัเลือกครูภูมิปัญญาไทยรุ่นท่ี 7  คาํสั่ง สก

ศ.ท่ี 39/2553 

 4.5 ผลงานอืน่ 

- การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ยเทคนิควจิยั “วทิยาศาสตร์เชิงชาติ

พนัธ์ุ” 

- การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

- ประชุมปฏิบติัการเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุกบัการพฒันาหลกัสูตรและ

รายวชิาใหไ้ดคุ้ณภาพ  
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- 6th Annual SEAAIR Conference : Transforming Higher Education For  the 

Knowledge Society 

เสนองานวิจยัเร่ือง Development of a Pre – internship Workshop Model for Music Student 

Teachers at Rajabhat Universities ณ  โรงแรม Awana Porto Malai  เกาะลงักาว ี ประเทศมาเลเซีย  

4 -7 ส.ค. 2549 

 

รางวลั 

- เกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น” วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล                  

21 กนัยายน 2547  

- เกียรติบตัรคณะทาํงานสรรหาและคดัเลือกสังคมแห่งการเรียนรู้ตน้แบบ 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา   15 สิงหาคม  2551 

- เกียรติบตัรคณะทาํงานสรรหาและคดัเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นท่ี 6  สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา  3  กนัยายน  2552 

- เกียรติบตัรจาก  XXXII ‘Valle di Comino’ Folk Festival 2010   28 Luglio 2010- 

2 Agosto 2010 Thailandia Grouppo  Partecipato al Festival Internazionale Del 

Folclore di Atina 

- เกียรติบตัรจาก Coro Perfugas di Matteo Peru  Sassari province, Italy XIII 

Festival Internazionale Del Folclore Perfughese    22-27 July 2010 
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ภาคผนวก 8 

 

ภาระการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 

หลกัสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิา  การวจิยัและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
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ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผดิชอบการสอน 

หลกัสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา การวจัิยและพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

ช่ือวชิา / ช่ือ-ผู้สอน คุณวุฒิ และสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง

วชิาการ 

ภาระการสอน 

ชม. / ปีการศึกษา 

2554 2555 

1. ช่ือวชิา : การวจิยัปฏิบติัการ

เพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

ช่ือผู้สอนหลกั : 

รศ.บรรดล   สุขปิติ 

(3730100699365) 

ช่ือผู้สอนร่วม : 

ดร.จันทมิา   แสงเลศิอุทยั 

(3509900207343) 

2. ช่ือวชิา : หลกัสูตรและการ

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

ช่ือผู้สอนหลกั : 

ดร.อมัรินทร์   อินทร์อยู ่

(3639900155679) 

ช่ือผู้สอนร่วม : 

ผศ.นิทศัน์   ฝักเจริญผล 

(3730100699730) 

3. ช่ือวชิา : นวตักรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

จดัการเรียนรู้ 

ช่ือผู้สอนหลกั : 

ผศ.ดร.วชิยั   ลาํใย 

(5730500042203) 

 

 

 

 

กศม. (การวดัผลการศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2517 

 

กศ.ด. (วจิยัและพฒันาหลกัสูตร) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

 

 

 

กศ.ด. (วทิยาศาสตร์ศึกษา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 

 

กศ.ม. (ฟิสิกซ์) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2518 

 

 

 

 

ค.ด. (เทคโนโลย ีและส่ือสาร

การศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 

2552 

 

 

 

รองศาสตราจารย ์

 

 

อาจารย ์

 

 

 

 

อาจารย ์

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

- 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 
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ช่ือวชิา / ช่ือ-ผู้สอน คุณวุฒิ และสาขาวชิา 
ตําแหน่งทาง

วชิาการ 

ภาระการสอน 

ชม. / ปีการศึกษา 

2554 2555 

ช่ือผู้สอนร่วม : 

ดร.นภาภรณ์   ยอดสิน 

(5640400001808) 

 

4. ช่ือวชิา : สัมมนาการวจิยัดา้น

การพฒันาการเรียนรู้ 1, 2, 3, 4 

ช่ือผู้สอนหลกั : 

ผศ.ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ 

(4101800045419) 

ช่ือผู้สอนร่วม : 

ผศ.ดร.ศิลปชยั   กงตาล 

(3329900044004) 

 

และอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละ

รายวชิาขา้งตน้ 

 

ค.ด. (เทคโนโลยแีละส่ือสาร

การศึกษา) จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั , 2553 

 

 

 

ปร.ด. (สหวทิยาการ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549 

 

ค.ด. (อุดมศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2550 

 

- 

 

อาจารย ์

 

 

 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 

 

- 

 

12 

 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

- 

 

12 

 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

- 
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