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สารบัญ

หมวด
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสู ตร
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
ภาคผนวก
- คณะทํางานเพื่อพัฒนาหลักสู ตรการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับบัณฑิตศึกษา
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548
- รายงานสรุ ปผลการสํารวจความต้องการต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสู ตรการ
วิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู้ (ฉบับย่อสําหรับผูบ้ ริ หาร)
- รายงานผลการทดลองใช้หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาครู ประจําการ
หลักสู ตรการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
- บัญชี รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสู ตร
- ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและการปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร
- ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
- ภาระการสอนของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบการสอน
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
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หลักสู ตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553)

ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หน่วยวิจยั การพัฒนาหลักสู ตรและการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาศักยภาพ
ครู ประจําการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรี ยนรู ้
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Research and Development for
Learning Management Innovation
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้)
ชื่อย่อ : ค.ม. (การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education Program (Research and Development for
Learning Management Innovation)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Research and Development for Learning Management
Innovation)
3. วิชาเอก

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้

4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
ต้องศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ โดยมืจาํ นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
 อื่นๆ (ระบุ)
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
 หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
 หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
 หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
 เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลักสู ตรร่ วมกับสถาบันอื่น ชื่อสถาบัน …………………………………
รู ปแบบของการร่ วม
 ร่ วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเป็ นผูใ้ ห้ปริ ญญา
 ร่ วมมือกัน โดยผูศ้ ึกษาได้รับปริ ญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู ํ าเร็จการศึกษา
กรณี หลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณี หลักสู ตรร่ วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริ ญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริ ญญาร่ วมกับ ……………
 ให้ปริ ญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสู ตร
 เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2553
 เริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553
 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบในการนําเสนอหลักสู ตรต่อสภา
สถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553
 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร ในการประชุม
ครั้งที่ - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 11/2553
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553
เริ่ มเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปี การศึกษา 2555
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบอาชี พได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 ครู / อาจารย์ผสู ้ อน
8.2 นักวิจยั ด้านการจัดการเรี ยนรู ้
8.3 นักวิชาการศึกษา
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9. ชื่ อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
1

2

3

4

5

วุฒิ สาขาวิชา
เลขบัตรประจําตัว
ทีส่ ําเร็จการศึกษา
ประชาชน
รศ.บรรดล
สุขปิ ติ
รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 3730100699365
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ, 2517
ผศ.ดร.เกศินี
ประทุมสุวรรณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สหวิทยาการ)
4101800045419
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2549
ผศ.ดร.วิชยั
ลําใย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คด. (เทคโนโลยีและสื่ อสาร 5730500042203
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549
ดร.อัมริ นทร์ อินทร์อยู่
อาจารย์
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 3639900155679
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ, 2552
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ค.ด. (อุดมศึกษา)
3329900044004
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ งทางวิชาการ

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นในการวางแผนหลักสู ตร
สภาพปั ญหาสําคัญในการพัฒนาครู ประจําการ คือการพัฒนาไม่ทวั่ ถึง การพัฒนาไม่
ตรงกับความต้องการในการนําไปใช้ปฏิ บตั ิงานได้จริ ง และโครงการพัฒนาครู ส่วนมากจะใช้ใน
เวลาราชการ ซึ่ ง มี การเรี ย นการสอน ดัง นั้นการพัฒนาจึ ง ทําให้ครู ตอ้ งทิ้ งนัก เรี ยนในชั้นเรี ย นที่
ตนสอนอยู่ การพัฒนาของครู ประจําการที่ผา่ นมาจึงไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
ในทางตรงข้ามทําให้เกิ ดปั ญหาวิกฤตคุณภาพจนคะแนนเฉลี่ ยผลการสอบ O-NET และ A-NET
ของนักเรี ยนทัว่ ประเทศตกตํ่าถึงขนาดคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตํ่ากว่าร้อยละ 50 เกือบทุกรายวิชา
แนวทางในการพัฒนาครู ประจําการที่ผา่ นมาจึงจําเป็ นต้องมีการทบทวน โดยเฉพาะการพัฒนาโดย
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิ ตศึกษาที่มุ่งทําให้ครู สามารถเป็ นผูน้ าํ ในเชิ งวิชาการ โดยจําเป็ นต้อง
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กําหนดให้ครู ไปศึกษาต่อในสาขาที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิ บตั ิการสอนของตนและส่ งผลถึ ง
คุณภาพการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนได้จริ ง ดังนั้นการศึกษาต่อจึงต้องใช้นกั เรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นฐาน
ในการศึกษา รวมถึงการไปศึกษาต่อต้องไม่มีลกั ษณะการทิ้งนักเรี ยนในชั้นเรี ยนที่ตนสอนอยู่ แต่
ควรเป็ นการศึกษาต่อพร้อมกับการปฏิบตั ิงานการเรี ยนการสอนตามปกติ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรต้องมุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั การพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ครู
ปฏิบตั ิงานอยู่ มีความยืดหยุน่ สามารถใช้ได้กบั ครู ผสู้ อนในทุกวิชา และเน้นกระบวนการวิจยั เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สําหรับเนื้อหาและทักษะสําคัญที่ตอ้ งการพัฒนา คือความสามารถ
ในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาหรื อพัฒนา
ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้จริ งด้วยกระบวนการวิจยั
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจสําคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คือการผลิตและพัฒนา
ศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ งได้ดาํ เนินการมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
บริ หารจัดการในรู ปโครงการจัดการศึกษาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่กาํ กับ
ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งเสริ มการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผสู้ อนใน
การจัดการด้านเนื้ อหาสาระของรายวิชา การจัดตารางเรี ยนและตารางสอน ตลอดจนประเมินและ
พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาและความสํ าคัญ
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรี ย นรู ้ มี จุ ด เน้น ที่ มุ่ ง พัฒ นาศัก ยภาพของครู ป ระจํา การเพื่ อ ให้ส ามารถจัด การเรี ย นรู้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นหลักสู ตรจึงมีปรัชญาว่า
“พัฒนาศักยภาพให้เป็ นครู มืออาชี พและเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงที่สามารถจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในสถานการณ์จริ งด้วยกระบวนการวิจยั ได้”
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสําคัญ ดังนี้
1.2.1 มีความรู ้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
1.2.2 สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1.2.3 สามารถออกแบบการวิจยั และดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยนควบคู่กบั การเรี ยนการสอนตามปกติ
1.2.4 ตระหนักถึงความสําคัญและมีความมัน่ ใจในศักยภาพของตนที่จะ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อมุ่งเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
1.2.5 เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงและเป็ นนักวิช าการด้า นการวิจยั เพื่อพัฒนา
การเรี ยนรู ้ที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีสาํ นึกรับผิดชอบในจรรยาบรรณของครู มืออาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา
การพัฒนามาตรฐาน
หลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนการสอน

กลยุทธ์
1. ประเมินความต้องการจําเป็ น
ของหลักสู ตร
2. ประเมินเพื่อพัฒนา กํากับ
ติดตามการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. ประเมินมาตรฐานหลักสู ตร
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาโท สาขาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
4. ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานวิจยั และคุณภาพของ
บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
บัณฑิต
การพัฒนาทรัพยากร 1. จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้
และแหล่งการเรี ยนรู ้ ทั้งในรู ปของสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
เพื่อการเรี ยนการสอน อิเลคทรอนิกส์ดา้ นการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ และงานวิจยั อื่นที่
และการเรี ยนรู้
เกี่ยวข้อง
2. จัดหาโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อ
การวิจยั สถิติ วัดและประเมินผล
รวมทั้งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ
งานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
ผลจากการวิจยั เพื่อประเมินความ
ต้องการจําเป็ นของหลักสู ตร
ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ผสู ้ อนและอาจารย์ผู ้
ประสานงานรายวิชา
ผลการประเมินมาตรฐานหลักสู ตร

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
จากผูใ้ ช้บณั ฑิต และผลการประเมิน
จากบัณฑิต
- ผลการประเมินคุณภาพของ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
จํานวนตํารา สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ดา้ นการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้และงานวิจยั อื่นที่
เกี่ยวข้อง
จํานวนโปรแกรมสําเร็ จรู ป ฐาน
ข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจยั

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

มคอ.2 10

แผนการพัฒนา

การพัฒนามาตรฐาน
วิทยานิพนธ์และการ
ให้คาํ ปรึ กษา

กลยุทธ์
3. พัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการปฏิบตั ิการ โดยการ
ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมประชุม สัมมนา
วิชาการ รวมทั้งการจัดการอบรม
พัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ เสริ ม
หลักสู ตร
1. จัดให้มีการสัมมนาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้และงานวิจยั อื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมมนาวิจยั เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และติดตาม
ความก้าวหน้าการทําวิจยั
2. พัฒนาอาจารย์ที่ปรึ กษาการวิจยั
โดยจัดให้มีการสัมมนาที่ปรึ กษา
ปั ญหาวิจยั รวมทั้งส่ งเสริ มให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาเข้าร่ วมสัมมนา
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
จํานวนโครงการพัฒนานักศึกษา

ผลการประเมินการจัดสัมมนา และ
ผลการติดตามความก้าวหน้าการทํา
วิจยั ของนักศึกษา

บันทึกการติดตามความก้าวหน้าการ
ให้คาํ ปรึ กษาและเป็ นพี่เลี้ยงการทํา
วิจยั โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึ กษาการวิจยั

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือปี การศึกษาหนึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
หากมี ก ารจัด การศึ ก ษาภาคฤดู ร้ อ นขึ้ น อยู่ก ับ การพิ จารณาของคณะกรรมการ
บริ หารหลัก สู ตร โดยภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อนมี ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้อยกว่า 15 ชั่ว โมงต่ อ
1 หน่วยกิต
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1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
เนื่องจากเป็ นหลักสู ตรที่เน้นให้นกั ศึกษาทําวิทยานิพนธ์โดยการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อ
พัฒนานักเรี ยนควบคู่ไปกับการเรี ยนการสอนตามปกติ และใช้โรงเรี ยนกับนักเรี ยนเป็ นฐานในการ
ทําวิจยั หลักการสําคัญของหลักสู ตร และการดําเนินการเรี ยนการสอน เป็ นดังนี้
ระยะที่ 1 ในภาคเรี ยนแรกให้นกั ศึกษาศึกษารายวิชาที่เป็ นพื้นฐาน และ/หรื อฝึ กอบรม
แบบเข้ม จนผ่า นเกณฑ์ม าตรฐานของรายวิช าที่ เป็ นพื้ นฐานต่ อการทํา วิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การจัด การเรี ย นรู ้ ได้แ ก่ วิ ช าการวิจ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู ้ วิ ช าหลัก สู ต รและการ
ออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ วิ ช าสั ม มนาการวิ จ ัย ด้า นการพัฒ นาการเรี ย นรู้ และวิช าเลื อ กอี ก
1 รายวิชา เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ระยะที่ 2 ในแต่ละภาคเรี ยนถัดมาอีก 3 ภาคเรี ยน ให้ลงมือปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาคเรี ยนละ 1 โครงการ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่ไม่ซ้ าํ กัน และ
ดํา เนิ น การในลัก ษณะของงานวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารที่ ใ ช้ นั ก เรี ย นและโรงเรี ยนเป็ นฐาน ทั้ง นี้
นักศึกษาต้องนําเสนอแนวคิดการวิจยั (Concept Paper) ซึ่ งประกอบด้วย ปั ญหา / พฤติกรรมของ
นักเรี ยนที่ตอ้ งการพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ที่จะใช้ และการออกแบบการนําไปใช้ดว้ ย
การวิจยั ในระยะต้นของภาคเรี ยน และต้องนําเสนอรายงานวิจยั สรุ ป ผลการแก้ปั ญหาหรื อการ
พัฒนานักเรี ยนเมื่อสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน โดยจัดทําในลักษณะแฟ้ มพัฒนางาน อนึ่ งในระหว่างดําเนินการ
วิจยั ดังกล่าวจะมีการจัดอาจารย์นิเทศก์เพื่อให้คาํ แนะนําและเป็ นพี่เลี้ ยงในการปฏิบตั ิงานวิจยั ของ
นักศึกษาแต่ละคน
ระยะที่ 3 เมื่อนักศึกษาทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ น
เกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 3 โครงการแล้ว ให้สังเคราะห์องค์ความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานวิจยั และ
เขียนรายงานวิจยั ในลักษณะสังเคราะห์ผลวิจยั ที่ตนได้ปฏิบตั ิ โดยเน้นพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่
เปลี่ยนไปของครู พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เปลี่ยนไป และผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนไปตามรู ปแบบการเขียนรายงานวิจยั ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และถือเป็ นวิทยานิพนธ์
สําหรับการขออนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา
2.1 วัน เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนในวัน – เวลาราชการปกติ และวันอื่นที่ไม่ใช่วนั ที่มีการเรี ยน
การสอนตามปกติของนักเรี ยนโดยทัว่ ไป
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ผูเ้ ข้า รั บ การศึ ก ษาเป็ นผู้สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และเป็ นครู ประจําการมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี การศึกษา หรื อเป็ นผูม้ ีหน้าที่โดยตรงต่อการจัดการเรี ยนการสอน และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ าและระหว่างการศึกษา
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัด
การเรี ยนรู้ เน้นการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และจําเป็ นต้องทําให้แล้วเสร็ จในแต่ละภาค
เรี ยน โดยเริ่ มตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 2 ที่เข้าศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องมีความรู ้และสามารถออกแบบ
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้และออกแบบการนํานวัตกรรมไปใช้พฒั นานักเรี ยนได้ต้งั แต่ภาคเรี ยน
แรกที่เข้าศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
หลักสู ตรจึ งได้จดั รายวิชาที่เป็ นพื้นฐานที่จะทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ในภาค
เรี ยนแรก ได้แก่ รายวิชาหลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาการวิจยั ปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาการเรี ย นรู ้ รายวิช าสัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ย นรู้ และรายวิช าเลื อกอี ก
1 รายวิชา เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ รวมทั้งจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อพัฒนาโครงร่ างแนวคิดที่จะทําวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ และเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อความสําเร็ จ
ของนักศึกษาให้มากที่สุดควรดําเนินการดังนี้
2.4.1 การบริ หารหลักสู ตรควรดําเนิ นการในลักษณะโครงการร่ วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเจ้าของหลักสู ตร และหน่ วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ของครู ที่ศึกษาต่อโดยหน่ วยงาน
ต้นสั ง กัดของครู ที่ ศึ ก ษาต่อ อาจมี หน้า ที่ รับ ผิด ชอบในการร่ ว มเป็ นกรรมการการจัด การเรี ย น
การสอนและให้การสนับสนุ นเช่ น การคัดเลือกครู ในสังกัดเข้าศึกษาต่อ สนับสนุ นงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมดหรื อบางส่ วน คัดเลือกครู ผเู้ ชี่ ยวชาญในสังกัดที่มีศกั ยภาพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเข้าร่ วมเป็ นอาจารย์ผสู้ อน อาจารย์นิเทศการปฏิบตั ิงานวิจยั หรื อเป็ นอาจารย์ผู ้
ควบคุมวิทยานิพนธ์
2.4.2 มหาวิทยาลัยดําเนิ นการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามรายวิชาที่เปิ ด
สอน และ/หรื อเนื้ อหาที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ทั้งนี้
เพื่อให้ครู สามารถศึกษาด้วยตนเองได้โดยไม่ตอ้ งทิ้งนักเรี ยนเพื่อมาเรี ยนที่มหาวิทยาลัย
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
นักศึกษา

2554
20
-

จํานวนนักศึกษาเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จ

2555
40
-

ปี การศึกษา
2556
40
20

2557
40
40

2558
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2554
1,200,000
1,200,000

ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2,400,000 2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000 2,400,000

2558
2,400,00
2,400,00

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

2554

2555

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

144,000 200,000 200,000 200,000 200,000
576,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000
180,000 360,000 360,000 360,000 360,000
900,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
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หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2554

2555

300,000 600,000
300,000 600,000
1,200,000 2,400,000
20
40
60,000
60,000

ปี งบประมาณ
2556

2557

2558

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

600,000
600,000
2,400,000
40
60,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย
การเที ย บโอนหน่ วยกิ ตให้เ ป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้จึงกําหนดจัดการศึกษาเฉพาะ
แผน ก. ที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ คือ แผน ก. แบบ ก.2 ดังนี้
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
หลัก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการวิจ ัย และพัฒนานวัต กรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสู ตร จํานวน 39 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร แผน ก. แบบ ก.2
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้แผน ก. แบบ ก.2 เป็ นหลักสู ตรแบบเรี ยนรายวิชา 15 หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย
1. หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่ วยกิต
1.1 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
12 หน่วยกิต
1.2 วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์
24 หน่ วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาในหลักสู ตรแผน ก แบบ ก.2
1. หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่ วยกิต
1.1 วิชาบังคับ 12 หน่ วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาที่นบั หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1901201 การวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
(Operational Research for Learning Development)
1901301 หลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
(Curriculum and Design of Learning Management)
1901501 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 1
(Seminar on Research for Learning Development 1)
1901502 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 2
(Seminar on Research for Learning Development 2)
1901503 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 3
(Seminar on Research for Learning Development 3)
1901504 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 4
(Seminar on Research for Learning Development 4)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
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1.2 วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
1901101 การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Ability Development)
1901102 คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
(Computer for Learning Management)
1901202 การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
(Qualitative Research for Learning Development)
1901203 การสร้างเครื่ องมือวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Construction of Research Instruments for Learning
Development Research)
1901204 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้แนวใหม่
3(3-0-6)
(New Trends in Learning Evaluation and Assessment)
1901205 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Analysis of Educational Data)
1901206 โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3(3-0-6)
(Software Programs for Data Analysis)
1901401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ 3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for Learning
Management)
2. วิทยานิพนธ์ 24 หน่ วยกิต
1902601 วิทยานิพนธ์
(Thesis )

24 หน่วยกิต

ข้ อกําหนดเฉพาะ
1. หลักสู ตรการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้จะบรรลุผลตามปรัชญา
และนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรได้น้ นั ปั จจัยที่สําคัญยิ่ง
ก็คือ คุ ณภาพของการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่ปฏิบตั ิในแต่ละภาคเรี ยนที่จะนํามาสังเคราะห์เป็ น
วิทยานิพนธ์ หลักสู ตรจึงกําหนดแนวปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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1.1 กําหนดให้นกั ศึกษาต้องปฏิ บตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
อย่า งน้อย 3 ภาคเรี ย นเพื่ อนํา ผลมาสัง เคราะห์เป็ นวิท ยานิ พ นธ์ โดยในแต่ ล ะภาคเรี ย นให้ใ ช้
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ไม่ซ้ าํ กัน และดําเนิ นการในลักษณะของงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการที่ใช้
นักเรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นฐาน
1.2 การปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ในแต่ละภาคเรี ยน ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.2.1 นักศึกษาต้องนําเสนอนวัตกรรมและแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แบบที่ ค ณะกรรมการประจํา หลัก สู ต รกํา หนดภายในระยะแรกของการเปิ ดภาคเรี ย นนั้น ทั้ง นี้
นวัตกรรมและแผนปฏิ บตั ิการจัดการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหลักสู ตร
1.2.2 นวัตกรรมและแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ในการวิจยั ในแต่ละภาค
เรี ยนต้องมีน้ าํ หนักความสําคัญมากพอที่จะพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ และอย่างน้อยต้องมีจาํ นวน
คาบในงานวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแต่ละภาคเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 15 คาบหรื อตามที่คณะกรรมการประจํา
หลักสู ตรกําหนด
1.2.3 เมื่อเสร็ จสิ้ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในแต่ละภาค
เรี ยนให้นาํ เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิงานวิจยั ในลักษณะของแฟ้ มพัฒนางาน (Port folio) ตามแบบ
ที่คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนด พร้ อมทั้งให้มีการสอบปากเปล่ าโดยใช้แนวปฏิบตั ิของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระโดยอนุโลม อนึ่ ง
หากผลการสอบดัง กล่ า วอยู่ใ นระดับไม่ผ่า น นักศึกษาต้องปฏิ บตั ิง านวิจยั ใหม่โดยถื อเสมื อนว่า
นักศึกษาไม่ได้ปฏิบตั ิงานวิจยั ในภาคเรี ยนนั้น
1.3 ก่ อนที่จะดําเนิ นการปฏิ บตั ิง านวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ นักศึก ษาต้อง
นําเสนอโครงร่ างแนวคิดของงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการที่จะนํามาสังเคราะห์เป็ นวิทยานิ พนธ์ เพื่อขอ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสู ตร ทั้งนี้ รูปแบบของโครงร่ างแนวคิดและวิธีการ
นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนดโดยใช้รูปแบบของการสอบ
เค้าโครงวิทยานิ พนธ์ของบัณฑิ ตวิทยาลัยโดยอนุ โลม อีกทั้งรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ภาคเรี ยน เพื่อเป็ นวิทยานิ พนธ์ให้ใช้รูปแบบของวิทยานิ พนธ์
ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนด โดยยึดรู ปแบบของวิทยานิ พนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
เช่นเดียวกับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นโดยอนุโลม
1.4 ให้มีระบบการนิเทศติดตามการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในแต่ละ
ภาคเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดย
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1.4.1 ในระหว่างการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในแต่ละภาคเรี ยน
ควรจัดให้มีการประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิงานวิจยั การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ การเสนอปั ญหาและการปรั บปรุ งแก้ไข โดยควรเป็ นการประชุ มร่ วมระหว่าง
อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์กบั กลุ่มนักศึกษาในชั้นเรี ยน
1.4.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์จาํ เป็ นต้องออกปฏิบตั ิงานติดตามและ
นิเทศการปฏิบตั ิงานวิจยั ณ พื้นที่ที่นกั ศึกษาทําวิจยั และให้นกั ศึกษานําข้อสังเกตหรื อข้อแนะนําใน
การปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานวิจยั แนบไว้ในแฟ้ มพัฒนางานวิจยั ในภาคเรี ยนนั้นด้วย
1.5 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการประจําหลักสู ตรกําหนดโดย
ใช้แนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นโดยอนุโลม
2. นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ผูม้ ีความรู้ความสามารถตํ่ากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดจะต้องเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นบั หน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Students)
4125101 คอมพิวเตอร์ สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(Computer for Graduate Students)
3. การให้ รหัส วิ ช าในหลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการวิจ ัย และพัฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ กําหนดรหัสวิชาเป็ น 7 หลัก ดังนี้
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี

เลขตัวที่ 1-3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6-7

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
บ่งบอกถึงความยากง่ายหรื อชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา

หมวดวิชาและหมู่วชิ า
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หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5

บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1 หมายถึงกลุ่มวิชาที่เป็ นพื้นฐาน
2 หมายถึงกลุ่มวิชาวิจยั และประเมินผล
3 หมายถึงกลุ่มวิชาหลักสู ตร
4 หมายถึงกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
5 หมายถึงกลุ่มวิชาการสัมมนา
6 หมายถึงกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาแบบแผน ก. แบบ ก.2
หลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้แผน ก. แบบ ก.2 กําหนดแผนการศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
หมวดวิชา
1901201 การวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
3
เฉพาะ (บังคับ)
1901301 หลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
3
เฉพาะ (บังคับ)
1901401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
3
เฉพาะ (เลือก)
จัดการเรี ยนรู้
1901501 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 1
2
เฉพาะ (บังคับ)
รวม 11 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1902601 วิทยานิพนธ์
1901502 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 2
รวม 7 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6
1

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
เฉพาะ (บังคับ)
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ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1902601 วิทยานิพนธ์
1901503 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 3
รวม 7 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6
1

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
เฉพาะ (บังคับ)

ภาคการศึกษาที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1902601 วิทยานิพนธ์
1901504 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 4
รวม 8 หน่ วยกิต

หน่ วยกิต
6
2

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
เฉพาะ (บังคับ)

หน่ วยกิต
6

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 5
รหัสวิชา
1902601 วิทยานิพนธ์

ชื่อวิชา
รวม 6 หน่ วยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ
1901101 การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Ability Development)
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสมองด้าน
การคิด กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ เทคนิ ค การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่อ พัฒ นากระบวนการคิ ด เทคนิ ค การวัด
ความสามารถด้านการคิด ปฏิบตั ิการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามารถด้านการคิด
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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 คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Computer for Learning Management)
ศึ ก ษา ค้น คว้า วิ เ คราะห์ และอภิ ป รายเกี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการนํา
คอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการจัดการเรี ยนรู้ พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นแหล่งสื บค้นความรู้สําหรับการจัดการเรี ยนรู้และ
การพัฒนาทางการศึกษา
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 การวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
(Operational Research for Learning Development)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด รู ป แบบ และวิธี ก ารวิจ ัย เพื่ อพัฒ นาการเรี ย นรู้ อภิ ป ราย
ความสําคัญและศึกษากระบวนการของการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบตั ิการเก็บข้อมูลเพื่อ
กําหนดปั ญหาการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน ฝึ กปฏิ บตั ิ การออกแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การ
พัฒนาเครื่ องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนโครงร่ างการวิจยั ทดลองปฏิบตั ิการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ นําเสนอและประเมินผลการวิจยั
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 วิจยั เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
(Qualitative Research for Learning Development)
ศึกษาวิเคราะห์หลักการพื้นฐานของการวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ การออกแบบการวิจยั เชิ งคุ ณภาพสําหรั บการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ความเที่ยงและความตรงของการวิจยั เชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั เชิ งคุณภาพ และการประยุกต์ใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพมาใช้ในการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้
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 การสร้างเครื่ องมือวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Construction of Research Instruments for Learning Development
Research)
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย และลักษณะของการเก็บข้อมูลด้านพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย หลักและวิธีการสร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขสําหรับการพัฒนาเครื่ องมือวัดและฝึ กปฏิบตั ิเพื่อสร้างเครื่ องมือวัดสําหรับเก็บข้อมูลของ
การวิจยั เพื่อการเรี ยนรู้
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 การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้แนวใหม่
3(3-0-6)
(New Trends in Learning Evaluation and Assessment)
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักการ และเทคนิคการวัดและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ แนวใหม่ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม การประเมินงานและภาระงาน การพัฒนากฏเกณฑ์การประเมิน (รู บริ ค) การสร้างและการใช้
เครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู ้ และการใช้ผลการวัดและการประเมินเพื่อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้
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 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Analysis of Educational Data)
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษาและผลการเรี ยนรู ้ ประเภทของข้อมูล สถิติบรรยาย
ลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สถิติอา้ งอิงที่ใช้ทดสอบ
ความแตกต่าง และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ การ
นําเสนอผลการวิเคราะห์และการแปลความหมาย ปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลกับการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
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 โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3(3-0-6)
(Software Programs for Data Analysis)
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการ
วิจยั และการประเมินผล ปฏิ บตั ิการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์เครื่ องมือวัดผล การ
ประเมินผลทางการศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั
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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 หลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
(Curriculum and Design of Learning Management)
ศึ ก ษาความหมาย หลัก การ และกระบวนการนํา ไปใช้เพื่ อการจัดการเรี ย นรู้ ของ
หลักสู ตรสถานศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ ศึกษารู ปแบบการ
สอนและการจัดการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
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 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
(Innovation and Information Technology for Learning Management)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี เ ทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมการศึ ก ษา เทคโนโลยี
การศึ ก ษาและเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส่ ง เสริ ม พัฒนาคุ ณภาพการเรี ย นรู้ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ การ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก
การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมินและการบํารุ งรักษา ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ การผลิ ต
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
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 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 1
2(0-4-2)
(Seminar on Research for Learning Development 1)
วิเคราะห์ปัญหาสําหรับการปฏิ บตั ิการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ตามประเด็นที่สนใจ
พร้อมนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิการพัฒนาเค้าโครงสร้างวิทยานิพนธ์และจัดทําข้อเสนอ
แผนการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ 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 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 2
1(0-2-1)
(Seminar on Research for Learning Development 2)
นําเสนอผลการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ 1 และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
วิเคราะห์ปัญหา นวัตกรรม และจัดทําข้อเสนอแผนการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ 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 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 3
1(0-2-1)
(Seminar on Research for Learning Development 3)
นําเสนอผลการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ 2 และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
วิเคราะห์ปัญหา นวัตกรรม และจัดทําข้อเสนอแผนการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ 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 สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 4
2(0-4-2)
(Seminar on Research for Learning Development 4)
นําเสนอผลการวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
บูรณาการผลการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ 1, 2 และ 3 แล้วนําเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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.
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
1902601 วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
(Thesis )
ปฏิ บ ตั ิการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ย นอย่างลึ กซึ้ งตามประเด็นที่
สนใจ มีลกั ษณะงานวิจยั ที่ใช้นกั เรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยมุ่งสั่งสมองค์ความรู้ใหม่ดา้ นการ
จัดการเรี ยนรู ้
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
กลุ่มวิชาปรับพืน้
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Students)
ฝึ กทักษะพื้นฐานในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการ
อ่า นและสรุ ป ใจความสํา คัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิช าการจากการฝึ กเขี ย นบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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 คอมพิวเตอร์สาํ หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(Computer for Graduate Students)
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการสื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ความรู้ เบื้ องต้นในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการบริ หารงาน การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ์ การทําสารบัญ
และการทําบรรณานุกรมอัตโนมัติ และการใช้คอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอผลงาน
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 ชื่ อ-สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
1
รศ.บรรดล สุขปิ ติ
3730100699365
2

3

4

5

คุณวุฒิและ
สาขาวิชา

กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2517
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ปร.ด. (สหวิทยาการ)
4101800045419
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2549
ผศ.ดร.วิชยั ลําใย
ค.ด. (เทคโนโลยีและ
5730500042203
สื่ อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2549
ดร.อัมริ นทร์ อินทร์อยู่
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์
3639900155679
ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ, 2552
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
ค.ด. (อุดมศึกษา)
3329900044004
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550

ตําแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน
ช.ม./ปี การศึกษา
2554 2555 2556 2557
6
6
6
6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

อาจารย์

12

12

12

12

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน
1
รศ.บรรดล สุขปิ ติ
3730100699365
2

3

4

5

คุณวุฒิและ
สาขาวิชา

กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2517
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ปร.ด. (สหวิทยาการ)
4101800045419
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2549
ผศ.ดร.วิชยั ลําใย
ค.ด. (เทคโนโลยีและ
5730500042203
สื่ อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2549
ดร.อัมริ นทร์ อินทร์อยู่
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์
3639900155679
ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ, 2552
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
ค.ด. (อุดมศึกษา)
3329900044004
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550

ตําแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ภาระการสอน
ช.ม./ปี การศึกษา
2554 2555 2556 2557
6
6
6
6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

6

6

6

6

อาจารย์

12

12

12

12

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

12

12

12

12

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บตั รประจําตัว
ประชาชน

1

นางณัฐกาญจน์ อ่างทอง
73030458164

2

ผศ.นิทศั น์ ฝักเจริ ญผล
3730100699730

คุณวุฒิและ
สาขาวิชา
Ph.D. (Reading)
University of North
Texas, U.S.A., 2514
กศ.ม. (ฟิ สิ กส์)
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2518

ตําแหน่ง
วิชาการ

ภาระการสอน
ช.ม./ปี การศึกษา
2554 2555 2556 2557

อาจารย์

6

6

6

6

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

6

6

6

6
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. เป็ นนักวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่มี จัดรายวิชาที่ศึกษาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้น
ศักยภาพ มีความลุ่มลึกทางวิชาการ และ ให้ครอบคลุมศาสตร์ ทางการวิจยั และที่เกี่ยวข้องกับการ
สามารถปฏิบตั ิการออกแบบการวิจยั เพื่อ จัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาของนักเรี ยน/โรงเรี ยน
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย
ที่ปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นฐานในการเรี ยนรู้ และส่ งเสริ มให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาจริ งที่ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลงานกับกลุ่มเพื่อนและ
เกิดกับนักเรี ยนของตน
กับอาจารย์เพื่อเกิดองค์ความรู ้เกี่ยวกับทักษะการวิจยั และ
การแก้ปัญหาการพัฒนาการเรี ยนรู้ในสถานการณ์จริ ง
2. มีวนิ ยั และยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของ การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรม
นักวิจยั เคารพโอกาสในการเรี ยนรู ้และ จริ ยธรรม สร้างความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
นักวิจยั โดยเฉพาะการทําวิจยั กับนักเรี ยนของตนที่ตอ้ ง
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของศิษย์ ไม่
ใช้เพื่อการปฏิบตั ิงานวิจยั สําหรับเป็ นวิทยานิพนธ์
บิดเบือนหรื อใช้ศาสตร์ การวิจยั เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ รวมทั้งศึกษากรณี ศึกษา ทําการวิเคราะห์ วิพากษ์หรื อ
สถานการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
ในการเลื่อนวิทยฐานะของตน
จรรยาบรรณของครู นกั วิจยั ในปั จจุบนั
การจัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นภาคทฤษฎีและ
3. เป็ นผูน้ าํ ทางภูมิปัญญาเกี่ยวกับการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้กบั เพื่อนครู ภาคปฏิบตั ิ การแก้ปัญหา โดยใช้ประเด็นปั ญหาทาง
ในโรงเรี ยนและในท้องถิ่น เพื่อชี้นาํ ให้ การศึกษาของนักเรี ยนของตนเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้
เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาในชุมชน ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาฝึ กเป็ นวิทยากร ให้คาํ ปรึ กษา
ทางด้านการวิจยั และการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ท้องถิ่น
ให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยนและในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ อง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตความเป็ นครู
ร่ วมกับครู และผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ น ประพฤติตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมและต่อ
วิชาชีพครู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านความเป็ นครู นกั วิจยั อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
(1) ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของนักวิจยั และเป็ นผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มให้มีการ
ประพฤติ ปฏิ บตั ิตามหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมในบริ บทวิชาการและการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
อย่างกว้างขวาง
(2) สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนใน
บริ บ ททางวิ ช าการและการวิ จยั เพื่ อพัฒ นาการเรี ย นรู้ โดยคํา นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้อ งและคํา นึ ง ถึ ง
ส่ วนรวม
(3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้ดว้ ยความยุติธรรม ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงามในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแก้ไขในทางที่ถูกต้อง
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การจัดการเรี ย นการสอนผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การ
วิเคราะห์ และสะท้อนความคิด จากกรณี ศึกษา สถานการณ์ หรื อประสบการณ์ ปัญหาเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณของครู นกั วิจยั รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรื อป้ องกัน
(2) เรี ยนรู ้จากต้นแบบ เช่น อาจารย์ผสู้ อน วิทยากร เพื่อน นักวิจยั หรื อบุคคล
ตัวอย่างในสังคม หรื อในท้องถิ่ น หรื อในประวัติศาสตร์ การยกย่องนักศึกษาที่ดี ทําประโยชน์แก่
ส่ วนรวม
(3) ใช้สถานการณ์การปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ สร้างความ
ตระหนักและความสํานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณของนักวิจยั
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมผ่านการปฏิบตั ิงาน การเรี ยน
การสอนในห้องเรี ยน การปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการสอบถามจากเพื่อน ตลอดจน
ให้นกั ศึกษารายงานตนเอง
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู้และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ทั้งในลักษณะงานวิจยั เชิงวิชาการและงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นองค์
ความรู้ ใหม่ให้กบั วงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และเชื่ อมโยงสะสมความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
(3) เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่มีความโดดเด่น
ระดับแนวหน้า มีความแกร่ งทางวิชาการ มีศกั ยภาพในการบริ การวิชาการและเป็ นที่พ่ ึงให้กบั ครู
ในท้องถิ่น
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
จัดการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
การนําความรู ้หลักการทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริ ง การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน การเรี ยนรู ้โดย
ใช้ปัญหานักเรี ยนของตนเป็ นฐาน การเรี ยนรู้ จากการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จาก
วิทยากร หรื อการฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ทั้งนี้การจัดการเรี ยนการสอนจะมีความเฉพาะเจาะจงตามธรรมชาติวิชาวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการเรี ยนรู้
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ใช้เทคนิ คการประเมินผลหลากหลาย
ได้แก่ จัด ให้ มี ก ารทดสอบย่อ ย การทดสอบสรุ ป รวมเพื่ อตัดสิ น ผลการเรี ย น การประเมิ นจาก
กระบวนการวิจยั และผลการวิจยั โดยเฉพาะการประเมิ นภาคปฏิ บ ตั ิ การประเมินตามสภาพที่
แท้จริ ง การให้ปฏิบตั ิจริ ง การทดสอบปากเปล่า ตลอดจนการประเมินโดยใช้แฟ้ มสะสมงาน
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ค วามรู้ ท างทฤษฎี และปฏิ บ ตั ิ ก ารวิจยั เพื่อการคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณอย่างเป็ นระบบ และจัดการประเด็นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยใช้กระบวนการ
เชิงระบบ เสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาคุณภาพการเรี ยนรู ้ได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ที่ปฏิ บตั ิเพื่อ
พัฒนาความรู ้ใหม่ และบูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจยั
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(3) สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ และดําเนิ นการวิจยั ใน
ประเด็นที่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิ บตั ิในการจัดการเรี ยนรู้ ได้อย่า ง
สร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดเพื่อส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยผ่านการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์แก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริ ง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร
(2) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเน้นการปฏิบตั ิการภาคสนาม
มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาปฏิ บตั ิการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยใช้นกั เรี ยนของตนเป็ น
ฐาน ตลอดจนการเรี ยนรู ้ จากการร่ วมกับ อาจารย์เพื่อเป็ นวิท ยากรให้คาํ ปรึ กษาด้านการวิจยั กับ
บุคลากรในท้องถิ่น
(3) การเรี ยนรู ้จากต้นแบบ อาทิ นักวิจยั อาจารย์ หรื อวิทยากร ที่เชี่ ยวชาญใน
การวิจยั การร่ วมกับอาจารย์ทาํ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ตลอดจนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเสวนากับผูร้ ู้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญาใช้เทคนิ คการประเมินผล
ตามสภาพจริ ง ผ่านการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการใช้การสอบปากเปล่า แบบทดสอบเชิ งสถานการณ์
และแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่วดั การคิดระดับสู ง
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางการวิจยั มีความโดดเด่น และ
สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ ช้ ีนาํ ครู ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒนาตนเองและโรงเรี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีทกั ษะในการขับเคลื่อนร่ วมกับครู และบุคลากรอื่น
(3) มีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถจัดการตนเองในการเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการศึกษาค้นคว้า และมีการนําเสนอความรู้ โดยมี
ทักษะการสื่ อสาร การวิพากษ์วจิ ารณ์โดยใช้หลักการและทฤษฎี
(2) การเรี ยนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึ กวินยั ความรับผิดชอบ การเป็ น
ผูน้ าํ ผูต้ าม การเรี ยนรู ้ การจัดการปฏิ สัมพันธ์ในกลุ่ม ทักษะการสื่ อสารที่สร้ างสรรค์รวมทั้งการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิดชอบโดยประเมิ นพฤติ กรรมการแสดงออกของนักศึ กษา การนํา เสนองาน การร่ วม
กิจกรรมและการใช้ทกั ษะการสื่ อสารระหว่างบุคคล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติใน
การศึ ก ษาค้นคว้าปั ญหา เชื่ อมโยงประเด็นปั ญหาที่สํา คัญเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ ข องนัก เรี ย น และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความสามารถในการสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไปได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจยั ย่อย
วิทยานิพนธ์ หรื อแบบการจัดการเรี ยนรู้ท้ งั ในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงการ
ตีพิมพ์ผา่ นสื่ อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคัดกรอง
ข้อมูล การใช้หลักตรรกะทางคณิ ตศาสตร์ ในการสรุ ปปั ญหา โดยออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู้
ผ่านการอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์แก้ปัญหาในสถานการณ์จาํ ลอง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากร
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(2) การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นการศึกษาค้นคว้า การจัดสัมมนา โดยแสดงบทบาท
ทั้ง ผู ้ร่ ว มสั ม มนา และบทบาทการเป็ นผู ้จ ัด การการสั ม มนา โดยใช้ ท ัก ษะการสื่ อ สาร การ
วิพ ากษ์วิจารณ์ โ ดยใช้ห ลัก การและทฤษฎี ตลอดจนการเรี ย นรู้ จากการเป็ นวิท ยากรอบรม ให้
คําปรึ กษาด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ครู อาจารย์และบุคลากรในท้องถิ่น
(3) การเรี ยนรู้จากต้นแบบ อาทิ นักวิจยั อาจารย์ หรื อวิทยากร ที่เชี่ยวชาญใน
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การร่ วมกับอาจารย์ทาํ วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในท้องถิ่น ตลอดจน
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเสวนากับผูร้ ู ้ผเู ้ ชี่ยวชาญ สัมมนาเชิงวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุท ธ์ ก ารประเมินผลการเรี ย นรู้ ด้า นทัก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศโดยการสัง เกตพฤติ ก รรม การประเมิ นผลงาน การ
นําเสนอผลงานวิจยั การร่ วมกิ จกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร นําเสนอ
รายงานวิชาการหรื องานวิจยั
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางหน้า 37-38 มีความหมายดังนี้
- คุณธรรมจริยธรรม
(1) ยึด มัน่ ในจรรยาบรรณของนัก วิจยั และเป็ นผูน้ ํา ในการส่ ง เสริ ม ให้มี ก าร
ประพฤติ ปฏิ บตั ิตามหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมในบริ บทวิชาการและการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
อย่างกว้างขวาง
(2) สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททาง
วิชาการและการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยคํานึงถึงความถูกต้องและคํานึงถึงส่ วนรวม
(3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู้ดว้ ยความยุติธรรม ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงามในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อทบทวนแก้ไขในทางที่ถูกต้อง
- ความรู้
(1) มีความรู ้และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ทั้งในลักษณะงานวิจยั เชิงวิชาการและงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
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(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้
ใหม่ให้กบั วงการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และเชื่ อมโยงสะสมความรู ้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
(3) เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่มีความโดดเด่นระดับ
แนวหน้า มี ค วามแกร่ ง ทางวิช าการ มี ศกั ยภาพในการบริ ก ารวิช าการและเป็ นที่พ่ ึง ให้ก ับ ครู ใ น
ท้องถิ่น
- ทักษะทางปั ญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อย่างเป็ นระบบ และจัดการประเด็นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการเชิ งระบบ
เสนอแนะทางออกในการแก้ปัญหาคุณภาพการเรี ยนรู ้ได้อย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่ปฏิ บตั ิเพื่อพัฒนา
ความรู ้ใหม่ และบูรณาการศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจยั
(3) สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ และดําเนินการวิจยั ในประเด็นที่
ซับซ้อน เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างสร้างสรรค์
- ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี ค วามสามารถในการแสดงความเห็ นทางการวิจยั มี ความโดดเด่ น และ
สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ ช้ ีนาํ ครู ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถวิเคราะห์ วางแผนในการพัฒ นาตนเองและโรงเรี ย นได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีทกั ษะในการขับเคลื่อนร่ วมกับครู และบุคลากรอื่น
(3) มี ท ัก ษะในการทํา งานเป็ นที ม สร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นกิ จ กรรมกลุ่ ม อย่า ง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถจัดการตนเองในการเป็ นผูน้ าํ หรื อผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์
- ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูล และใช้หลัก ตรรกะทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติใ น
การศึ ก ษาค้นคว้าปั ญหา เชื่ อมโยงประเด็นปั ญหาที่สํา คัญเกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ ข องนัก เรี ย น และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี
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(2) มีความสามารถในการสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไปได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการนํา เสนอรายงานการวิจ ัย ย่อ ย
วิทยานิพนธ์ หรื อแบบการจัดการเรี ยนรู้ท้งั ในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงการ
ตีพิมพ์ผา่ นสื่ อทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การวิจยั ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
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หลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้































นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรี ยนรู ้

























 



สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ 1































สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

มคอ.2

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
บุคคลและความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1
2
3
1
2
3

1

2

3

1

2

3
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2

3

สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ 4































วิจยั เชิงคุณภาพสําหรับการวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
เรี ยนรู ้
การสร้างเครื่ องมือวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้





























































การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้แนวใหม่































การพัฒนาความสามารถด้านการคิด































คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้































การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา































โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การประเมินผลการศึกษาและการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็ จการศึกษา
การทวนสอบดําเนิ นการทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการสัมมนา โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ในการออกข้อสอบหรื อกําหนดกลไกการสอบ
การทวนสอบการจัดการสอน ให้มีการประเมินแผนการสอน การประเมินผลการ
เรี ยนรู้และผลการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และ/หรื อคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั จากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย์ และการประเมินผลการ
เรี ยนการสอนโดยนักศึกษา
การทวนสอบในระดับหลักสู ตรให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขา ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสํานักงานบัณฑิตศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา จัดให้มีการ
วิจยั เชิ งประเมินเพื่อติดตามคุ ณภาพนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว โดยทําการวิจยั อย่างต่อเนื่อง แล้ว
นําผลที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร และ
กระบวนการเรี ยนการสอน โดยมีประเด็นการประเมินเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตร
(2) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีต่อความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
ทางวิชาการและวิจยั ตลอดจนคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา
(3) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ต่อผล
สัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ องค์ความรู้
และการปรับปรุ งหลักสู ตร ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาในปั จจุบนั
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(4) ผลงานการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และผลงานอื่นของนักศึกษาที่สามารถวัด
เป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ จํานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวนกิจกรรมบริ การวิชาการ เป็ นต้น
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้จะสําเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(2) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา
(3) สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร
(4) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่เรี ยนไม่ต่าํ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรื อเทียบเท่า
(5) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(6) สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้
แผน ก แบบ ก.2 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ให้มีความรู ้และเข้าใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะและหลักสู ตรที่สอน
(2) จัดให้อาจารย์ใหม่ที่ตอ้ งทําหน้าที่ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนาบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาํ แนะนําทางวิชาการและให้คาํ ปรึ กษาในการ
พัฒนาวิทยานิพนธ์ได้
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอน โดยจัดให้มีการประชุ มเพื่อทํา
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเข้าร่ วมประชุ มสัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลให้กบั อาจารย์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันในแนวปฏิบตั ิ รวมทั้งจัดให้มีการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
ประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างสมประสบการณ์ ทั้งเนื้อหาสาระ
และวิธีวทิ ยาการวิจยั เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง ทั้งอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่
มีก ารสนับสนุ นด้า นการศึ กษาต่อ ฝึ กอบรม ดูง านทางวิช าการและวิชาชี พ ในองค์ก รต่า งๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ การลาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ให้พฒั นาผลงานทางวิชาการ ตําราหนังสื อ หรื อการเขียน
บทความเชิงวิชาการ
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และ
เพื่ อ พัฒ นาความเชี่ ย วชาญในสาขาวิช าชี พ และตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ ผ ลงานในวารสารวิช าการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสู ตร
โครงการจัด การศึ ก ษาหลัก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการวิจ ัย และพัฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรี ย นรู ้ มี ก ารบริ หารหลัก สู ตรในรู ป คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร โดย
กําหนดระบบกลไกการบริ หารหลักสู ตร เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้มีการกําหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้ าหมายการดําเนินงาน ดังนี้
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของหลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
(3) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้ น
สุ ดปี การศึกษา
(6) มีการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อประเมินผลการ
เรี ยนรู ้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปี ที่แล้ว
(7) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนําด้านการเรี ยนการสอน
(8) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(9) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ายต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(10) ระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต่อคุณภาพของนักศึกษาที่สาํ เร็ จการ
ศึกษาเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
การบริ หารหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ ในด้านงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรและงบลงทุนขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ส่ วนหมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุนจะขอรับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นรายรับ
จากค่าหน่วยกิตของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 อาคารสถานที่
การจัดการเรี ยนการสอนใช้พ้ืนที่ใช้สอยอาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประกอบด้วย
(1) อาคารสํานักงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
(2) วัสดุอุปกรณ์การสอน
สํานักงานบัณฑิตศึกษา และฝ่ ายโสตทัศนศึกษา ของมหาวิทยาลัย มี
อุปกรณ์การสอนครบถ้วน ประกอบด้วย
1) เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพ
2) เครื่ องฉายภาพทึบแสง
3) คอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์ เน็ต
4) เครื่ องบันทึกและฉายวิดีทศั น์
5) โทรทัศน์สี
6) เทปบันทึกเสี ยง
2.2.2 ทรัพยากรเพือ่ การค้ นคว้าและแหล่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพร้อมด้านทรัพยากรหนังสื อ ตํารา และ
ฐานข้อมูล เพื่ อการสื บ ค้นโดยสํานัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยมี
รายการหนังสื อ/ ตํารา ดังนี้
ที
หนังสื อ/ตํารา
จํานวนเล่ม
1
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลภาษาไทย
600
2
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ
210
3
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการวิจยั ภาษาไทย
5,340
4
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการวิจยั ภาษาอังกฤษ
76
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ที
5
6
7
8
9
10
11

หนังสื อ/ตํารา
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับสถิติภาษาไทย
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับสถิติภาษาอังกฤษ
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาไทย
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย
หนังสื อ/ตําราเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาไทย
รวม

สื บค้น ดังนี้

จํานวนเล่ม
270
129
1,253
213
10,315
602
796
19,804

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จดั ให้มีสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้สําหรับการ

1. สื บค้นจากเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม สามารถสื บค้นวารสาร (Journal) ได้ทวั่ โลก
2. e - Book CRC Net Base
3. e - Book จากระบบ OCLC Netlibrary
4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Thailis Digital Collection
5. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ ศูนย์ขอ้ มูลมติชน
6. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 6
ฐาน
6.1 ฐานข้อมูล ACM Digital Library
(Association for Computer Machinery) : เข้าใช้ที่ http://portal.acm.org
6.2 ฐานข้อมูล H.W. Wilson (Full Text)
เข้าใช้ที่ http://vnweb.hwwilsonweb.com/
6.3 ฐานข้อมูล Springer Link
เข้าใช้ที่ http://www.springerlink.com
6.4 ฐานข้อมูล ISI Web of Science
เข้าใช้ที่ http://portal15.isiknowledge.com/
6.5 ฐานข้อมูล Ebsco
เข้าใช้ที่ http://web.ebscohost.com/
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6.6 ฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertations
เข้าใช้ที่ http://proquest.umi.com/login/ipauto
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับคณะครุ ศาสตร์ สํานักงานบัณฑิตศึกษา และสํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา นิตยสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อ
บริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยการประสาน
การจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาและอาจารย์พิเศษจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
รายชื่ อ หนัง สื อ ตลอดจนสื่ อ อื่ น ๆ ที่ จ าํ เป็ น อาทิ เครื่ อ งมัล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ คอมพิ ว เตอร์
เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสู ตร ซึ่ งทําหน้าที่ประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อ
เข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซ่ ึ งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดให้มีห้องเรี ยนที่มีความ - รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
จัดให้มีห้องเรี ยน
เครื่ องมืออุปกรณ์ต่อหัว
พร้อมใช้งานอย่างมี
ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การ
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในการสอน นักศึกษา ชัว่ โมงการใช้งาน
ทดลอง ทรัพยากร สื่ อและ
ห้องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือ
การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสื่ อ
ช่องทางการเรี ยนรู ้ที่
- จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนใน
เพียบพร้อมเพื่อสนับสนุนทั้ง สําหรับการ
วิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
ทบทวนการเรี ยน
การศึกษาในห้องเรี ยน นอก
อุปกรณ์ต่าง ๆ
ห้องเรี ยน และเพื่อการเรี ยนรู้ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ
- สถิติของจํานวนหนังสื อ
ได้ดว้ ยตนเองอย่างเพียงพอ มี ทดลองที่มีเครื่ องมือทันสมัย
ตํารา และสื่ อดิจิทลั ที่มี
และเป็ นเครื่ องมือวิชาชีพใน
ประสิ ทธิ ภาพ
ระดับสากล เพื่อให้นกั ศึกษา ให้บริ การและสถิติการใช้งาน
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความ หนังสื อ ตํารา สื่ อดิจิทลั
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานใน
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
วิชาชีพ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และ
การปฏิบตั ิการ
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึ้นไปในสาขาการวิจยั สถิติ การวัดและประเมินผล หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ที่ปรึ กษา
และอาจารย์ผสู ้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอนประเมินผลและให้
ความเห็ นชอบการประเมิ นผลทุ กรายวิชา เก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุ เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิ ต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พิเศษ
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม ว่า ด้ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
บริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ
ให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนหรื อการทําวิจยั สามารถปรึ กษากับอาจารย์
ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
ทางวิช าการให้แก่ นัก ศึก ษา และมี ก ารกํา หนดชั่วโมงให้ค าํ ปรึ ก ษาที่ ชัดเจนเพื่อให้นัก ศึ กษาเข้า
ปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกําลังคน ประกอบการพัฒนาหลักสู ตร และ
นอกจากนี้ ไ ด้สํา รวจความต้องการศึ ก ษาต่อมาเป็ นข้อมูล ในการพัฒนาหลัก สู ตร (ตามแนบใน
ภาคผนวก 3)
และนอกจากนี้ จะมีการวิจยั ประเมินติดตามคุณภาพมหาบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสู ตร
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
ชนิดตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ปี ที่
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน
1. มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนิ นการ
ของหลักสู ตร
3. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ/หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี)
4. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วันหลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

1 2 3
  

4 5
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ปี ที่
ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน
6. จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

1 2 3
  

4 5
 

7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ   
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
 
8. มีการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มอค.7 ปี ที่แล้ว
 
9. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนํา
ด้านการเรี ยนการสอน













10. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง











12. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่

  





13. จํานวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็ นไปตามแผน

  















11. บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อย ร้อยละ 50 ต่อปี

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
15. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จะใช้ใ นการประเมิ นและปรั บ ปรุ งยุทธศาสตร์ ที่ วางแผนไว้เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจประเมินด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการทดสอบย่อย การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน
ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความ
เข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคการศึ กษาและปลายภาคการศึก ษาจะสามารถชี้ ไ ด้ว่า ผูเ้ รี ยนมีค วามเข้า ใจ
หรื อไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึ กษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้า นทักษะ
กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจงเป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ของรายวิชา ชี้ แจงเกณฑ์
การประเมินผลของรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม ดําเนินการโดยบุคคล 3 ฝ่ าย ดังนี้
2.1 โดยนักศึกษา ได้แก่ ประเมินพัฒนาการของนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสู ตร ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ จํานวนกิจกรรมบริ การวิชาการเพื่อ
ชุมชนและท้องถิ่น เป็ นต้น
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อจากผูป้ ระเมินภายนอก โดยประเมินความเห็นและ
ข้อ เสนอแนะจากอาจารย์พิ เ ศษและผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาของ
มหาบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ องค์ความรู้ และการปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา
2.3 โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ/หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของหัว หน้า หน่ ว ยงานที่ มี ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะทางวิช าการและวิช าชี พ ตลอดจน
คุณธรรมจริ ยธรรมของมหาบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนิ นการครบทั้ง 5 ข้อ มีการดําเนิ นการครบทั้ง 12 ข้อ มีการดําเนิ นการครบทุกข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดง
การปรับปรุ งดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 3 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทําให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชากรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้น ๆ
ได้ท นั ที ซ่ ึ ง ก็จะเป็ นการปรั บปรุ ง ย่อย ในการปรั บปรุ ง ย่อยนั้นควรทํา ได้ตลอดเวลาที่ พ บปั ญหา
สําหรับการปรับปรุ งหลักสู ตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก 1
คณะทํางานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก 2
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่ าด้ วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
………………………………

เพื่อให้การจัดการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้ อย มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี้
ข้ อ ๑

ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า “ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัด การศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”

ข้ อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้กบั นักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา
๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ระเบียบ คําสั่งหรื อข้อบังคับอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ และให้ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้ อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายถึง

“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริ ญญาโท ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสู ง หรื อระดับปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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“สํ านักงานบัณฑิตศึกษา”

หมายถึง

“คณบดี”
“หลักสู ตรสาขาวิชาร่ วม”

หมายถึง
หมายถึง

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”

หมายถึง

“คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร” หมายถึง

“อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร” หมายถึง

“อาจารย์ ประจําหลักสู ตร”

หมายถึง

“อาจารย์ ประจํา”

หมายถึง

“อาจารย์ พเิ ศษ”

หมายถึง

หน่วยงานในสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียน ปฏิบตั ิหน้าที่ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณบดีที่รับผิดชอบหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
หลักสู ตรที่สร้างขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระหลาย
สาขาวิชาที่ดาํ เนินการร่ วมกันโดยใช้บุคลากร
จากหลายคณะหรื อ หลายสาขาวิชา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับนี้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา หรื อสาขาวิชา
ร่ วมที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
อาจารย์ประจําที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริ หารหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
พัฒนาหลักสู ตร ติดตามประเมินผล
หลักสู ตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษที่ทาํ หน้าที่
รับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู้ อนซึ่งมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจยั และปฏิบตั ิ
หน้าที่เต็มเวลา ตามภาระงานที่รับผิดชอบ
ในหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อน
สอบ และ/หรื อควบคุม วิทยานิพนธ์
ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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“การศึกษาภาคปกติ”

หมายถึง

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษา
ในวัน และเวลาราชการ เป็ นหลัก
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายถึง การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษา
ในวัน และเวลาที่มิใช่วนั และเวลา
ราชการเป็ นหลัก
ข้ อ ๕ ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาดปัญหาจาก
การใช้ขอ้ บังคับนี้
หมวด ๑
ระบบการบริ หารงาน
ข้ อ ๖ การบริ หารงานบัณฑิตศึกษา มีโครงสร้างการบริ หารงาน ดังนี้
๖.๑ ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย
๖.๑.๑ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๖.๑.๒ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๖.๒ ให้มีสาํ นักงานบัณฑิตศึกษา เป็ นหน่วยงานในสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ป ระสานงาน ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
๖.๓ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งบุคคล หรื อคณะกรรมการนอกเหนื อไปจากกรรมการ
ในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ ตามความจําเป็ น
ข้ อ ๗
ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขึ้นคณะหนึ่ งจํานวนไม่เกิน ๑๕
คน ประกอบด้วย
๗.๑ อธิ การบดีเป็ นประธาน
๗.๒ รองอธิ การบดีหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็ นรองประธาน
๗.๓ คณบดีที่รับผิดชอบหลักสู ตรที่เปิ ดสอนทุกคณะเป็ นกรรมการ
๗.๔ ผูแ้ ทนประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร คัดเลือกกันเอง จํานวนไม่เกิน ๖
คน
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๗.๕ ผูแ้ ทนอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ าํ กว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั
จํานวน ๑ คน ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ และ ๗.๔ เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
๗.๖ ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ หรื อการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ คน โดยให้กรรมการในข้อ ๗.๑ , ๗.๒ , ๗.๓ , ๗.๔ และ ข้อ ๗.๕ เป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือก
กรรมการบัณฑิตศึกษา ตามข้อ ๗.๔, ๗.๕ และข้อ ๗.๖ ให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ ๒ ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
กรณี กรรมการบัณฑิตศึกษาว่างลงก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกันขึ้นแทนโดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่วา่ งลง เว้น
แต่วาระของกรรมการที่วา่ งลงนั้นเหลืออยูน่ อ้ ยกว่า ๙๐ วัน
กรณี คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ให้ ค ณะกรรมการชุ ด เดิ ม ที่ ห มดวาระลงนั้ นปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการ ชุดใหม่ข้ ึนรับหน้าที่แทน แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากที่คณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระ
๗.๗ ให้หวั หน้าสํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้ อ ๘

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
๘.๑ กําหนดนโยบายและแผนการดําเนิ นงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัย
๘.๒ เสนอระเบี ย บข้อบังคับ ที่ เกี่ ย วกับการบริ หารและดําเนิ นงานจัดการศึ ก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
๘.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
๘.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบผูส้ ําเร็ จการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
๘.๕ ควบคุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
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๘.๖ ให้ ค ํา ปรึ กษาและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ หารงาน
บัณฑิตศึกษา
๘.๗ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ ง ตั้ง ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู ้ช ํ า นาญการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อร่ วมดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๘.๘ ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ม หาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ตามข้อเสนอของคณบดี โดยมี
กรรมการสาขาวิชาละไม่เกิน ๗ คน ประกอบด้วย
๙.๑ คณบดี ห รื อ บุ ค คลที่ ค ณบดี ม อบหมายหรื อ คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มอบหมายในกรณี ที่เป็ นสาขาวิชาร่ วม เป็ นประธาน
๙.๒ อาจารย์ประจําหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
๙.๓ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการจัดการศึ ก ษาหรื อการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขานั้น ๑ คน โดยให้กรรมการในข้อ ๙.๑ และ ๙.๒ เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
กรณี ห ลัก สู ต รสาขาวิ ช าร่ ว ม ให้ ม หาวิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรที่ประกอบไปด้วยกรรมการจากสาขา สาขาวิชาละไม่เกิน ๓ คน
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรมี วาระการดํา รงตําแหน่ งคราวละ ๒ ปี แต่อาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรองประธาน ๑ คน เลขานุ การ ๑ คน
และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการอีก ๑ คน
กรณี ก รรมการบริ ห ารหลัก สู ต รว่า งลงก่ อ นครบวาระ ให้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการที่ มี
คุ ณสมบัติเช่ นเดี ยวกันขึ้ นแทนโดยมีวาระการดํารงตําแหน่ งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่วา่ งลง เว้นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งลงนั้นเหลืออยูน่ อ้ ยกว่า ๙๐ วัน
กรณี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ ให้ค ณะกรรมการชุ ดเดิ ม ที่ หมดวาระลงนั้น ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ต่ อไปจนกว่า จะมี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ข้ ึนรับหน้าที่แทน แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากที่คณะกรรมการชุด
เดิมหมดวาระ
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ข้ อ ๑๐ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
๑๐.๑ ดํา เนิ น การจัด การศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสาขาวิ ช าให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๑๐.๒ ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๑๐.๓ จัดการเรี ยนการสอน วัดและประเมินผลการศึกษาของสาขาวิชา
๑๐.๔ ประเมินผล และพัฒนาหลักสู ตร
๑๐.๕ พิจารณาเกณฑ์และดําเนินการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การสอน การวิจยั การจัดการ
เรี ยนการสอน และการประเมินผลการศึกษาของสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
๑๐.๖ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสู ตรต่อมหาวิทยาลัย
๑๐.๗ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา คณะกรรมการควบคุมและคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระต่อมหาวิทยาลัย
๑๐.๘ พิจารณาตรวจสอบและเสนอรายชื่อผูส้ ําเร็ จการศึกษา เพื่อขออนุมตั ิประกาศนียบัตร
และปริ ญญาบัตร
๑๐.๙ พิจารณาเสนอของบประมาณเพื่อดํา เนิ นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของ
สาขาวิชาต่อมหาวิทยาลัย
๑๐.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ต่อมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๑ ให้คณบดี คณะที่มีสาขาวิชาเปิ ดสอนหรื อจะเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปี เสนอ
แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ หารหลั ก สู ต รต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อเสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษากรณี สาขาวิชาร่ วม
ข้ อ ๑๒ ให้อธิ การบดี รองอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย คณบดี และประธานคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร ดูแล กํากับ ประสานงาน และติดตามให้การดําเนิ นการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาํ เนิ นการดังนี้
๑๓.๑ สํานักงานบัณฑิตศึกษา เป็ นหน่วยงานในสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิบตั ิหน้าที่ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
๑๓.๒ คณะสามารถจัดให้มีการจัดการศึกษาในหลักสู ตรที่เป็ นแบบสาขาวิชาร่ วมจากหลาย
คณะหรื อหลายสาขาวิชาได้
๑๓.๓ คณะสามารถจัดการศึกษาร่ วมกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและนอกประเทศได้
๑๓.๔ คณะหรื อสํานักงานบัณฑิตศึกษา สามารถออกประกาศที่ไม่ขดั กับข้อบังคับและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยได้
ข้ อ ๑๔ หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๑๔.๒ ปริ ญญาโท
๑๔.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
๑๔.๔ ปริ ญญาเอก
ข้ อ ๑๕ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสู ตร
๑๕.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสู ตร
๑๕.๑.๑ หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง มุ่งให้
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ส อดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนัก วิช าชี พ ให้มี ค วามชํา นาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่อให้มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น และควรเป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีลกั ษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
๑๕.๑.๒ หลักสู ตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชี พที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชี พที่มีความรู ้
ความสามารถระดับ สู งในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่ อให้สามารถบุ ก เบิ ก แสวงหา
ความรู้ ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
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วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑๕.๒ โครงสร้างหลักสู ตร
๑๕.๒.๑ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง ให้มีจาํ นวน
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๕.๒.๒ ปริ ญญาโท ให้มี จาํ นวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลัก สู ตรไม่ น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิ พนธ์ซ่ ึ งมี ค่าเที ยบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็
ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิ พนธ์ ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึ กษาที่ เน้นการศึ ก ษางานรายวิช า โดยไม่ ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
นัก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาหลัก สู ตรควบระดับ ปริ ญญาโท ๒ ปริ ญญาได้
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๕.๒.๓ ปริ ญ ญาเอก แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ น การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสู ง คือ
แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิ พนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาการ
อื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาโท จะต้องทําวิทยานิ พนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
ทั้ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้ อ งมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ ๒ เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจยั โดยมีการทํา วิทยานิ พนธ์ที่ มี
คุณภาพสู งและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
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แบบ ๒.๑ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จปริ ญญาโท จะ ต้ อ งทํ า
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จปริ ญญาตรี จะต้ อ งทํ า
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมี
มาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๑๖ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริ ญญา
๑๖.๑ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนี ยบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)”
อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
๑๖.๒ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง (Higher
Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชา
ต่อท้าย
๑๖.๓ ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ให้ใช้ชื่อปริ ญญาและอักษรย่อตามที่ได้กาํ หนดในพระ
ราชกฤษฎีกาที่ได้มีการตราไว้แล้ว หากสาขาวิชาหรื อชื่ อปริ ญญาใดยังมิได้กาํ หนดชื่ อไว้ในพระราช
กฤษฎีกา
ว่าด้วยปริ ญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริ ญญาตามหลักเกณฑ์ การ
กําหนดชื่อปริ ญญาตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
ข้ อ ๑๗

การจัดการศึกษา

๑๗.๑ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิ ด
การศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต ให้มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั
การศึกษาภาคปกติ
๑๗.๒ การคิดหน่วยกิต
๑๗.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า ๑๕
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๗.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๗.๒.๓ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
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๑๗.๒.๔ การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๑๗.๒.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๗.๒.๖ วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาค้น คว้า ไม่ น้อ ยกว่ า ๔๕ ชั่ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๗.๓ ประเภทการจัดการศึกษาแบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ การจัดการศึกษาภาคปกติและ
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ
๑๗.๔ ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาอาจเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา ให้ใช้เวลาการศึกษาในแต่ละหลักสู ตรดังนี้
๑๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ไม่เกิน ๓ ปี การศึกษา
๑๘.๒ ปริ ญญาโท ไม่เกิน ๕ ปี การศึกษา
สําหรับผูศ้ ึกษาหลักสู ตรควบระดับปริ ญญาโท ๒ ปริ ญญา ให้เป็ นไปตามระยะเวลา
การศึกษาของแต่ละหลักสู ตร
๑๘.๓ ปริ ญญาเอก สําหรั บผูเ้ ข้าศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่เกิ น ๘ ปี
การศึกษา ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ไม่เกิน ๖ ปี การศึกษา
หากพ้นระยะเวลาที่กาํ หนดในข้อ ๑๘.๑ , ๑๘.๒ และ ๑๘.๓ ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็ น
นักศึกษา
หมวด ๓
การควบคุมการศึกษา
ข้ อ ๑๙ จํา นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ต้อ งมี อ าจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จ ัด
การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรเกินกว่า ๑
หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทําหน้าที่
เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่งหลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
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๑๙.๑ ปริ ญญาโท
๑๙.๑.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่า รองศาสตราจารย์ใ น
สาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา
๒) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าหรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทาง
วิ ช าการไม่ ต่ ํา กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้อ งมี
ประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๙.๑.๓ อาจารย์ผูส้ อบวิท ยานิ พ นธ์ ต้อ งประกอบด้ว ยอาจารย์ป ระจํา และ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อ
เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๙.๑.๔ อาจารย์ผู ้ส อน ต้อ งเป็ นอาจารย์ป ระจํา หรื อผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการ
สอนและ การทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๙.๒ ปริ ญญาเอก
๑๙.๒.๑ อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
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หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา
๒) อาจารย์ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ ต่ ํา กว่ า รองศาสตราจารย์ใ นสาขาวิ ช านั้น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน และต้อ งมี
ประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๙.๒.๓ อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจํา ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๙.๒.๔ อาจารย์ ผู ้ส อน ต้ อ งเป็ นอาจารย์ ป ระจํา หรื อผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๙.๓ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตและประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตชั้นสู ง จํานวนและคุ ณสมบัติ
ของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อน ให้เป็ นไปตามข้อ ๑๙.๑.๑ และ ๑๙.๑.๔ โดย
อนุโลม
ข้ อ ๒๐ ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรื อการค้นคว้าอิสระ การควบคุมวิทยานิ พนธ์ ภาค
นิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๑ ภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
๒๑.๑ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอกได้ไ ม่ เกิ น ๕ คน หากหลัก สู ตรใดมี อาจารย์ประจํา ที่ มีศ กั ยภาพพร้ อมที่ จะดู แล
นักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยูใ่ นดุลพินิจของมหาวิทยาลัย แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๑๐ คน
๒๑.๒ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริ ญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อ การ
ค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่ วนจํานวนนักศึกษาที่ทาํ วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กบั จํานวนนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ ให้นบั รวมนักศึกษาที่ยงั ไม่สาํ เร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
๒๑.๓ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ/หรื อ
อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิพนธ์ และ/หรื ออาจารย์ผสู้ อนในหลักสู ตรนั้นด้วย
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ข้ อ ๒๒ อาจารย์ที่ปรึ กษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร มี
หน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้านการศึกษา
ข้ อ ๒๓ การประกันคุ ณภาพของหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสู ตรให้ชดั เจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๒๓.๑ การบริ หารหลักสู ตร
๒๓.๒ ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
๒๓.๓ การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
๒๓.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ข้ อ ๒๔ การพัฒนาหลักสู ตร ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ ง
ดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุ ณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุ กๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี
ข้ อ ๒๕ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
๒๕.๒ ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่า
๒๕.๓ ปริ ญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
๒๕.๔ ปริ ญญาเอก จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผล
การเรี ยนดีมาก หรื อปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
ข้ อ ๒๖ การรับสมัคร การรับเข้าศึกษา ประเภทของนักศึกษา และการรายงานตัวเป็ นนักศึกษา ให้
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๒๗ การลงทะเบียนวิชาเรี ยน
๒๗.๑ นัก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นวิช าเรี ย นในรายวิช าใด ต้องเป็ นไปตามแผนการเรี ย นที่
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนด หรื อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
๒๗.๒ การลงทะเบียนวิชาเรี ยนแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๒๗.๒.๑ การลงทะเบียนเรี ยนนับหน่วยกิต และคิดค่าคะแนน (Credit)
๒๗.๒.๒ การลงทะเบียนเรี ยนนับหน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non–Credit)
๒๗.๒.๓ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟัง (Audit)
๒๗.๓ การลงทะเบี ยนเรี ยนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น ๑๕
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสู ตรตามข้อ ๑๘
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การลงทะเบียนที่มีจาํ นวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์กาํ หนด อาจทําได้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๒๗.๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น ๖ หน่ วยกิ ต ยกเว้น
รายวิ ช าที่ เ ป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อเป็ นภาคเรี ยนสุ ดท้ า ย ทั้ งนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
กรรมการบริ หารหลัก สู ตร แต่เ ฉพาะภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อนที่ มี ร ะยะเวลาเรี ย นไม่น้อยกว่า ๑๕
สัปดาห์ ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในภาคการศึกษาปกติได้
๒๗.๕ นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรี ยนซํ้าในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรี ยนตั้งแต่
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ ยกเว้นในกรณี ที่นกั ศึกษาเรี ยนครบตามหลักสู ตรแล้วแต่ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐ สามารถลงทะเบียนวิชาเรี ยนซํ้าในวิชาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรี ยน
ตํ่ากว่าระดับคะแนน A เพื่อคิดค่าคะแนนอีกได้
๒๗.๖ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรี ยนครบตามหลักสู ตรรวมแล้ว แต่ยงั ไม่สําเร็ จการศึกษา
และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๗.๗ นัก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นวิ ช าที่ บ รรจุ ใ นแผนการเรี ยน หรื อ เที ย บเท่ า ใน
มหาวิทยาลัยอื่นเพื่อนับเป็ นวิชาตามแผนการเรี ยนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและมหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
ข้ อ ๒๘ การขอเพิ่มและการถอนวิชาเรี ยน
๒๘.๑ การขอเพิ่มวิชาเรี ยนกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรื อ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
๒๘.๒ การถอนวิชาเรี ยนกระทําได้ดงั นี้
กรณี การถอนภายใน ๓ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติหรื อภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุ มตั ิการเพิกถอนแล้ว รายวิชานั้นจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผล
การศึกษา
กรณี การถอนเมื่อพ้นกําหนด ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อพ้นสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ยงั อยูก่ ่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์ เมื่อได้รับ
การอนุ มตั ิการเพิกถอนรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยมีบนั ทึกอักษร “W” ใน
ช่องผลการศึกษา
การเพิ่มและการถอนวิชาเรี ยนกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
และอาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นๆ และได้รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
กํา หนดระยะเวลาการขอเพิ่ม และการถอนวิช าเรี ย นสํา หรั บ ภาคการศึ ก ษาฤดู ร้อ นที่ มี
ระยะเวลาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ ให้กาํ หนดตามระยะเวลาของภาคการศึกษาปกติ
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ข้ อ ๒๙ การยกเว้นหรื อเทียบโอนผลการเรี ยน
มหาวิทยาลัยยกเว้นหรื อเทียบโอนผลการเรี ยนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นอื่นภายใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้
๒๙.๑ เป็ นรายวิ ช าในระดับ บัณฑิ ต ศึ ก ษา ซึ่ งได้ศึ ก ษามาแล้ว ไม่ เ กิ น ๕ ปี และได้ผ ล
การศึกษาไม่ต่าํ กว่า P หรื อ S หรื อไม่ต่าํ กว่า B ในวิชาเฉพาะด้าน และไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาอื่น
๒๙.๒ ไม่เป็ นรายวิชาที่เป็ นวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
๒๙.๓ จํานวนหน่ วยกิ ต ของทุ กรายวิชาที่ รับเที ยบโอนรวมแล้วไม่ เ กิ น ๑๒ หน่ วยกิ ต รวม
ตลอดหลักสู ตรสาขาวิชาที่กาํ ลังศึกษา
๒๙.๔ รายวิชาที่ยกเว้น จะไม่นาํ ผลการศึกษามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้บนั ทึก
ผลการศึกษาเป็ น “T”
๒๙.๕ การเทียบโอนผลการเรี ยนสําหรับนักศึกษาที่ลาออกและเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิม
ต้องเที ยบโอนทุ กรายวิชาที่ เรี ยนมา และรายวิชานั้นๆ มีอายุการศึกษามาไม่เกิ น ๕ ปี และนําผล
การศึกษามาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
๒๙.๖ ได้รับความเห็ นชอบการรั บ โอนผลการเรี ยนจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
๒๙.๗ การรับและเทียบโอนผลการเรี ยน มหาวิทยาลัยอาจเทียบโอนผลการเรี ยนรายวิชา
หรื อวิท ยานิ พ นธ์ จากหลัก สู ตรระดับ ประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ต และหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา
ให้กบั นักศึกษาที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ ยวกับการเทียบโอน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๙.๘ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทใน
สาขาวิชาเดี ยวกันหรื อสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กนั จะเทียบโอนผลการเรี ยนได้ไม่เกินร้ อยละ ๔๐ ของ
หลักสู ตรที่จะเข้าศึกษา
ข้ อ ๓๐ การเปลี่ ยนแปลงสาขาวิชา และเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาตามประเภทการจัดการศึกษา
ต้องขออนุ มตั ิต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
๓๐.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณี มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชาเดิ มและสาขาวิชาที่รับผิดชอบใหม่และได้รับอนุ มตั ิ
จากมหาวิทยาลัย
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๓๐.๒ นักศึ กษาผูข้ อเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเรี ยนในสาขาวิชาเดิ มมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๑ ภาค
การศึ กษาปกติ ทั้ง นี้ ตอ้ งได้แต้มระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ าํ กว่ า ๓.๐๐ โดยนับทุ ก รายวิชาที่
ลงทะเบียนเรี ยน
๓๐.๓ มหาวิท ยาลัย อาจพิจารณาอนุ ญาตให้นัก ศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงสถานภาพนัก ศึ ก ษา
ระหว่างการศึกษาภาคปกติกบั การศึกษาภาคพิเศษในสาขาวิชาเดียวกันได้ หากมีเหตุผลสมควร ทั้งนี้
ต้องนําผลการศึกษามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา

ข้ อ ๓๑ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระจะทําได้เมื่อ
๓๑.๑ มีคุณสมบัติครบตามข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา
๓๑.๒ ได้รับการอนุ มตั ิหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ ภาคนิ พนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ
พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ที่ปรึ กษาและ/หรื อกรรมการที่ปรึ กษาแล้ว หรื อให้เป็ นไป
ตามแผนการเรี ยนที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกําหนด โดยอาจแบ่งการลงทะเบียนได้เป็ นราย
ภาค และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
หมวด ๔
การประเมินผลการศึกษา
ข้ อ ๓๒ ให้แต่ล ะรายวิช ามี การประเมิ นผลการศึ กษาเพื่อพัฒนาการเรี ย นการสอน และมี ก าร
ประเมินผลปลายภาคการศึกษา
ข้ อ ๓๓ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ สอบปลายภาคการศึกษาในรายวิชาใด ก็ต่อเมื่อมีเวลาเรี ยนในรายวิชานั้น
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด ในกรณี ที่มีเวลาเรี ยนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ ๖๐ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาการเข้าสอบปลายภาค กรณี ที่
มีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ นักศึกษาไม่มีสิทธิ สอบปลายภาครายวิชานั้น ผูไ้ ม่มีสิทธิ์ สอบปลาย
ภาคการศึกษาในรายวิชาใดให้ได้รับผลการเรี ยนรายวิชานั้นเป็ น E ในรายวิชาที่คิดค่าคะแนน หรื อ
F ในรายวิชาที่ไม่คิดค่าคะแนน
ข้ อ ๓๔ การประเมินผลแต่ละรายวิชา ใช้ระบบการให้ค่าคะแนนดังนี้
๓๔.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงระดับผลการประเมินและความหมาย
สัญลักษณ์ที่เป็ นค่าระดับคะแนนแสดงผลการประเมิน ๘ ระดับ คือ
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ค่ าคะแนน ต่ อหน่ วยกิต
ผลการประเมินขั้นดีเยีย่ ม (Excellent)
๔.๐
ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)
๓.๕
การประเมินผลขั้นดี (Good)
๓.๐
ผลการประเมินค่อนข้างดี (Fairly Good)
๒.๕
ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
๒.๐
ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor)
๑.๕
ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
ผลการประเมินขั้นตก (Fail)
๐.๐

ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า C แต่ถา้ เป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า B
๓๔.๒ สัญลักษณ์ที่แสดงผลการประเมินโดยไม่ตีค่าเป็ นคะแนน มีดงั นี้
สั ญลักษณ์
I

S

U

Au

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้สําหรับรายวิชาที่นกั ศึกษา
ไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัย หรื อนักศึกษายังปฏิบตั ิงานได้ไม่
ครบเกณฑ์ตามที่ผสู ้ อนกําหนด นักศึกษาที่ได้ I ต้องดําเนิ นการขอรับ
การประเมินเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนให้เสร็ จสิ้ นในภาคการศึกษา
ถัดไป ถ้าพ้นกําหนดจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็ น E
ผลการศึกษาเป็ นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาไม่คิดค่า
คะแนน(Non–Credit) และใช้สําหรับประเมินวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์
หรื อการค้นคว้าอิสระที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนแต่ยงั ไม่สร็ จสิ้ นและ
ยังไม่มีการประเมินผลการสอบ และประเมินผลงานผ่าน
ผลการศึกษายังไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาที่
ไม่คิดค่าคะแนน (Non–Credit) และใช้สาํ หรับประเมินวิทยานิพนธ์
หรื อภาคนิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียน แต่ยงั ไม่เสร็ จสิ้ นและยัง
ไม่มีการประเมินผลการสอบและประเมินผลงานไม่ผา่ น
การลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟั ง (Audit) และผูส้ อนเห็ นว่าได้ให้ความ
สนใจต่อการเรี ย นเพีย งพอ ในกรณี ก ารลงทะเบี ย นเพื่อร่ วมฟั ง ใน
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W

N

T

รายวิ ช าระดับ ปริ ญญาตรี ใ ห้ ใ ช้สั ญ ลัก ษณ์ ใ นการวัด ผลเป็ น Au
เช่นกัน
เพิกถอนรายวิชาเรี ยนแล้ว (Withdraw) ใช้สําหรับวิชาที่ได้รับอนุมตั ิ
ให้ เพิกถอน หรื อให้ใช้ในกรณี ที่นักศึก ษาได้รับ อนุ ม ตั ิให้ลาพัก
การศึกษา หรื อใช้ในกรณี ที่นกั ศึกษาพักการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น
รายวิชาที่ยงั ไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) เนื่ องจากยังไม่
สามารถวัดผลได้เพราะอยูใ่ นระหว่างศึกษาวิจยั ค้นคว้า สําหรับวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ภาคนิ พ นธ์ ห รื อการค้ น คว้า อิ ส ระ หรื อรายวิ ช าที่
กําหนดเวลาศึกษามากกว่า ๑ ภาคการศึกษา แต่มีการลงทะเบียนครั้ง
เดี ยว วิชาที่ได้ “N” จะต้องเปลี่ ยนเป็ นสัญลักษณ์ ค่าระดับคะแนน
หรื อสั ญ ลัก ษณ์ ส อบผ่ า น/ไม่ ผ่ า นเมื่ อ มี ก ารประเมิ น ผลสํ า หรั บ
การศึกษาในวิชานั้นแล้ว
รายวิชาที่โอนผลการเรี ยน

ข้ อ ๓๕ การประเมินผล การสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระมี ๔ ระดับคือ
ผ่านดีมาก (Excellent)
ผ่านดี (Good)
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (Fail)
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ข้ อ ๓๖ การประเมินรายวิชาเสริ มและรายวิชาที่เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต การสอบประมวลความรู้
การสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
PD (Pass with Distinction)
ผ่านอย่างยอดเยีย่ ม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผา่ น
การสอบประมวลความรู ้ และการสอบวัดคุ ณสมบัติ จะสอบได้ไม่เกิ น ๓ ครั้ ง สําหรับ
การสอบภาษาต่างประเทศไม่จาํ กัดจํานวนครั้งที่สอบ
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ข้ อ ๓๗ การสอบประเภทต่างๆ
๓๗.๑ การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน เว้นแต่รายวิชาที่
ลงทะเบียนเป็ นผูร้ ่ วมฟั ง หรื อรายวิชาที่ได้ยกเลิ กโดยถูกต้องตามระเบียบ อาจารย์ประจําวิชาส่ งผล
การสอบรายวิชาผ่านประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตรและต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใน
เวลาที่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษากําหนด
๓๗.๒ การสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) เป็ นการสอบข้อเขียน และ
อาจมีการสอบปากเปล่าสําหรับนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท กรณี ที่เป็ นแผน ข และปริ ญญาเอก
การสอบประกอบด้ว ยการทดสอบความรู้ และความเข้า ใจในเนื้ อ หาวิช าในสาขาวิช าเอกและ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูด้ าํ เนินการ
๓๗.๓ การสอบวิทยานิ พนธ์ หรื อการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู ้ และความเข้าใจใน
การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก (๑) และแผน ก แบบ ก (๒)
และนั ก ศึ ก ษาในหลัก สู ต รปริ ญ ญาเอก แผน ก และแผน ข คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเป็ นผูด้ าํ เนินการ
๓๗.๔ การสอบภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ เป็ นการสอบปากเปล่าเพื่อทดสอบความรู้
และความเข้าใจการทําภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาโท แผน ข
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
๓๗.๕ การสอบวัดคุ ณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็ นการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่ า ในสาขาวิ ช าเอกและสาขาวิช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ วัด ว่า นัก ศึ ก ษาสามารถที่ จ ะ
ดํา เนิ น การวิจ ัย โดยอิ ส ระ และเป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ์ เสนอการทํา วิท ยานิ พ นธ์ ใ นระดับ ปริ ญ ญาเอก ให้
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๓๗.๖ การสอบภาษาต่างประเทศ
กรณี หลักสู ตรปริ ญญาโท เป็ นการวัดความสามารถด้านการใช้ภาษา เพื่อประโยชน์ในการ
เป็ นพื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับนี้ ถา้ นักศึกษาลงทะเบียนเข้าทดสอบ ๒ ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะต้องพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาโดยการลงทะเบียนศึกษาในรายวิชา
ที่หลักสู ตรกําหนดโดยไม่นบั หน่วยกิต
กรณี หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก แผน ก และแผน ข เป็ นการวัดความสามารถด้านการอ่าน
เพื่อความเข้าใจเป็ นหลักและอาจมีการประเมินความสามารถด้านอื่นๆ ประกอบด้วยก็ได้ โดยให้มี
คณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศเป็ นผูส้ อบ
การสอบตามข้อ ๓๗.๒ , ๓๗.๓ , ๓๗.๔ , ๓๗.๕ และ ๓๗.๖ ต้องขออนุมตั ิมหาวิทยาลัย
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ ๓๘ การสอบภาษาต่างประเทศ นักศึกษาต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กํา หนด มหาวิ ท ยาลั ย อาจยกเว้นให้น ั ก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกไม่ตอ้ งสอบ
ภาษาต่างประเทศได้ ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
๓๘.๑ นักศึกษาสอบภาษาต่างประเทศได้แล้ว จากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรองตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓๘.๒ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรี ยน โดยไม่นบั
หน่วยกิต และได้รับการประเมินผลการเรี ยนไม่ต่าํ กว่าระดับ “P”
ข้ อ ๓๙ ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ในแต่ละรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ตามนี้
๓๙.๑ ต้องได้ผลการประเมินไม่ต่าํ กว่า “B” สําหรับรายวิชาเฉพาะด้านและไม่ต่าํ กว่า “C”
ในรายวิชาอื่นที่ตอ้ งประเมินโดยให้ค่าระดับคะแนน และจะต้องได้ผลการเรี ยนเป็ น “S” กรณี ที่เป็ น
รายวิชาที่กาํ หนดให้ประเมิน ตามข้อ ๓๔.๒ ต้องได้ผลการเรี ยนไม่ต่าํ กว่า “ผ่าน” ตามข้อ ๓๕ หรื อ
ได้ผล
การเรี ยนไม่ต่าํ กว่า “P” ในกรณี ที่ประเมินตามข้อ ๓๖ หรื อได้ “T” กรณี มีการโอนผล
การเรี ยน
๓๙.๒ นักศึกษามีผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๓๘.๑ ต้องลงทะเบียน
เรี ยนซํ้า
ข้ อ ๔๐ การคํานวณหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสม
๔๐.๑ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดวิชาหนึ่ งมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นบั จํานวน
หน่วยกิต เพื่อพิจารณาการเรี ยนครบตามหลักสู ตรเพียงครั้งเดียว
๔๐.๒ ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คาํ นวณจากรายวิชาทุกวิชาที่มีการประเมิน
ตามข้อ ๓๔.๑ ในกรณี นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่า ๑ ครั้ง ให้นบั จํานวนหน่วยกิตและ
ค่าคะแนนที่ได้ ทุ กครั้งไปใช้คาํ นวณคะแนนเฉลี่ ยสะสม การคํานวณคะแนนเฉลี่ ยสะสมให้คิด
ทศนิยมสองตําแหน่งโดยไม่มีการปั ดเศษ
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หมวด ๕
การสํ าเร็จการศึกษา
ข้ อ ๔๑ เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
๔๑.๑ นักศึกษาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(๒) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
(๓) สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร
(๔) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่เรี ยนไม่ต่าํ กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ
คะแนนหรื อเทียบเท่า
(๕) นักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) นักศึกษาปริ ญญาโท สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ หรื อสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู ้
แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่าง
น้อยดํา เนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ ง ของผลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิมพ์ใ นวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
แผน ก แบบ ก ๒ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่า นการสอบปากเปล่ า ขั้น
สุ ดท้าย และผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อ
ส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
แผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและ/หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
ในกรณี ที่ เ รี ยนในระดับ ปริ ญ ญาโทแล้ว ไม่ ค รบหลัก สู ต ร สามารถขอรั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๗) นักศึกษาปริ ญญาเอก สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
และสอบผ่านวิทยานิพนธ์
แบบ ๑ เป็ นผูม้ ี สิ ท ธิ์ ขอทํา วิท ยานิ พ นธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่า น
การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขา
วิชานั้น
แบบ ๒ เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ขอทําวิทยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิ พนธ์ และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขา
วิชานั้น
ข้ อ ๔๒ การขออนุมตั ิสาํ เร็ จการศึกษา
๔๒.๑ นักศึกษาผูค้ าดว่าจะสําเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ยื่นคําร้องแสดงความ
จํา นง ขอสํา เร็ จการศึ ก ษา ต่ อ สํา นัก งานบัณฑิ ต ศึ ก ษาล่ ว งหน้า อย่า งน้อ ย ๒๐ วันก่ อนสิ้ น ภาค
การศึกษาสุ ดท้าย
๔๒.๒ นักศึกษาที่ได้รับพิจารณาเสนอชื่ อขออนุ มตั ิต่อสภามหาวิทยาลัยต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จ
การศึกษา ตามข้อ ๔๑
๔๒.๓ ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อขออนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา ต้องไม่คา้ งชําระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ และไม่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา และ/หรื ออยูร่ ะหว่างถูกลงโทษ
ทางวินยั นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หมวด ๖
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
และการขอกลับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๔๓ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา
๔๓.๑ นักศึกษาผูล้ าพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๔๓.๒ การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
๔๓.๓ นัก ศึ ก ษาผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิ ให้ล าพักการศึก ษาต้องรักษาสถานภาพนัก ศึกษาทุก ภาค
การศึกษาที่ลาพัก ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๔๓.๔ นักศึกษาที่ยงั ไม่สําเร็ จการศึกษา แต่ไม่มีหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสู ตรที่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเหลืออยู่ ต้องรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคจนกว่าจะสําเร็ จการศึกษา
๔๓.๕ นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ต้องยื่นคําร้ องต่อมหาวิทยาลัย
โดยให้ผา่ นความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาและประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ข้ อ ๔๔ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๔๔.๑ ตาย
๔๔.๒ ลาออก
๔๔.๓ สําเร็ จการศึกษา
๔๔.๔ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา
๔๔.๕ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินทุกสิ้ นภาคการศึกษาในกรณี ที่
ลงทะเบียนเรี ยนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสู ตร
๔๔.๖ ไม่ผา่ นเงื่อนไขตามระยะเวลาการศึกษาข้อ ๑๘ และเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
ข้อ ๔๑
๔๔.๗ สอบวัดคุณสมบัติหรื อสอบประมวลความรู ้ครั้งที่ ๓ ไม่ผา่ น
๔๔.๘ สอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์หรื อการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ ๒ ไม่ผา่ น
ข้ อ ๔๕ การขอกลับเข้าเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาที่พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา ตามข้อ ๔๔.๒ และ ๔๔.๔ ในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
อาจขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเป็ นนักศึกษาได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรื ออยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ภาคผนวก 3
รายงานสรุ ปผลการสํารวจความต้องการต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้
(ฉบับย่อสําหรับผูบ้ ริ หาร)
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1. หลักการและเหตุผลของการพัฒนาหลักสู ตร

คุ ณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู ย่อมเป็ นปั จจัย สํา คัญอย่างมาก และส่ งผล
โดยตรงต่อคุณภาพของนักเรี ยน ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่าแม้จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 และใช้หสักสู ตรการศึกษาที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นสําคัญมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
แต่ก็มีครู อีกเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยที่ยงั จัดการเรี ยนการสอนแบบเดิมที่เน้นความสะดวกและง่ายสําหรับ
ครู เป็ นสําคัญ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนตํ่า การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนไม่สนองตอบ
ต่อความแตกต่างระหว่างบุ ค คล ไม่เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ แท้จริ ง เรี ย นรู้ อย่างไม่มีค วามหมาย ไม่ มี
ความสุ ข ขาดทักษะในการแสวงหาความรู ้ ไม่สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ งได้ และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรี ยนรู ้และรายวิชาที่เรี ยน
ปั ญหาการที่ครู ยงั คังจัดการเรี ยนการสอนแบบเดิ มอาจเกิ ดจากสาเหตุหลายประการ
เช่ น ครู ขาดความรู้ ค วามเข้า ใจและมี ทศั นคติที่ ไม่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่ยึดนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
มองเห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก และเกินวิสัยความสามารถหรื อข้อจํากัดที่
ตนเองจะนํามาใช้ในห้องเรี ยนจริ งได้ อนึ่ งจากการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ของครู ในการ
ประชุ ม สั ม มนาหลาย ๆ ครั้ ง พบว่า ปั ญ หาของครู ที่ เ กี่ ย วกับ การเรี ย นการสอนมี ห ลายอย่า ง
โดยเฉพาะครู ข าดความรู ้ ความเข้า ใจในการนํา หลัก สู ตรไปใช้ ไม่ นํา หลัก สู ตรสถานศึ ก ษาเข้า
ห้องเรี ยน ไม่วิเคราะห์หลักสู ตร สอนตามหนังสื อของสํานักพิมพ์ ครู สอนไม่ตรงวิชาเอก ไม่ตรง
ความถนัด ใช้การวัดผลประเมินผลไม่สอดคล้องกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด ไม่เข้าใจเนื้ อหา ธรรมชาติ
วิชาของกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่สอนอย่างลึ กซึ้ ง สอนโดยไม่คาํ นึ งถึ งพัฒนาการของนักเรี ยน ไม่
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการคิด ไม่สะท้อนความสามารถของนักเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ไม่
คํานึ งถึ งพื้นฐานของนักเรี ยน ไม่เน้นให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทดลองจริ ง ๆ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนจากผลทดสอบระดับชาติของโรงเรี ยนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างตํ่ามาก
แม้ในอดีตที่ผ่านมารัฐได้มีการกําหนดนโยบาย มีโครงการและใช้งบประมาณในการ
พัฒนาครู จาํ นวนมากแต่ก็พบปั ญหาที่สาํ คัญคือ การพัฒนาไม่ทวั่ ถึง ไม่ตรงกับความต้องการกับการ
นําไปใช้สอนได้จริ ง ผลการพัฒนาไม่ส่งผลถึงนักเรี ยน ไม่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ และ
การพัฒนาครู มีลกั ษณะทิ้งห้องเรี ยนเพื่อไปพัฒนา จากสภาพปั ญหาดังกล่าว แนวทางในการพัฒนา
ครู ประจําการจึงจําเป็ นต้องมีการทบทวนทั้งในลักษณะของการฝึ กอบรมและการศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม
คุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาศักยภาพของครู ผสู้ อนในลักษณะของการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิ ตศึกษาที่มุ่งทําให้ครู เป็ นผูน้ าํ ในเชิ งวิชาการ จะต้องไม่ดาํ เนิ นการผิดพลาดเหมือนหลาย ๆ
หลัก สู ตรที่ ค รู ไ ม่ ส ามารถนํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ย นรู ้ และพัฒนา
คุ ณภาพการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้เลย ในทางตรงกันข้ามมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องพัฒนา
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หลักสู ตรในแนวคิดใหม่ ๆ โดยต้องมุ่งส่ งเสริ มให้ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
อย่างชัดเจน ปรับเจตคติทาํ ให้เกิดความมัน่ ใจในศักยภาพของตนที่จะจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ออกแบบการเรี ยนรู ้ ให้ได้ตรงมาตรฐานของ backward design ลงมือปฏิ บตั ิการพัฒนา
นักเรี ยนขณะศึ ก ษาต่อ และทํา การวิจยั ในสถานภาพการเรี ย นการสอนปกติ เพื่อให้เกิ ดผลกับ
นักเรี ยนโดยตรง ทําให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นอย่าง
ถาวร
2. รายละเอียดพอสั งเขปเกีย่ วกับหลักสู ตร
2.1 หลักการและเหตุผล
สภาพปั ญหาสําคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาครู ประจําการ คือการพัฒนาไม่ตรง
กับความต้องการในการนําไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง และการพัฒนาครู ประจําการไม่ส่งผลดีต่อคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง ในทางตรงกันข้ามทําให้เกิดปั ญหาวิกฤตคุณภาพจนคะแนนเฉลี่ยผลการ
สอบ O-NET และ A-NET ของนักเรี ยนทัว่ ประเทศตกตํ่าเกือบทุกรายวิชา แนวทางในการพัฒนา
ครู ประจําการที่ผา่ นมาจึงจําเป็ นต้องมีการทบทวน โดยเฉพาะการพัฒนาโดยการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มุ่งทําให้ครู สามารถเป็ นผูน้ าํ ในเชิงวิชาการ โดยจําเป็ นต้องกําหนดให้ครู ไปศึกษาต่อ
ในลักษณะที่สามารถนํามาพัฒนาการปฏิบตั ิการสอนของตนและส่ งผลถึงคุณภาพการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนได้จริ ง
2.2 ชื่ อหลักสู ตร และลักษณะสํ าคัญของหลักสู ตร
1) หลักสู ตร มุ่งเน้นให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั การพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ครู
ปฏิบตั ิงานอยู่ มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้กบั ครู ผสู้ อนในทุกวิชา และเน้นกระบวนการการวิจยั
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ชื่อหลักสู ตรว่า หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู้ และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิจยั
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้
2) เนื้ อหา และทักษะสําคัญที่ตอ้ งการพัฒนา คือความสามารถในการออกแบบ
เทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาหรื อพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนได้
จริ งในสถานการณ์การเรี ยนการสอนปกติดว้ ยกระบวนการวิจยั
2.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เน้นให้ครู ได้ลงมือปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนในชั้นเรี ยนจริ งมากกว่ามาเข้า
ชั้นเรี ยนที่มหาวิทยาลัย โดย
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1) ในภาคเรี ยนแรกศึกษารายวิชาที่เป็ นพื้นฐานต่อการทําวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการเรี ยนรู ้ ตัวอย่างเช่น การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ สื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการพัฒนาแผนการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
2) ในแต่ละภาคเรี ยนถัดมาอีก 3 ภาคเรี ยน ให้ลงมือปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ภาคเรี ยนละ 1 โครงการ โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่ไม่ซ้ าํ กันและ
ดําเนิ นการในลักษณะของงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการกับนักเรี ยนในชั้นเรี ยนของตน ทั้งนี้ นกั ศึกษาต้อง
นําเสนอแนวคิดงานวิจยั (Concept Paper) ซึ่ งประกอบด้วย ปั ญหา/พฤติกรรมของนักเรี ยนที่ตอ้ งการ
พัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่จะใช้ และการออกแบบการวิจยั การนําไปใช้ ภายใน 3 สัปดาห์
แรกของภาคเรี ยน และต้ อ งนํ า เสนอรายงานวิ จ ั ย สรุ ปผลการแก้ ปั ญ หา หรื อการพัฒ นา
นัก เรี ยนเมื่ อสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน โดยจัดทํา ในลัก ษณะแฟ้ มพัฒนางาน (ไม่ตอ้ งทําแบบรายงานวิจยั
5 บท) อนึ่งในระหว่างดําเนินการวิจยั ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์นิเทศเพื่อให้คาํ แนะนําและ
เป็ นพี่เลี้ยงในการปฏิบตั ิงานวิจยั ของนักศึกษาแต่ละคน
3) เมื่อนักศึกษาทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู้ผา่ น
เกณฑ์ ม าตรฐานครบทั้ง 3 โครงการแล้ว ให้สั ง เคราะห์ อ งค์ค วามรู้ ที่ ไ ด้จากการปฏิ บ ัติ ง าน
วิจยั โดยเน้น 3 ด้านคือ พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ของครู พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา และ
ผลการเรี ยนที่เปลี่ยนแปลง และเขียนรายงานวิจยั ในลักษณะสังเคราะห์งานวิจยั ที่ตนได้ปฏิบตั ิตาม
รู ปแบบการเขียนรายงานวิจยั ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และถือเป็ นวิทยานิ พนธ์สําหรับการขออนุ มตั ิ
การสําเร็ จการศึกษา
2.4 แผนจัดการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนรวม 5 ภาคเรี ยน ดังนี้
ภาคเรี ยนที่ 1 ศึกษาหรื อฝึ กอบรมแบบเข้มในรายวิชาที่เป็ นพื้นฐาน จํานวน 4 รายวิชา คือ
1. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ (3 หน่วยกิต)
2. สื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา (3 หน่วยกิต)
3. หลักสู ตรและการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (3 หน่วยกิต)
4. ปฏิบตั ิการพัฒนาแผนปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ (3 หน่วยกิต)
ภาคเรี ยนที่ 2 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ 1
ภาคเรี ยนที่ 3 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ 2
ภาคเรี ยนที่ 4 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ 3
ภาคเรี ยนที่ 5 สังเคราะห์ผลงานจากงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 1 2 และ 3 เพื่อเป็ นวิทยานิพนธ์ และ
ดําเนินการสอบป้ องกัน เพื่อขออนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา
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2.5 การบริหารหลักสู ตร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการจัด การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย จึ ง จะ
ดําเนินการ ดังนี้
1. การบริ ห ารหลัก สู ต รจะดํา เนิ น การในลัก ษณะโครงการร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ของครู ที่เข้าศึกษาต่อคือ
1.1 มหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นเจ้าของหลักสู ตร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสู ตร การบริ หารจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยน และการอนุ ม ตั ิการสําเร็ จ
การศึกษา
1.2 หน่ วยงานต้นสังกัดของครู ในพื้นที่มีส่วนร่ วมเป็ นคณะทํางานในการ
จัดการเรี ยนการสอน ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับหลักสู ตร และให้การสนับสนุนครู เช่น การคัดเลือกครู
ในสังกัดเข้าศึกษาต่อ สนับสนุ นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมดหรื อบางส่ วน
คัดเลื อกครู ในสังกัดที่มีศกั ยภาพเข้าร่ วมเป็ นอาจารย์ผสู้ อน หรื อเป็ นอาจารย์พี่เลี้ ยงในการปฏิ บตั ิ
งานวิจยั หรื อเป็ นอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
2. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการพัฒนาสื่ อที่นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตาม
รายวิชาที่กาํ หนด และ/หรื อเนื้ อหาที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาสามารถศึกษาได้โดยไม่ตอ้ งทิง้ นักเรี ยนเพื่อมาเข้าชั้นเรี ยนที่มหาวิทยาลัย
3. วิธีดําเนินการสํ ารวจ
การสํารวจนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้แจก
แบบสอบถามกับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ 1) มาเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) มาติดต่อหรื อมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนี ยบัตรบัณฑิต
ที่สํานักงานบัณฑิ ตวิทยาลัย 3) เข้าร่ วมประชุมในโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยนหรื อของ
กลุ่มโรงเรี ยนที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญร่ วมเป็ นวิทยากร และ 4) ผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาต่อใน
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ตที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้ ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2553 และมีแบบสอบถามที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์เพียงพอสําหรับการ
วิเคราะห์ จํานวน 710 ฉบับ
4. ผลสรุ ปจากการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 จากการสํารวจนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสู ตรนี้
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ซึ่ งมีจาํ นวนมากกว่าครึ่ งของผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อ (ร้อยละ 60.1) และเห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเปิ ดรับนักศึกษาตามหลักสู ตรนี้ (ร้อยละ 71.1) ทั้งนี้สถานภาพที่สาํ คัญของผูต้ อ้ งการศึกษา
ต่อคือ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3 : 1 มีอายุการทํางานค่อนข้างน้อย สังกัดหน่วยงาน
ที่เป็ นสถานศึกษาของรัฐ และกลุ่มสาระที่สอนค่อนข้างกระจายทุกกลุ่มสาระ และต้องการศึกษา
ต่อในระดับ ปริ ญญาโทกับ ระดับ ป.บัณฑิ ต เป็ นจํา นวนใกล้เคี ย งกัน (ร้ อยละ 42.6 และ 53.9
ตามลําดับ)
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นที่สาํ คัญในการศึกษาต่อ พบว่า สําหรับรายวิชาที่ตอ้ งมา
เรี ยนที่มหาวิทยาลัยต้องการเรี ยนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์มากที่สุด (ร้อยละ 51.3) สําหรับวิธีการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อส่ วนใหญ่ตอ้ งการใช้วิธีการสอบคัดเลือก (ร้อยละ 58.6) โดยต้องการวิธีที่ให้
หน่วยงานคัดเลื อกไม่มากนัก (ร้อยละ 9.1) และเห็นว่าการศึกษาดูงานเป็ นสิ่ งจําเป็ น โดยเห็นว่า
ควรเป็ นการศึกษาดูงานภายในประเทศมากกว่าการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ร้อยละ 66.5 ต่อร้อยละ
17.6)
ตอนที่ 3 ความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด 3 ลําดับแรกคือ การให้ทุน
สําหรับศึกษาต่อ ให้เวลาเพื่อการศึ กษาต่อ และสนับสนุ นค่า ใช้จ่ายในระหว่างศึกษา ส่ วนความ
ต้องการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย 3 ลําดับแรกคือ การผ่อนชําระค่าลงทะเบียน/การกูย้ ืม จัดอบรม
เสริ ม หรื อแจกเอกสารให้ศึ ก ษาและจัดเวลาเรี ย นในรายวิช าที่ ต้องมาเรี ย นที่ ม หาวิท ยาลัย อย่า ง
เหมาะสม ดังรายละเอียดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสํารวจจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
ความถี่
1. ชาย
165
1. เพศ
2. หญิง
539
3. อื่น ๆ / ไม่ตอบ
6
รวม
710
1. ครู
306
2. สถานภาพครู
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
11
3. บุคลากรทางการศึกษา
148
4. อื่น ๆ / ไม่ตอบ
245
รวม
710

ร้ อยละ
23.3
75.9
0.8
100.0
43.2
1.5
20.8
34.5
100.0
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3. ระดับการศึกษา

1.
2.
3.
4.

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ / ไม่ตอบ

632
44
34
รวม
710
1. ไม่เกิน 5 ปี
481
4. อายุการทํางาน
2. 6 – 10 ปี
47
3. 11 – 15 ปี
21
4. มากกว่า 15 ปี
75
5. อื่น ๆ / ไม่ตอบ
86
รวม
710
ตาราง 1 แสดงความถี่และร้อยละของผูต้ อบแบบสํารวจจําแนกตามสถานภาพ (ต่อ)
สถานภาพ
ความถี่
407
5. หน่ วยงานทีส่ ั งกัด 1. สถานศึกษาของรรัฐ
2. สถานศึกษาเอกชน
97
3. หน่วยงานการศึกษาอื่น
30
4. อื่น ๆ / ไม่ตอบ
176
รวม
710
36
6. สาระการเรียนรู้ 1. ภาษาไทย
2. ภาษาต่างประเทศ
48
3. คณิ ตศาสตร์
40
4. วิทยาศาสตร์
59
5. สังคมศึกษา
33
6. การงานอาชีพฯ
62
7. การศึกษาปฐมวัย
27
8. อื่น ๆ / ไม่ตอบ
405
รวม
710

89.0
6.2
4.8
100.0
67.7
6.6
3.0
10.6
12.1
100.0
ร้ อยละ
57.3
13.7
4.2
24.8
100.0
5.1
6.8
5.6
8.3
4.6
8.7
3.8
57.1
100.0
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จากข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามตามตาราง 1 สรุ ปได้วา่
1. เพศ พบว่า ผูต้ อบเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3 เท่า (ร้อยละ 75.9 :
ร้อยละ 23.3)
2. ความเป็ นครู พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นครู เกือบครึ่ งหนึ่ง (ร้อยละ 43.2) รองลงมาคือ
บุคลากรทางการศึกษา และมีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเพียงเล็กน้อย
3. ระดับการศึกษา พบว่า เกือบร้อยละ 90 จบระดับปริ ญญาตรี มีผจู ้ บปริ ญญาโทเพียง
เล็กน้อย
4. อายุการทํางาน พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุการทํางานน้อยคือ เกือบ 2 ใน 3 มีอายุการ
ทํางานน้อยกว่า 5 ปี และรองลงมาคือ มีอายุการทํางาน 6-10 ปี
5. หน่วยงานที่สังกัด พบว่า มากกว่าครึ่ งเล็กน้อยทํางานในสถานศึกษาของรัฐ
(ร้อยละ 7.3) รองลงมาคือ สถานศึกษาเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถานศึกษา
6. สาระการเรี ยนรู้ที่สอน พบว่า ค่อนข้างกระจายทุกสาระการเรี ยนรู ้ โดยมีจาํ นวน
แต่ละสาระการเรี ยนรู้ไม่เกินร้อยละ 10
ตาราง 2 แสดงจํานวนความเห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิ ดรับนักศึกษาตามหลักสู ตรนี้
ความเห็นด้ วยทีเ่ ปิ ด
จํานวน
ร้ อยละ
1. เห็นด้วย
505
71.1
2. ไม่เห็นด้วย
79
11.2
3. อื่น ๆ / ไม่ระบุ
126
17.7
รวม
710
100.0
จากตาราง 2 พบว่า มีจาํ นวนที่เห็นด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดการศึกษาตาม
หลักสู ตรนี้มากถึงเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 71.1) โดยมีผไู ้ ม่เห็นด้วยไม่มากนัก (ร้อยละ 11.2)
ตอนที่ 2 ความต้องการในการศึกษาต่อหลักสู ตรการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้
ตาราง 3 แสดงจํานวนผูส้ นใจศึกษาต่อในหลักสู ตรการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้
ความต้ องการศึกษาต่ อ
ความถี่
ร้ อยละ
1. ต้องการศึกษาต่อ
427
60.1
2. ไม่ตอ้ งการศึกษาต่อ
254
35.8
3. อื่น ๆ / ไม่ตอบ
29
4.1
รวม
710
100.0
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จากตาราง 3 พบว่า มีจาํ นวนผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อในหลักสู ตรนี้มากกว่าร้อยละ 60 โดย
มีผไู ้ ม่ตอ้ งการศึกษาต่อในหลักสู ตรนี้ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 35.8)
ตาราง 4 แสดงจํานวนผูต้ อ้ งการศึกษา จําแนกตามระดับที่ตอ้ งการศึกษาต่อ
ระดับที่ตอ้ งการศึกษาต่อ
ความถี่
ร้ อยละ
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
230
53.9
2. ปริ ญญาโท
182
42.6
3. ปริ ญญาเอก
15
3.5
4. อื่น ๆ / ไม่ระบุ
รวม
427
100.0
จากตาราง 4 พบว่ามีผูต้ อ้ งการศึ กษาต่อในระดับประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ตมากกว่า
ต้องการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทเล็กน้อย (ร้อยละ 53.9 และร้อยละ 42.6) และต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาเอกน้อยมาก (ร้อยละ 3.5)

ตารางที่ 5 แสดงสถานภาพของผูต้ อ้ งการศึกษาต่อ
สถานภาพ
1. ชาย
1. เพศ
2. หญิง
3. ไม่ระบุ
รวม
1. ไม่เกิน 5 ปี
2. อายุการทํางาน
2. 6 – 10 ปี
3. 11 – 15 ปี
4. มากกว่า 15 ปี
5. ไม่ระบุ
รวม

ความถี่
110
314
3
427
307
25
10
38
47
427

ร้ อยละ
25.8
73.5
0.7
100.0
71.9
5.9
2.3
8.7
11.0
100.0
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3. หน่ วยงานทีส่ ั งกัด

1.
2.
3.
4.

สถานศึกษาของรัฐ
สถานศึกษาเอกชน
หน่วยงานการศึกษาอื่น
อื่น ๆ / ไม่ระบุ
รวม
4 สาระการเรียนรู้ทสี่ อน 1. ภาษาไทย
2. ภาษาต่างประเทศ
3. คณิ ตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. สังคมศึกษา
6. การงานอาชีพฯ
7. การศึกษาปฐมวัย
8. อื่น ๆ / ไม่ระบุ
รวม

248
55
17
107
427
20
28
22
41
22
41
14
239
427

58.1
12.9
4.0
25.0
100.0
4.7
6.6
5.2
9.6
5.2
9.6
3.3
55.97
100.0

จากตาราง 5 พบว่า ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษามีสถานภาพที่สาํ คัญ ดังนี้
1) เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3 : 1 (ร้อยละ 73.5 : 25.8)
2) อายุการทํางานค่อนข้างน้อยโดยมากกว่าร้อยละ 70 มีอายุการทํางานไม่เกิน 5 ปี
3) หน่วยงานที่สังกัดเป็ นสถานศึกษาของรัฐมากกว่าครึ่ งเล็กน้อย (ร้อยละ 58.1) และ
เป็ นสถานศึกษาของเอกชนประมาณ ร้อยละ 10 (ร้อยละ 12.9)
4) กลุ่มสาระที่สอนมีลกั ษณะกระจายทุกสาระ โดยสาระวิทยาศาสตร์ และสาระ
การงานฯ มีจาํ นวนมากที่สุด (ร้อยละ 9.6) รองลงมาคือ สาระภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 6.6
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ตาราง 6 แสดงจํานวนผูต้ อ้ งการศึกษาต่อ จําแนกตามช่วงเวลาการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชาที่
ต้องการเข้าชั้นเรี ยน
ช่ วงเวลาทีค่ วรจัดการเรียนการสอน
ความถี่
ร้ อยละ
1. เต็มเวลาในวันราชการ
26
6.2
2. บางเวลาในวันราชการ (ตั้งแต่ 13.00 น.)
16
3.7
3. บางเวลาในวันราชการ (ตั้งแต่ 16.00 น.)
27
6.3
4. บางเวลาในวันราชการและวันหยุดราชการ
138
32.3
5. วันหยุดราชการเต็มวัน (เสาร์ และอาทิตย์)
219
51.3
6. อื่น ๆ / ไม่ระบุ
1
0.2
รวม
427
100.0
จากตาราง 6 พบว่า ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อส่ วนมากต้องการเรี ยนในวันหยุดราชการ
(ร้อยละ 51.3) รองลงมาคือ วันหยุดราชการและบางเวลาในวันราชการ (ร้อยละ 32.3) ส่ วนการ
เรี ยนในวันราชการมีผตู ้ อ้ งการน้อยมาก
ตาราง 7 แสดงจํานวนผูต้ อ้ งการศึกษาต่อ จําแนกตามวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
วิธีการคัดเลือก
ความถี่
ร้ อยละ
1. สอบคัดเลือก
250
58.6
2. สอบสัมภาษณ์
129
30.2
3. หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือก
39
9.1
4. อื่น ๆ / ไม่ระบุ
9
2.1
รวม
427
100.0
จากตาราง 7 พบว่า ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อส่ วนมากต้องการให้ใช้วิธีการรับเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการสอบคัดเลื อก โดยมี จาํ นวนมากถึงครึ่ งเล็กน้อย (ร้ อยละ 8.6) รองลงมาคือ การสอบ
สัมภาษณ์ (ร้อยละ 30.2) และต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็ นผูค้ ดั เลือกไม่ถึงร้อยละ 10
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ตาราง 8 แสดงจํานวนผูต้ อ้ งการศึกษาต่อ จําแนกตามความต้องการศึกษาดูงานระหว่างศึกษาต่อ
การศึกษาดูงานระหว่ างศึกษาต่ อ
ความถี่
ร้ อยละ
1. จําเป็ นสําหรับการศึกษาดูงานในประเทศ
284
66.5
2. จําเป็ นสําหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ
75
17.6
3. ไม่จาํ เป็ น
33
7.7
4. อื่น ๆ / ไม่ระบุ
35
8.2
รวม
427
100.0
จากตาราง 8 พบว่า ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาต่อให้ความสําคัญกับการศึกษาดูงาน โดยเห็นว่า
มีความจําเป็ นสําหรับการศึกษาดูงานในประเทศประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 66.5) และมีความจําเป็ น
สําหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศไม่มากนัก (ร้อยละ 17.6)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการสนับสนุนในการศึกษาต่อ
ตารางที่ 9 แสดงความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดต่อการเข้าศึกษาต่อ
3 ลําดับแรก
ลําดับที่
ความต้ องการสนับสนุน
ความถี่
1.
ทุนการศึกษาต่อ
65
2.
ให้เวลาเพื่อการศึกษาต่อ
29
3.
ค่าใช้จ่ายระหว่างที่ศึกษา
17
จากตาราง 9 พบว่า ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดมากที่สุดคือ ต้องการ
ทุนในการศึกษาต่อ รองลงมาคือ เวลาเพื่อให้ศึกษาต่อและค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา
ตารางที่ 10 แสดงความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในขณะศึกษาต่อ
3 ลําดับแรก
ลําดับที่
ความต้ องการการสนับสนุน
ความถี่
1.
ผ่อนชําระค่าลงทะเบียน / ให้กยู้ มื
76
2.
จัดอบรมเสริ ม / แจกเอกสารให้เรี ยนรู ้ระหว่างทําวิจยั
31
3.
จัดเวลาในการเรี ยนที่มหาวิทยาลัยให้เหมาะสม
11
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จากตาราง 10 พบว่า ความต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาก
ที่สุดคือ การผ่อนชําระค่าลงทะเบียนหรื อให้กยู้ ืม รองลงมาคือ การเสริ มความรู้ระหว่างทําวิจยั เช่น
การอบรม การแจกเอกสาร และจัดเวลาในการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
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ภาคผนวก 4

รายงานผลการทดลองใช้ หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาครูประจําการ
หลักสู ตร การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
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รายงานผลการทดลองใช้ หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาครู ประจําการ
หลักสู ตร การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล
จากข้อมูลการทดสอบ O-NET และ A-NET ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงปั ญหา
วิกฤตคุ ณภาพของการศึกษาไทย โดยพบว่า คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบของนักเรี ยนเมื่อปี พ.ศ.
2551 มีค่าตํ่าในทุกรายวิชา ปั ญหาดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ แต่คุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนของครู ยอ่ มเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างมาก และส่ งผลโดยตรง ต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน แม้
ปั จจุบนั จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542 และใช้หลักสู ตรที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 แต่ยงั มีครู อีกเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยที่ยงั คงจัดการเรี ยนการสอนแบบเดิม ที่เน้น
ความสะดวกและง่ายสําหรับครู เป็ นสําคัญ ทําให้ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตํ่า
ปั ญหาที่ครู ยงั คงจัดการเรี ยนการสอนแบบเดิมอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ครู
ขาดความรู ้ ความเข้าใจและมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมองเห็ นว่า
การจัดการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยาก และเกิ นวิสัยความสามารถหรื อข้อจํา กัดที่ ตนเองจะ
นํา มาใช้ใ นห้องเรี ยนจริ ง ได้ ด้วยเหตุ ดงั กล่ า วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึ ง ได้ออกแบบการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของครู ผสู้ อนโดยการเสริ มความรู้ ความเข้าใจ ปรับแก้ทศั นคติและทํา
ให้ เ กิ ด ความมัน่ ใจในศัก ยภาพของตนที่ จะจัดการเรี ย นรู ้ ที่ ยึ ด ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ โดยได้รับ การ
สนับสนุ นงบประมาณจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ครู ผสู้ อน
มีพฒั นาการ ดังนี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการจัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. ตระหนักถึ งความสําคัญและมีความมัน่ ใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในรายวิชาที่
ตนสอน และสามารถออกแบบการนําไปใช้ดว้ ยกระบวนการวิจยั ได้
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บุคลากรในการทดลอง

ครู ผสู ้ อนจํานวน 80 คน โดยแบ่งการอบรมเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็ นครู ประจําการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 จํานวน 40 คน และกลุ่มที่ 2 เป็ นครู ประจําการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จํานวน40 คน โดยครู ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดสรร

ขอบข่ายกิจกรรม เนื้อหาสาระ และระยะเวลาในการพัฒนา

การพัฒนาจะเน้นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่เป็ นพื้นฐาน
ในการออกแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยกิจกรรมในการฝึ กอบรมที่สําคัญคือ การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารและสื่ อ
การฟั งบรรยาย การศึ กษากรณี ตวั อย่าง การใช้กระบวนการกลุ่ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และการฝึ ก
ปฏิบตั ิ / การสาธิ ต ทั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการรวม 5 วัน ๆ ละ 7 ชัว่ โมง รวม 35
ชัว่ โมง และแบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังรายละเอียดของหัวข้อเนื้อหาและตารางการปฏิบตั ิกิจกรรม ดังนี้
ระยะที่ 1 ฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ และการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาผูเ้ รี ยน (รวม 3 วัน)
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
วันที่ 1 :
(มโนทัศน์และกระบวนการ)
5 ต.ค. 52
( 8 ต.ค. 52)
วันที่ 2 :
การจัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ
6 ต.ค. 52 ผูเ้ รี ยน
(9 ต.ค. 52)
เป็ นสําคัญ
(ความสําคัญและมโนทัศน์)
วันที่ 3 : การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่
7 ต.ค. 52 ยึดผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
(10 ต.ค. 52)
(ตามแนวคิด Backward
design)

การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การพัฒนานวัตกรรม
(การได้มาและการ
(ปัญหาการเรี ยนรู้
ตรวจสอบคุณภาพฯ)
และสาเหตุ)
การสอนเพื่อสร้างทักษะการคิด
และทักษะการสร้างองค์ความรู ้

ปฏิบตั ิการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้

ระยะที่ 2 ลงมือปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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ระยะที่ 3 ฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และปรับแต่ง
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และการออกแบบการวิจยั เพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ (รวม 2 วัน)
การนําเสนอนวัตกรรมการจัด
การนําเสนอนวัตกรรมการจัด
วันที่ 4 :
การเรี ยนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
7 พ.ย. 52
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
(14 พ.ย. 52)
การออกแบบการวิจยั เพื่อนํา
การออกแบบการวิจยั เพื่อนํา
วันที่ 5 :
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้
นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ไปใช้
8 พ.ย. 52
(ปฏิบตั ิการและนําเสนอผลงาน)
(รู ปแบบและแนวทางการ
(15 พ.ย. 52)
วิเคราะห์)

สื่ อและแหล่งเรียนรู้ ทใี่ ช้ ในการฝึ กอบรม

สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ประกอบด้วย เอกสารประกอบการอบรม แบบฝึ กทักษะ ตัวอย่าง
รายงานการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ตัวอย่างนวัตกรรม วีดิทศั น์ Power Point และเพื่อนครู ที่มี
ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น

วิทยากรฝึ กอบรม

วิ ท ยากรที่ ใ ช้ใ นการฝึ กอบรมเป็ นนัก วิ จ ัย ประจํา ฝ่ ายวิ จ ัย เครื อ ข่ า ยการพัฒ นาครู
ประจําการ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์บรรดล สุ ขปิ ติ ผูช้ าํ นาญการทางด้าน
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ 2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิทศั น์ ฝักเจริ ญผล ผูช้ าํ นาญการด้านการสอน
และ 3) ว่าที่ร้อยตรี ดร.อัมริ นทร์ อินทร์ อยู่ ผูช้ าํ นาญการด้านหลักสู ตรและการออกแบบ Backward
Design
ผลการทดลอง
ภายหลังการทดลองมีขอ้ ค้นพบที่สาํ คัญ 3 ประการ ได้แก่
ข้ อค้ นพบที่ 1 มี ความเป็ นไปได้ที่จะใช้หลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู ผูส้ อนให้สามารถออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่ยึดนักเรี ยนเป็ นสําคัญ และ
สอดคล้องตามหลัก Backward Design และการออกแบบการวิจยั แต่จาํ เป็ นต้องเพิ่มเนื้ อหาสาระ
เกี่ยวกับสื่ อ การพัฒนาสื่ อ และแนวทางการนําสื่ อไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งนี้
ควรขยายเวลาในการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรออกไปเป็ น 5 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการออกแบบการจัด
การเรี ยนรู้ (3 วัน)
วัน
เช้ า
บ่ าย
วันที่ 1 หลักสู ตรแกนกลาง 2551 กับการพัฒนา การจัดการเรี ยนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
คุณภาพนักเรี ยน
(มโนทัศน์ / กรณี ศึกษาและวิพากษ์)
วันที่ 2 การสอนเพื่อสร้างทักษะการคิด / การ
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
สร้างความรู ้ / การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ เป็ นสําคัญ (ปฏิบตั ิการและแลกเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้
เรี ยนรู ้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
วันที่ 3 การจัดการเรี ยนรู ้ตามหลัก Backward
หลัก Backward Design (ปฏิบตั ิการและ
Design (มโนทัศน์ / กรณี ศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
วิพากษ์)
ระยะที่ 2 ลงมือปฏิบตั ิการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนของครู แต่ละคน
ระยะที่ 3 อบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อปรับแต่งนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้และออกแบบ
การนําไปใช้ในชั้นเรี ยนจริ ง (3 วัน)
วัน
เช้ า
บ่ าย
วันที่ 4 นําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
(มโนทัศน์ / กระบวนการ / กรณี ศึกษา)
วันที่ 5 การออกแบบการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิการเขียนแผนการนํานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยกระบวนการวิจยั
(รู ปแบบ / กลุ่มตัวอย่าง / เครื่ องมือเก็บ
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล)
วันที่ 6 สื่ อและการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้
การประยุกต์ใช้สื่อในกิจกรรมการเรี ยนรู้
(มโนทัศน์ / กรณี ศึกษา / วิพากษ์)
(แนวคิด / กรณี ตวั อย่าง / วิพากษ์)
ระยะที่ 4 ลงมือปฏิบตั ิปรับแต่งแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ออกแบบการนํานวัตกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ไปใช้ในชั้นเรี ยนจริ ง และการพัฒนาสื่ อเพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
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ระยะที่ 5 นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และปรับแต่ง แบบการจัดการเรี ยนรู้ และแบบ
การวิจยั เพื่อนํานวัตกรรมไปใช้ (3 วัน)
วัน
เช้ า
บ่ าย
นําเสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้น
วันที่ 7
นําเสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
วันที่ 8 นําเสนอสื่ อและการใช้สื่อประกอบ
นําเสนอสื่ อและการใช้สื่อประกอบ
การจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
นําเสนอแบบการวิจยั เพื่อนํานวัตกรรม
วันที่ 9 นําเสนอแบบการวิจยั เพื่อนํานวัตกรรม
การจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้
การจัดการเรี ยนรู้ไปใช้
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
(วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้)
ข้ อค้ นพบที่ 2 การพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการออกแบบจัดการเรี ยนรู้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และสอดคล้องตามหลัก Backward Design นั้นควรใช้รูปแบบ NPRU
Teaching Model เป็ นหลักในการพัฒนา จะช่วยให้ครู มีความเข้าใจและสามารถออกแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้โดยง่าย รายละเอียดพอสังเขปของ NPRU Teaching Model มีดงั นี้
1) การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ NPRU Teaching Model จะดําเนินการเป็ น
ขั้นตอน ตามลําดับคือ
ขั้นที่ 1 ครู ตอ้ งกําหนดว่าจะพัฒนาความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยนในสาระเนื้ อหา
ใด ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ขอ้ ใด และตรงตามตัวชี้ วดั ใด (หลักสู ตรแกนกลางปี 2551 ได้กาํ หนด
ไว้แล้ว) ทั้งนี้ครู ผสู ้ อนต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
ขั้นที่ 2 กํา หนดชิ้ นงานหรื อภาระงานที่ผูเ้ รี ยนจะต้องทํา ได้ภายหลังการเรี ย น
การสอน โดยการกําหนดชิ้นงานหรื อภาระงานดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามบริ บทของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ชิ้นงานหรื อภาระงานที่ผเู ้ รี ยนกระทําจะเป็ นประจักษ์พยานสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจที่
ลึกซึ้ ง มีคุณค่า ฝังแน่นคงทน และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้
ขั้นที่ 3 เป็ นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมในการเรี ยนรู้วา่ จะจัดกิจกรรมใดบ้างและ
ดําเนิ นการอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ จนสามารถผลิตชิ้นงาน
หรื อทําภาระงานที่กาํ หนดให้ได้ ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึงหลักของการจัดการเรี ยนรู้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
คือให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดสําหรับผูเ้ รี ยน
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2) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญตาม NPRU Teaching Model 4 กิจกรรม คือ
- ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการนําเสนอความรู ้ที่หลากหลาย ทั้งจากครู บอกและผูเ้ รี ยน
ศึกษา ค้นคว้าเอง
- มีกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้และนําเสนอความรู ้ที่ตนค้นพบ
- มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยอาจเป็ นกิจกรรมกลุ่มหรื อลักษณะอื่นที่เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการนําเสนอความรู ้และได้รับฟังความรู ้ที่หลากหลาย
- ให้ผเู ้ รี ยนได้มีกิจกรรมในการลงมือปฏิบตั ิอนั เป็ นการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อ
นําไปสู่ การผลิตชิ้นงานหรื อทําภาระงานตามที่กาํ หนด
ทั้งนี้ กิ จกรรมการเรี ยนรู้ดงั กล่าวต้องคํานึ งถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ความสนใจ ใส่ ใจของผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
ผูเ้ รี ยน และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน รวมทั้งเน้นการใช้สมองด้านความคิดที่ลึกซึ้ งกว่าการจดจํา
เพียงเนื้ อหาความรู้ หรื อประสบการณ์ ที่เคยพบโดยตรง อนึ่ งสิ่ งจําเป็ นอีกประการหนึ่ งที่ครู ตอ้ ง
กําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจชิ้นงานหรื อภาระงานก็คือ กฏเกณฑ์การให้คะแนนหรื อ Rubric ของ
ชิ้นงานหรื อการทําภาระงานนั้น โดยต้องกําหนดให้มีความชัดเจน ทั้งต่อตัวครู ผทู้ ี่จะตรวจและ
ชัดเจนต่อตัวผูเ้ รี ยนที่จะใช้ประเมินผลการเรี ยนรู้ของตน
3) ประโยชน์ที่สาํ คัญของ NPRU Teaching Model ก็คือ ช่วยให้ครู สามารถออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในระยะเริ่ มต้นคิดกิจกรรม กระบวนการในการจัดการเรี ยน
การสอน และใช้ในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนที่ได้ออกแบบไว้ก่อนแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีที่สุดสําหรับผูเ้ รี ยนของตน ให้สมกับการที่เรี ยกว่า เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ อนึ่ง NPRU Teaching Model มิใช่จะใช้ได้กบั หลักสู ตรการ
เรี ยนรู ้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น หลักสู ตรในระดับอื่น เช่น ระดับอุดมศึกษาก็สามารถ
นําไปใช้ได้ดีเช่ นเดี ยวกัน เพียงแต่หลักสู ตรระดับอื่นอาจไม่ได้กาํ หนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ หรื อ
ตัวชี้ วดั ไว้ให้ แต่ครู ผูส้ อนก็สามารถกําหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาขึ้นและเขียนให้อยู่ในรู ป
ของจุดประสงค์การเรี ยนรู ้หรื อรู ปแบบอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน
4) แผนผังที่แสดง NPRU Teaching Model มีดงั นี้
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ขั้นที่ 1 ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
สาระการเรี ยนรู้
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั / สาระแกนกลาง

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
มีคุณค่า คงทน
และประยุกต์ใช้ได้

ขั้นที่ 3





กระบวนการจัดการเรียนรู้
(กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย)

รับการนําเสนอความรู ้ (ครู บอก / ค้นคว้าเอง)
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สร้างความรู ้
ลงมือปฏิบตั ิ ประยุกต์ บูรณาการ

โดยคํานึง
 ความสนใจ ใส่ ใจ
 เหมาะสมกับศักยภาพ
 มีส่วนร่ วม และมีปฏิสัมพันธ์
 เน้นใช้สมองด้านความคิดระดับสู ง

ชิ้นงาน / ภาระงาน
Rubric
ขั้นที่ 2 ประจักษ์ พยานแสดง

ข้ อค้ นพบที่ 3 ประจักษ์พยานที่แสดงถึงศักยภาพของครู ที่เข้ารับการฝึ กอบรมก็คือ
สามารถออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ได้ถึง 77 คน จากผูเ้ ข้ารับการอบรมทั้งหมด 80 คน
โดยมีแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่นาํ ไปใช้วจิ ยั 68 เรื่ อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รายชื่ อแผนจัดการเรี ยนรู้ / เรื่องทีว่ จิ ัยจากการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาครู ผ้สู อน
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสระแก้ ว เขต 1

ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. นายสมศักดิ์
คําภา

2. นายศักดิ์ชยั
3. นางสาวบังอร
4. นางสาวธี รนันท์
5. นางสาวสุ ริยา
6. นางสาวมาลัย
7. นางควรคิด

ใสสุ ก
นิลฉวี
ทวีพงศ์
ทองเหวียง
คงชมเพ่ง
สุ ทธิ ธรรม

8. นางบุณยดา

สงวนพงษ์

9. นายอนุชิต

โฉมงาน

10. นายสนธยา

เดชธรรมฤทธิ์

11. นายปั ญญา

ทรัพย์เจริ ญ

12. นางสาวสุ นนั ทา เปลื้องรัตน์
13. นายบุญส่ ง
14. นางสมลักษณ์
15. นางเอกอนงค์

แสงเทพ
เกิดคง
นิจสุ นกิจ

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
การใช้สื่อการสอนสาระภูมิศาสตร์ โปรแกรม
Microsoft Power point เรื่ อง ภูมิลกั ษณะภาคตะวันตก
ของประเทศไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
การใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องอวัยวะภายนอก เพื่อเสริ ม
การเรี ยนรู ้สุขศึกษา สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2
การใช้แบบฝึ กเพื่อพัฒนาการอ่าน ละเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การใช้เอกสารประกอบการสอนงานบ้านชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
รายงานการใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ องการผลิต
การบริ โค กลไกตลาด และเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
รายงานการใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสระแก้ว
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนด้านการขยายพันธุ์พืช
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสระแก้ว
การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสระแก้ว
โดยใช้กลอนคณิ ต
รู ปแบบการพัฒนาผลงานผูเ้ รี ยนด้านคอมพิวเตอร์
โรงเรี ยนสระแก้ว
การทําข้าวหลามจากไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ในชุมชนบ้าน
ลุงพลู จังหวัดสระแก้ว
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16.
17.
18.
19.

ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
นายชัยรัตน์
พรหมอยู่
นางลําจวน
พรหมอยู่
นางกรุ ณา
กล้าหาญ
นางขวัญเรื อน
จันทร์ แสง

20. นางพิริยาภรณ์
21. นางบังอร

เหลืองวิไล
ประเสริ ฐแก้ว

22. นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์
23. นายแผน

ผาสุ ก

24. นางณัฐกาญจน์

เหล่าทองสาร

25. นางสาวเฟื่ องฟ้ า

ไชยมาก

26.
27.
28.
29.

รอดคง
วงศ์อินทร์
มัน่ นัก
ตั้งใจ

คุณกนกวรรณ
คุณฐาปนีย ์
คุณสุ วลีย ์
คุณวาสนา

30. คุณพรสุ ข
31. คุณขนิษฐา
32. คุณจันทร์ หอม
33. นางลําภู
34. นางพลูรัตน์

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
การอ่านจับใจความสําคัญ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
แบบฝึ กทักษะวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล 2
ชุดการสอน การแปรรู ปอาหารจากกล้วย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุดการสอน การอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
พัฒนาทักษะการทดลอง และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หนังสื ออ่านเพิ่มเติมชุดโรคไข้เลือดออก
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การพัฒนาทักษะการแกะสลักผักและผลไม้ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคําคล้องจอง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การอ่านคํา ที่อยูใ่ นมาตราตัวสะกดแม่ กก กด เกอว
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านจับใจความสําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ตรี ยะประเสริ ฐ การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า เรื่ องการหาร
ที่ตวั หารเป็ นจํานวน 3 หลัก และผลหารไม่เกิน 3 หลัก
อยูถ่ าวร
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
นาถมทอง
แบบฝึ กการเขียนภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์เล็ก a-z)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
เพ็ชรวงษา
การนิเทศภายในโรงเรี ยน
คุณาเขมากร
การอ่านออกเสี ยงพยัญชนะ จ ช ฌ ฉ / ท ช ฒ
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ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
35. นางสาวอุมาพร
คนซื่อ
36. นางอัจฉรา

เดชศรี

37. นางสุ ทศั นา

พรหมเวช

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
การใช้สื่อ CAI เรื่ องการติดต่อสื่ อสารและการใช้
บริ การในงานธุ รกิจ
การศึกษาการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน เรื่ องทิน และแร่ ในท้องถิ่น
ด้วยชุดการเรี ยนสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
การพัฒนาชุดฝึ กทักษะการพูดในที่ประชุมสําหรับ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

รายชื่ อแผนจัดการเรี ยนรู้ / เรื่องทีว่ จิ ัยจากการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาครู ผ้สู อน
สั งกัด สํ านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสระแก้ ว เขต 2

ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. นายสมพงษ์
เหมพันธ์
2. นางสายรุ ้ง
สุ ขถนอม
3. นางศิราณี
เพ็งรอด

4. นายอัศวิน

ทองแสง

5. นางนริ ศรา

พรมประเสิ รฐ

6. นางสาวดวงใจ

ทัดมาลา

7. นางอินทิรา

คิดเห็น

8. นางวลี
9. นางพูนทรัพย์

หันสมร
ศิลาโชติ

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
การพัฒนาการอ่านของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้แบบฝึ ก
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องทศนิยมโดย
ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ backward design
การแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ องการตวง โดย
ใช้วธิ ีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ backward design
การพัฒนากล้ามเนื้ อมือของนักเรี ยนชั้นอนุบาล 1
โดยใช้แบบฝึ ก
การพัฒนาความสารถในการเขียนคําศัพท์ภาอังกฤษ
ในบทเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดย
ใช้แบบฝึ ก
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําโดยใช้แบบฝึ ก
การพัฒนาการคัดพยัญชนะไทยโดยใช้แบบฝึ ก
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ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
10. นางสาววิภารัตน์ ถนนทิพย์
11. นายสุ วรรณ

ทองจันทร์

12.
13.
14.
15.

บัวพงษ์ชน
ศิลาโชติ
คิดเห็น
อุ่นใจ

นางพรพรรณ
นายรักชาติ
นายสุ รชิน
นางสํารวล

16. นางศิริวฒั นา
17. นางอิ่นอ้อย

วีระยุทธศิลป์
ศรี ประดู่

18. นางสาวเรื อนใจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
19. นางเอื้ออารี ย ์

ศรี มาลา

20. นางสาวอุบลรัตน์ บุญพร้อม

21. นางอังคณา

กันพวง

22. นางอรพิน

นามวัฒน์

23. นางธัญญาพร

ไชยปั ญญา

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการคิดสร้างสรรค์โดยการวาดภาพ
ต่อเติม
การแก้ปัญหาการท่องสู ตรคูณของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
การพัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ ก
การพัฒนาการคูณโดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การพัฒนางานปั้ นจากวัสดุธรรมชาติ
พัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ
การแก้ปัญหาการเขียนตัวเลขไม่ตรงตามตัวหนังสื อ
การพัฒนาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
การแก้ปัญหาการสะกดคํา มาตราแม่กด ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้แบบฝึ ก
การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้แบบฝึ ก
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวจิ ารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และ
มีวสิ ัยทัศน์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4โดยใช้
แบบฝึ กพัฒนาการคิด
การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ ว และคิดอย่างมีเหตุผล
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
การพัฒนาความสนใจในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยอาศัยเทคโนโลยี และ
แหล่งเรี ยนรู้ท้งั ในและนอกโรงเรี ยน
การพัฒนาเจตคติต่อการเรี ยนศิลปะ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง 6 โดยใช้การเรี ยนรู้จาก
โครงงานการประดิษฐ์ท่ารําประกอบการเรี ยนการ
สอนนาฏศิลป์ พื้นบ้าน
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ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
24. นางขนิษฐา
สมัน

25. นางสาวสํารวย

ถาวรกุล

26. นางสาวสาวิตรี

ชื่นอารมณ์

27. นายจักรกฤษณ์
28. นางศิริวรรณ

สิ งห์ห่วง
นาคเสน

29. นางชนัดดา

สร้อยนาค

30. นางสาวรัตน์วลี

แก้วม่วง

31. นางบุญน้อม

บุญธรรม

32. นายสมศักดิ์

ตาลเยื้อน

33. นางจริ ยา
34. นางจินตนา

ประสงค์ทรัพย์
รัตนแก้ว

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
การสํารวจเจตคติของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ถึง 6 ที่มีต่อพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ
ครู ผสู้ อน
การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนโดยใช้ภาษา
ธรรมชาติ
การแก้ปัญหาการจัดเก็บสิ่ งไม่เป็ นระเบียบ ของ
นักเรี ยนชั้นอนุบาล 1
การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ชอบรังแกเพื่อนโดยใช้
นิทาน
การแก้ไขปัญหานักเรี ยนที่อ่านและเขียนคําที่มีอกั ษร
การันต์ไม่ถูกต้อง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
การแก้ปัญหานักเรี ยนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการวัด
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้าน
จัดสรรสามัคคี โดยใช้การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
อิงแนวคิด backward design
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการวัด
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
บ้านจัดสรรสามัคคี โดยใช้การออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้อิงแนวคิด backward design
การสร้างวินยั ในชั้นเรี ยนปฐมวัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจํานวนนับ
21-100 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบ้านจัดสรรสามัคคี โดยใช้การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู้อิงแนวคิด backward design
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ชื่ อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
35. นางภัทรภร
หมื่นมะเริ ง

36. นางปราณี

แสงสว่าง

37. นางวราลี

นันตรี

38. นางเรื อนแก้ว

ลอยพลู

39. นางสุ ขจิตต์

พยุหสิ ทธิ์

40. นางเกศริ น

ชัยราช

ชื่อเรื่ องงานวิจยั ที่ดาํ เนินการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องทศนิยม
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้าน
จัดสรรสามัคคี โดยใช้การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
อิงแนวคิด backward design
การจัดกิจกรรมนิทานเสริ มคุณภาพของนักเรี ยนชั้น
ปฐมวัย
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1
การปลูกฝังการรับผิดชอบเรื่ องการส่ งงาน ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กที่ขาด
ความมีวนิ ยั ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําของเด็กชายยุวสิ ทธิ์
หิ นโทน นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

ข้ อสั งเกต

ในปั จจุบนั หน่วยวิจยั เครื อข่ายการพัฒนาครู ประจําการได้นาํ หลักสู ตรที่ปรับปรุ งแล้ว
ไปทดลองใช้กบั ครู ประจําการ จํานวน 26 คน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยดําเนินการอย่าง
เต็มระบบคือ เมื่อออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้แล้วให้นาํ ไปพัฒนานักเรี ยนของตนในขณะ
ปฏิบตั ิการสอนปกติ โดยในขณะนี้ มีครู กาํ ลังดําเนินการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรี ยนอยูจ่ าํ นวน
24 คน ซึ่ งคาดว่าน่าจะเสร็ จสมบูรณ์ภายในภาคเรี ยนที่ 1/2553 นี้
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ภาคผนวก 5
บัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก 6

ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ และการปรับปรุ งแก้ไข
1. จากที่ประชุมคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553
2. จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2553
3. จากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553
4. จากที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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1. สรุปสาระของการวิพากษ์ และข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
และการดําเนินการปรับปรุงหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
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รายงานการแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดําเนินการปรับปรุง

1.

ชื่ อ สาขาวิ ช าเดิ ม (การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาเทคโนโลยี ก าร 1.
จัดการเรี ยนรู ้ ) ไม่ส อด คล้องกับการดําเนิ นการของ
หลักสูตรที่มีลกั ษณะเป็ นการวิจยั และพัฒนา และควรใช้
คําว่า นวัตกรรม แทนคําว่าเทคโนโลยี

ปรับปรุ งชื่ อสาขาวิชาใหม่เป็ น สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้

2.

การพัฒ นานั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้ เน้ น ให้ เ ป็ นผู ้ มี 2.
ความสามารถในการสอนเก่งหรื อทําสื่ อเก่ง จําเป็ นต้อง
ระบุให้ขดั ซึ่ งจากการวิเคราะห์หลักสู ตรพบว่าเน้นสอน
เก่ง จึงควรระบุให้ชดั และข้อความที่ระบุในปรัชญาของ
ห ลั ก สู ต รค ว รเ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ห ลั ก สู ต รใ น ระ ดั บ
บัณฑิ ตศึ กษาที่ พฒั นานักศึกษาที่ มาเรี ยน จึ งไม่ควรระบุ
ในลักษณะที่เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยน

ได้ ป รั บ แก้ ข ้อ ความในปรั ช ญาและความ สํ า คัญ ของ
หลักสู ตร (หน้า 10) ความว่า “หลัก สู ตรครุ ศ าสตรมหา
บัณฑิต สาขาการิ จยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรี ยนรู ้
มี จุ ด เน้ น ที่ มุ่ ง พัฒ นาศัก ยภาพของครู ประจํา การเพื่ อ ให้
สามารถจัด การเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และส่ งผล
โดยตรงต่อคุณภาพการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นหลักสู ตรจึง
มีปรัชญาว่า “พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยผ่าน
การพัฒ นาศัก ยภาพของครู ที่ ใ ช้ ก ระบวนการวิ จ ัย ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและสอดคล้องตามหลัก
กระบวนการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design)
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3.

รายวิชา สัมมนาและการพัฒนาโครงร่ างวิทยานิ พนธ์ที่ 3.
แทรกอยู่ใ นทุ ก ภาคเรี ยนมี ค วามสํา คัญ มากต่ อ การ
เตรี ยมความพร้ อมและวางแผนในการปฏิ บตั ิ งานวิจยั
ในแต่ละภาคเรี ยน แต่กาํ หนดเป็ นรายวิชาเลื อก ทําให้
เกรงว่านักศึกษาอาจจะไม่เลื อก และเกิดปั ญหาในการ
ติดตามความคืบหน้าของงานวิจยั รวมทั้งการวางแผนที่
จะปฏิ บตั ิงานวิจยั ในภาคเรี ยนต่อไปด้วย อนึ่ งควรแยก
การลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวเป็ นภาคการศึกษาละ 1
หน่วยกิต

ปรับแก้รายวิชา สัมมนาและการพัฒนาโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
ให้เป็ นราย วิชาบังคับ และกระจายค่าหน่วยกิตเป็ น 1
หน่วยกิตในแต่ละภาคเรี ยน รวม 3 ภาคเรี ยนเป็ น 3 หน่วยกิต

4.

รายวิชาสัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนา การเรี ยนรู้ ที่ 4.
กําหนดในภาคเรี ยนสุ ดท้ายที่ กาํ ลังสังเคราะห์งานวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเพื่อเป็ นวิทยานิ พนธ์
นั้ น ถ้ า เห็ น ว่ า มี ค วามจํ า เป็ นและมี ป ระโยชน์ ต่ อ
นัก ศึ ก ษาอย่า งมาก ควรกํา หนดเป็ นรายวิ ช าบัง คับ
เพราะถ้า กํา หนดเป็ นวิช าเลื อกแล้ว นัก ศึ ก ษาอาจไม่
เลือกก็ได้

ปรั บแก้รายวิชา สัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้
จากวิชาเฉพาะ เลือกเป็ นวิชาเฉพาะบังคับ

5.

แผนการรับนักศึกษาต้องเริ่ มรับนักศึกษาในปี การศึกษา 5.
2554 และการคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในหั ว ข้อ 2.6 เรื่ อง
งบประมาณน่ า จะมี ค วามคลาดเคลื่ อ น จํา เป็ นต้อ ง
ประมาณให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งให้มากที่สุด

ได้ปรั บแผนการรั บนักศึกษาในข้อ 2.5 และการประมาณ
การงบประมาณ ในข้อ 2.6 ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
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6.

หลักสูตรมีท้ งั แผน ก. แบบ ก.1 และแผน ก. แบบ ก.2 จึง 6.
จําเป็ นต้องกําหนดเงื่ อนไขให้ชดั เจนเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาด้วยว่าจะต้องเป็ นอย่างไร จึงสามารถเลื อก
ในแต่ ล ะแบบได้ และรายวิ ช าวิ ทยานิ พนธ์ ข องแต่ ล ะ
หลักสู ตรมี ค่ าหน่ วยกิ ตไม่เท่ ากัน ควรระบุ น้ าํ หนัก ให้
ชัดเจนว่ามีคุณภาพแตกต่างกันอย่างไร

โดยเจตนาของคณะทํางานร่ างหลัก สู ตรต้องการให้ ผู ้ที่ มี
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ดีอยูแ่ ล้ว
และเสนอโครงร่ างงานวิจยั ที่จะพัฒนาเป็ นวิทยา นิ พนธ์อย่าง
มีคุณภาพตามเกณฑ์จะคัดสรรให้เรี ยนในแผน ก. แบบ ก.1
แต่เมื่อมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับค่าหน่วยกิตที่ไม่เท่ากัน จึงได้ปรับ
หลักสู ตรให้มีเฉพาะ แผน ก. แบบ ก.2 เท่านั้น โดยอาจร่ าง
ระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรี ยนบางรายวิชาเพื่อนํามาใช้
ทดแทน

7.

การกําหนดคุ ณสมบัติของผูเ้ ข้าศึ กษาเป็ นครู ประจําการ 7.
เท่ า นั้ น มุ่ ง เฉพาะอาชี พ มากเกิ น ไป จํา เป็ นต้อ งเปิ ด
โอกาสให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ มีโอกาสเข้า
ศึกษาด้วย เช่น ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

ปรับปรุ งคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาให้ขยายรวมถึ งผูท้ ี่มีหน้าที่
โดยตรงต่ อ การจัด การเรี ยนการสอน โดยเพิ่ มข้อความว่ า
“เป็ นครู ประจําการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี การศึ กษา หรื อ
เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่โดยตรงต่อการจัดการเรี ยนการสอน และได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี การศึกษา”

8.

ข้ อ ค วาม ใ นปรั ช ญาแ ล ะ ด้ า นค วามสํ า คั ญ แ ล ะ 8.
วัตถุ ประสงค์ข องหลักสู ตรกําหนดรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ว า ใช้ ก ารออกแบบการจั ด การเรี ยนรู้ แ บบ
ย้อนกลับ (Backward Design) ซึ่ งทําให้แคบและใน
อนาคตอาจล้าสมัย

ป รั บ แ ก้ ข ้ อ ค วาม ใ น ป รั ช ญาแ ล ะ ค วามสํ า คั ญ แ ล ะ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยคงไว้เฉพาะคําว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ยนเป็ นสํ า คั ญ เท่ า นั้ น รวมทั้ง ปรั บ แก้
คําอธิ บ ายรายวิ ช าหลัก สู ตรและการออกแบบการจัด การ
เรี ยนรู ้ดว้ ย

9.

คํา อธิ บ ายรายวิ ช า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ร ะบุ อ ย่า งชัด เจนว่ า 9.
งานวิจยั ที่ใช้นกั เรี ยนและโรงเรี ยนของผูท้ ี่ศึกษาเป็ นฐาน
ควรต้องตัดออกเพราะอาจเกิ ดปั ญหาจําเป็ นต้องใช้ท าํ
วิจยั กับนักเรี ยนในโรงเรี ยนอื่น

ปรั บแก้ขอ้ ความในคําอธิ บายรายวิ ชา วิทยานิ พนธ์ โดยตัด
ข้อความ “ของผูท้ ี่ ศึ กษา” ออกเหลื อเพียงงานวิ จยั ที่ ใ ช้
นักเรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นฐาน
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10.

การพิมพ์คาํ อธิบายรายวิชาในข้อ 3.1.5 นั้นต้องจัดเรี ยง 10.
คําอธิบายรายวิชาตามเลขรหัสวิชา

ดําเนิ นการจัดพิมพ์คาํ อธิ บายรายวิชาในข้อ 3.1.5 เรี ยงลําดับ
ตามเลขรหัสวิชาแล้ว

11.

รายวิ ช าปรั บ พื้ น คื อ ภาษาอัง กฤษสํา หรั บ นัก ศึ ก ษา 11.
ระดับบัณฑิ ตศึ กษาและคอมพิวเตอร์ สาํ หรั บนักศึ กษา
ระดับบัณฑิ ตศึ กษาที่จดั ให้กบั นักศึ กษาที่มีพ้ืนความรู ้
ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์น้ นั ไม่จาํ เป็ นต้องระบุไว้ในภาค
เรี ยนใดภาคเรี ยนหนึ่ ง เพราะอาจปรับให้เหมาะสมกับ
การเรี ยนของนักศึกษาละกลุ่มได้

ปรับรายวิชาพื้นฐานคือ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาออกจากแผนการจัดการศึกษา

12.

การจัดแผนการเรี ยนควรต้องจัดเป็ นปี การศึกษาละ 2 12.
ภาคเรี ยนปกติ ไม่ควรจัดเป็ นปี การศึ ก ษาละ 3 ภาค
เรี ยน

ปรับแผนการเรี ยนเป็ นปี ละ 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยเป็ น
หลักสู ตร 2 ปี ครึ่ ง (5 ภาคการศึกษาปกติ)

อนึ่ ง ผูท้ รงคุณวุฒิมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในสถานการณ์จริ ง คือ
1. นักศึกษาต้องได้รับการเตรี ยมความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาในภาคเรี ยนแรกที่เข้าศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ นกั ศึกษาต้องมีกรอบแนวคิ ดของการวิจยั ที่ชดั เจนว่าจะพัฒนาอะไร ด้วย
นวัตกรรมอย่างไร ตลอดทั้ง 3 ภาคเรี ยนถัดไป ไม่ใช่ไปคิดทําในแต่ละภาคเรี ยน
2. ควรจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนตั้งแต่ภาคเรี ยนแรก
โดยอาจเป็ นภายหลังที่นกั ศึกษามีกรอบแนวคิดของการวิจยั ที่ชดั เจนแล้ว และนักศึกษาบางคนอาจจําเป็ นต้องเสริ มความรู ้ หรื อทักษะ
บางอย่างเพิ่มเติม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
3. ในภาคเรี ยนที่ 2 ซึ่ งนักศึกษาจะต้องปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษาครั้งแรก ควรได้รับการเอาใจใส่ ติดตาม และผลักดันให้ประสบความสําเร็ จ ทั้งนี้ หากงานวิจยั ครั้งแรกสําเร็ จก็จะส่ งผลให้
การปฏิบตั ิงานวิจยั ในอีก 2 ภาคเรี ยนถัดมาประสบความสําเร็ จตามไปด้วย แต่หากงานวิจยั ครั้งแรกไม่แล้วเสร็ จใจภาคเรี ยนจะส่ งผล
กระทบอย่างมากต่อการปฏิบตั ิงานวิจยั ในภาคเรี ยนถัดไป
4. ระบบการนิ เทศการปฏิบตั ิงานวิจยั มีความสําคัญมาก ต้องมีความเข้มแข็งและ
ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่สงั กัด รวมทั้งควรมีอาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องที่นกั ศึกษาทําการวิจยั ร่ วมเป็ นอาจารย์
นิเทศก์ดว้ ย
5. ในระหว่างภาคเรี ยนที่นกั ศึกษาลงมือปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่
โรงเรี ยนนั้น มีความจําเป็ นอย่างมากที่จะต้องจัดเวลาให้นกั ศึกษาได้เข้ามานําเสนอความก้าวหน้า และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กนั อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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2. สรุปสาระของการวิพากษ์ และข้ อเสนอแนะของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
และการดําเนินการปรับปรุงหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
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ข้ อสั งเกตและการปรับปรุ งแก้ไขจากการวิพากษ์ หลักสู ตร
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ประชุมเมือ่ วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง
1.

รายวิชาที่ ศึกษาบังคับทั้ง 5 รายวิชาน่ าจะเป็ นรายวิช า 1.
ปฏิ บตั ิการมากกว่ารายวิชาทฤษฎี ที่กาํ หนดชัว่ โมงเรี ยน
เป็ น 3(3-0-6) ควรปรับแก้เป็ น 3(2-2-5)

ปรับแก้รายวิชาทั้ง 5 รายวิชาจาก 3(3-0-6) เป็ น 3(2-2-5)

2.

การกําหนดรายวิชาให้ศึกษาเพียง 5 รายวิชาจะมีความ 2.
เพียงพอต่อการที่ นักเรี ยนจะนําไปใช้ใ นการออกแบบ
จัดการเรี ยนรู ้ และนําไปใช้วิจยั เพื่อเป็ นวิทยานิ พนธ์ได้
หรื อไม่

หากเป็ นผูท้ ี่มีพ้ืนฐานความรู ้ ทางการสอนมีประสบการณ์ใน
การสอนและมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะพัฒ นาตนเองก็ ไ ม่ น่ า จะมี
ปั ญ หา เพราะได้มี ก ารทดลองใช้ ห ลัก สู ต รฝึ กอบรมเพื่ อ
พัฒนาครู ประจําการในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ และ
นํา ไปใช้ จ ริ ง ด้ว ยกระบวนการวิ จ ัย ทั้ง ที่ จ ัง หวัด สระแก้ว
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม รายละเอียดผลการ
ทดลองอยูใ่ นภาคผนวก 4 หน้า......

และจากข้อ สั ง เกตนี้ จะนํา ไปสู่ ก ารเคร่ งครั ด ในการ
คัดเลื อกผูท้ ี่ จะเข้าศึ ก ษาว่าต้องมี พ้ืน ฐานความรู ้ และความ
ตั้งใจดังกล่าวจริ ง รวมทั้งอาจให้นาํ เสนอ Concept Paper ใน
เรื่ องที่ตนเองจะศึกษาวิจยั เพื่อเข้าศึกษาต่อด้วย

อนึ่ ง หลักสู ตรนี้ มุ่งเน้นให้นกั ศึกษามีความรอบรู ้ ในเรื่ อง
การออกแบบจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะเจาะลึ กและปฏิ บตั ิจริ ง
มากกว่าการศึกษาทฤษฎี ในแนวกว้าง ซึ่ งนักศึกษาแต่ละคน
ต้องศึ กษาในประเด็นที่ ตนเองเลื อกเพิ่มเติ ม ทั้งนี้ อยู่ภายใต้
การดูแล และนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ซึ่ง

จะแต่ งตั้งอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาตั้งแต่ ภาคเรี ยนแรกที่ นัก ศึ ก ษา
กําหนดประเด็นที่จะวิจยั
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ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง

3.

หน่ วยงานที่จะรั บผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอน 3.
จะเป็ นคณะครุ ศาสตร์ หรื อเป็ นหน่ วยวิจยั เครื อข่ายการ
พัฒนาครู ฯ และหน่วยวิจยั ดังกล่าวมีฐานะอย่างไร

หน่ วยวิจยั เครื อข่ายการพัฒนาครู ฯ มี ฐานะเป็ นหน่ วยงาน
ภายในที่จดั ตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่
จะทําภารกิ จในการพัฒนาศักยภาพครู ประจําการเสริ มกับ
บทบาทของคณะครุ ศาสตร์ ซึ่ งการพัฒนาหลักสู ตรการวิจยั
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ถื อเป็ นภารกิ จหนึ่ งของ
หน่ วยวิจยั ที่จะดําเนิ นการ ส่ วนจะมอบหมายให้หน่ วยงาน
ใดรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การเรี ยนการสอนย่อมขึ้ น อยู่ก ับ
ระเบียบฯ หรื อนโยบายของมหาวิทยาลัย

4.

อาจารย์ประจําหลักสู ตรที่นาํ เสนอมี ความซํ้าซ้อนและ 4.
เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของ สกอ.หรื อไม่

เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ข อง สกอ. ทั้ง นี้ อาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตรปริ ญญาเอกในสาขาสหวิทยาการนั้น สามารถเป็ น
อาจารย์ประจําในสาขาวิชาอื่นได้อีก 1 สาขาวิชา

5.

ชื่ อ หลัก สู ต รควรใช้ ค ํา ว่ า วิ จ ัย พัฒ นาหรื อวิ จ ัย และ 5.
พัฒนาน่าจะเหมาะสมกว่ากัน

ที่ประชุมเห็นควรใช้คาํ ว่า วิจยั พัฒนา

6.

ชื่ อภาษาอั ง กฤษในรายวิ ช าการวิ จ ั ย ขั้ นสู งเพื่ อ 6.
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่ ใ ช้ว่า Advanced Research for
Learning Development มี ความเหมาะสม / ถู กต้อง
หรื อไม่

ได้ปรับเปลี่ ยนชื่ อภาษาอังกฤษของรายวิชา การวิจยั ขั้นสู ง
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ เป็ น Practical Research for Learning
Development

7.

ตัวบ่งชี้ ของมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดในแต่ละ 7.
ด้านทั้ง 5 ด้านมีความครอบคลุมเพียงพอหรื อไม่ เพราะ
จากตัวอย่างของ สกอ. ที่จดั การอบรมมีถึง 5 ข้อย่อย

ได้มีการศึกษาหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต และดุษฎี บณ
ั ฑิต
ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ การสอนและสาขาการวิ จ ัย ของ
มหาวิ ท ยาลัย ต่ างๆ แล้ว พบว่ า หลัก สู ตรที่ น ํา เสนอนี้ ได้
กําหนดตัวบ่งชี้ได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนแล้ว
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อนึ่ง มีขอ้ เสนอแนะสําคัญจากที่ประชุม คือ
1. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของช่วงที่ 1 2 และ 3 นั้นควรสอดคล้องเป็ นเรื่ องเดียวกัน
หรื อใกล้เคียงกัน เวลาสังเคราะห์รวมจะมองเห็นชัดเจน ไม่กระจัดกระจายจนสรุ ปรวมไม่ได้
2. แบบจัดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นนวัตกรรมนั้น ควรมีเอกลักษณะหรื อมีตวั ตนของแบบ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์มีความสําคัญ
มาก
ต่อคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และต่อความสําเร็ จของนักศึกษา

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

มคอ.2 116

3. สรุปสาระของการวิพากษ์ และข้ อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
และการดําเนินการปรับปรุงหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
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ข้ อสั งเกตและการปรับปรุ งแก้ไขจากการวิพากษ์ หลักสู ตร
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ประชุมเมือ่ วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง

1.

รายวิ ชาสัม มนาและการพัฒนาโครงร่ างวิ ท ยานิ พนธ์ 1. มี ก ารดํา เนิ น การเช่ น นี้ มาก่ อ นแล้ว และมี ข ้อ บัง คับ ของ
รายวิชาสัมมนาการวิจยั ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ และ
มหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลรองรั บ อยู่ แ ล้ ว
รายวิช าวิ ทยานิ พนธ์ ซึ่ งได้กระจายหน่ วยกิ ตและการ
(ข้อบังคับของมหาวิ ทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึ กษาระดับ
จัดการเรี ยนการสอนไปอยู่ในหลายภาคเรี ยน จะออก
บัณฑิตศึกษา ข้อ 34.2) โดยจะออกเกรดในภาคเรี ยนสุ ดท้าย
เกรดอย่ า งไร และจะมี ปั ญหาในการชํ า ระเงิ น
ที่ ศึ ก ษาในรายวิ ช านั้ น ส่ ว นภาคเรี ยนก่ อ นหน้ า นั้ น ให้
ลงทะเบียนวิชาเรี ยนหรื อไม่
สัญลักษณ์ N
สําหรับการชําระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรี ยนนั้นน่ าจะไม่
มีปัญหา เนื่ องจากใช้ระบบเหมาจ่ายตลอดหลักสู ตร

2.

ควรปรับชื่ อสาขาวิชาจากการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการ 2. ปรับชื่ อรายวิชา การวิจยั พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นการวิ จยั และพัฒนานวัตกรรมการ
เป็ นการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะสอดคล้องกับคําภาษาอังกฤษที่ใช้
ว่า Research and Development

3.

กลุ่มวิชาปรับพื้นสําหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 3. เพื่อความคล่ องตัวและความเหมาะสมกับ นักศึ กษาแต่ล ะ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษสําหรั บ
กลุ่มจึงไม่กาํ หนดลงในแผนของหลักสู ตร แต่จะกําหนดให้
นัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา และวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
ชัดเจนสําหรั บแผนการเรี ยนของนัก ศึ ก ษาแต่ล ะกลุ่มเมื่ อ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรกําหนดลงใน
แรกเข้า
แผนการเรี ยนหรื อไม่

4.

คําอธิ บายรายวิชาที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบาง 4. ไ ด้ นํ า คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
รายวิ ช ามี ค วามไม่ ส อดคล้ อ งกั น และมี รู ปแบบ
คําอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิทางด้าน
โครงสร้างไม่เหมือนกัน ควรปรับปรุ ง
ภาษาอังกฤษช่วยปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
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ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง

5.

รหัสของรายวิ ชาควรใส่ เพี ยงครั้ งเดี ยวที่ เป็ นภาษาไทย 5. ได้ตดั รหัสวิชาหน้าข้อความที่เป็ นภาษา อังกฤษออกแล้ว
สําหรั บคําอธิ บายรายวิ ช าที่ เ ป็ นภาษาอังกฤษไม่น่ าจะ
ต้องเขียนซํ้า

6.

ควรเน้ นความเป็ นครู ต้น แบบและความเป็ นผู ้น ํา ทาง 6. ได้ปรับเปลี่ยนปรัชญาของหลักสู ตรเป็ น “พัฒนาศักยภาพให้
วิชาการลงในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เป็ นครู มือ อาชี พและเป็ นผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงที่ ส ามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในสถานการณ์จริ งด้วย
กระบวนการ วิจยั ได้”
และได้ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรข้อ 1.2.5 คือ เป็ น
ผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงและเป็ นนักวิ ชาการด้านการวิ จยั เพื่ อ
พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และมี สํ า นึ ก
รับผิดชอบในจรรยาบรรณของครู มืออาชี พ

7.

หลักสูตรนี้ มีความแตกต่างจากหลักสู ตรอื่นอย่างชัดเจน 7. ได้กาํ หนดหลักการและแนวทางในการบริ หารหลักสู ตรและ
และจะเป็ นหลักสู ตรที่ดีมาก สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
การปฏิ บตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาเป็ นวิทยานิ พนธ์ โดยกําหนด
ในการพัฒนาครู ที่ส่งผลถึ งผูเ้ รี ยนได้จริ ง แต่ตอ้ งมีความ
ไว้ในข้อกําหนดเฉพาะหลักสู ตร ข้อ 1
เข้มงวดในเรื่ องคุ ณภาพของการบริ ห ารหลักสู ตรและ
การปฏิ บ ัติ ง านวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ที่ จ ะนํา มา
สังเคราะห์เป็ นวิทยานิ พนธ์ แต่หากปล่อยปละละเลยไม่
คํานึงถึงคุณภาพแล้ว จะซํ้ารอยกับ
ความล้ม เหลวเหมื อนการจัดการศึ ก ษาเพื่ อเพิ่มคุ ณวุฒิ
ของครู ใ นปั จ จุ บ ัน ดัง นั้น จํา เป็ นต้อ งมี ม าตรการเพื่ อ
รักษาคุณภาพของการจัดการศึกษา

8.

ครู ที่ เ ข้า มาศึ ก ษาในหลัก สู ต รนี้ จะต้อ งเป็ นผู ้ที่ มี พ้ื น 8. มี ร ะบบในการคัด เลื อ ก โดยกํา หนดให้ ผู ้ส มัค รนํา เสนอ
ฐานความรู ้ในด้านความเป็ นครู ดี และมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
Concept Paper การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการที่ตนเองจะสังเคราะห์
พัฒนาตนเองมากกว่ามาศึ กษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิเป็ นหลัก
เป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ และให้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ตรวจสอบ
จึงควรมี ระบบการคัดเลื อกที่ดีและในระยะแรกไม่ควร
ความรู ้ความเข้าใจใน Concept Paper ดังกล่าว
รับนักศึกษามาก
อนึ่ งจํานวนที่จะรั บในปี การศึ กษา 2554 นี้ จาํ กัดจํานวน
ไม่เกิน 20 คน
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นอกจากนี้ ที่ประชุมมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมที่สาํ คัญ คือ
1. การปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ในแต่ละภาคเรี ยนนั้นต้องมองภาพรวมทั้ง
3 ภาคเรี ยน ซึ่ งสอดควรจะวางแผนไว้ต้ งั แต่แรกว่าจะสังเคราะห์เป็ นวิทยานิพนธ์อย่างไร โดยที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ควรมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ
2. การนิ เ ทศติ ดตามการปฏิ บ ตั ิ ง านวิจยั ของนัก ศึ ก ษาต้องมี ระบบที่ ดี ทั้ง การให้ค วาม
ช่วยเหลือ แนะนํา และการควบคุมดูแลเพื่อให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั ิจริ ง
3. การกํา หนดให้ เพิ่ ม ตัวแปรด้า นพฤติ ก รรมที่ เ ป็ นคุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย น
เพิ่มเติมจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นสิ่ งที่ดี แต่นกั ศึกษาควรได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะในการ
สร้างเครื่ องมือวัด เพราะค่อนข้างจะวัดได้ยาก
4. หน่วยงานที่จะรับผิดชอบหลักสู ตรนี้ ไม่ควรสังกัดคณะใดคณะหนึ่ ง แต่น่าจะเป็ น
หน่วยงานกลาง เพราะการจัดการศึกษาหลักสู ตรดังกล่าวสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเกี่ยวพันกับ
หลายคณะ โดยขึ้นอยูก่ บั สาระเนื้อหาที่นกั ศึกษาจะพัฒนางานวิจยั ของตน
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4. สรุปสาระของการวิพากษ์ และข้ อเสนอแนะของกรรมการกลัน่ กรอง
และการดําเนินการปรับปรุงหลักสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
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ข้ อสั งเกตและการปรับปรุ งแก้ไขจากการวิพากษ์ หลักสู ตร
ของคณะกรรมการกลัน่ กรองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ประชุมเมือ่ วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง
1.

ข้อความในหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ใ นการประเมิ นผล 1. ได้ตดั ข้อความนี้ออกจากเอกสารหลักสู ตรแล้ว
นักศึ กษา ในวรรคท้ายสุ ดที่กาํ หนดว่า “ในกรณี ที่เรี ยน
หลักสูตรปริ ญญาโทแล้วไม่ครบหลักสูตรสามารถขอรับ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
มหาวิ ท ยาลัย กํา หนด” นั้ น คงผิ ด หลัก เกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม่น่าจะทําได้

2.

การศึกษาในภาคเรี ยนแรกทั้ง 3 รายวิชามีความเพียงพอ 2. โดยข้ อ จํา กั ด ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงมื อ ปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัย เพื่ อ
หรื อไม่ ที่ นัก ศึ ก ษาจะพัฒ นาโครงร่ า งงานวิ จ ัย เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ตลอดหลัก สู ตร 3 ภาคเรี ย นแล้วจึ งจะ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่จะปฏิ บตั ิ จริ งในภาคเรี ยนถัดไปได้
สั ง เคราะห์ เ ป็ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ จึ ง จํา เป็ นต้อ งกํา หนดให้
หรื อไม่ รวมทั้งการจัดรายวิ ช าการสัม มนาเพื่ อพัฒนา
นัก ศึ ก ษาลงมื อ ปฏิ บ ัติง านวิ จ ยั ในภาคเรี ยนที่ 2 แต่ โ ดย
ข้อเท็จจริ งคณะผูร้ ่ างหลักสู ตรได้ทาํ การทดลองโดยใช้การ
โครงร่ างวิทยานิ พนธ์ในภาคเรี ยนที่ 1 น่าจะเร็ วเกินไป
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการกับครู ที่จงั หวัดสระแก้วแล้ว 2 รุ่ น ซึ่ ง
พบว่าสามารถพัฒนาแผนจัดการเรี ยนรู ้และแผนการนําไปใช้
ในชั้น เรี ยนจริ งได้ (รายละเอี ยดการทดลองนําเสนอไว้ใ น
ภาคผนวก 4 และทั้งนี้ ตอ้ งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติของผู ้
เข้าศึกษาที่ตอ้ งเป็ นครู หรื อทํางานที่เกี่ ยวข้องกับการสอนมา
2 ปี และ

ต้องนําเสนอ Concept Paper งานวิจยั ที่ ตนสนใจจะพัฒนา
เพื่อเป็ นวิทยานิ พนธ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาด้วย

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

มคอ.2 122

ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง

3.

การลงมื อ ปฏิ บ ัติ ก ารวิจ ัย เพื่ อ พัฒ นาการเรี ยนรู ้ ถึ ง 3 3. การกําหนดให้ลงมือปฏิ บตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ 3
ภาคเรี ยนมากเกินไปหรื อไม่ หากจะลดลงเหลื อ 2 ภาค
ภาคเรี ยนอาจมี ผลทําให้ห ลักสู ตรนี้ ใช้เวลาศึ กษา 5 ภาค
เรี ยนจะมีผลต่อคุณภาพอย่างไร
เรี ยน (2 ปี ครึ่ ง) ซึ่ งดูเหมือนจะมากกว่าหลักสู ตรอื่น แต่ใน
การดําเนิ นการหากเปิ ดรั บ เข้าศึ ก ษาในภาคเรี ยนฤดู ร้อน
และเริ่ มลงมื อปฏิ บตั ิ งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ในภาค
เรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษาปกติก็ดูเหมือนจะจบการศึกษาใน
2 ปี การศึ กษา และการลดการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
เหลือ 2 ภาคเรี ยนก็เกรงว่าจะยังไม่สามารถมองเห็ นผลที่จะ
นํามาสังเคราะห์เป็ นวิทยานิ พนธ์ได้

4.

การลงมื อ ปฏิ บั ติ วิ จ ั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ นั้ น 4. โดยข้อ เท็ จ จริ งน่ า จะดํา เนิ น การได้ ท้ ัง 2 แบบ ทั้ง นี้
จําเป็ นต้องทํากับกลุ่ มผูเ้ รี ยนเดิ ม หรื อไม่ หากเปลี่ ยน
ย่อมขึ้ นอยู่กบั บริ บทของงานวิจยั และข้อจํากัดที่ นักศึ กษา
กลุ่มผูเ้ รี ยนแต่ซ้ าํ ชั้นเดิมจะได้หรื อไม่
พบ แต่ จ ะอยู่ ใ นความเห็ น ชอบของกรรมการประจํา
หลักสู ตรหรื อกรรมการสอบเค้าโครงจะพิจารณาเห็นชอบ

5.

การแบ่ ง รายวิ ช าสั ม มนาและการพัฒ นาโครงร่ าง 5. กําหนดรายวิชาใหม่โดยให้แยกออกจากกันเป็ น 4 รายวิชา
วิทยานิ พนธ์ 3 หน่ วยกิ ตออกเป็ น 1 หน่วยกิต 3 ภาค
ได้แก่
เรี ยน หรื อแบ่งออกเป็ น 1 หน่ วยกิ ต และ 2 หน่ วยกิ
1) รายวิชาสัมมนาการวิจยั ด้านการ
ตจะทําได้หรื อไม่ และจะลงทะเบี ยนเรี ยนอย่างไร อี ก
พัฒนาการเรี ยนรู ้ 1 (2 นก.)
ทั้งควรกําหนดให้ เ รี ยนรายวิ ช าสัม มนาการวิ จยั ด้า น
2) รายวิชาสัมมนาการวิจยั ด้านการ
การเรี ยนรู ้ก่อนที่จะพัฒนาโครงร่ างวิทยานิ พนธ์
พัฒนาการเรี ยนรู ้ 2 (1 นก.)
3) รายวิชาสัมมนาการวิจยั ด้านการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ 3 (1 นก.)
4) รายวิชาสัมมนาการวิจยั ด้านการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ 4 (2 นก.)
แล้วจัดกระจายลงในแต่ละภาคเรี ยนตามแผนควบคู่กบั การ
ปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
และสําหรับรายวิชาวิทยานิ พนธ์ (24 นก.) กระจายเป็ น
4 รายวิชาคือ วิทยานิ พนธ์ 1 (6 นก.) วิทยานิ พนธ์ 2 (6 นก.)
วิทยานิ พนธ์ 3 (6 นก.) และวิทยานิ พนธ์ 4 (6 นก.)
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ข้ อสั งเกต / ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงแก้ไข / ข้ อเท็จจริง

6.

รายวิชาที่ ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ทั้ง 3 รายวิชาที่ 6. คณะกรรมการประจํา หลั ก สู ต รควรนํ า ไปปรั บ ใช้ ใ น
เป็ นพื้ น ฐานต่ อ การนํ า ไปใช้ ป ฏิ บ ัติ ง านวิ จ ัย เพื่ อ
แผนการเรี ยน เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กที่ จ ะดํ า เนิ น การให้
พัฒ นาการเรี ยนรู ้ นั้ น หากจั ด ในลั ก ษณะ Block
เหมาะสมกับ ศัก ยภาพและบริ บ ทของนัก ศึ ก ษาที่ จ ะเข้า
Course เพื่ อให้ ก ารเรี ยนรู ้ จบไปเลยก่ อนที่ เ รี ยนใน
ศึกษาในแต่ละกลุ่ม
รายวิชาการสัมมนาการวิจยั ซึ่ งจะช่ วยให้นักศึกษามี
ภู มิ รู้ ม ากพอที่ จ ะเขี ย นโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ จะดี
หรื อไม่
7. คณะกรรมการประจําหลักสู ตรมี ความเชี่ ยวชาญที่จะ 7. มี ค รบทั้ง 3 รายวิ ช าคื อ รายวิ ช าวิ จ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ
รั บผิ ดชอบในรายวิ ชาหลัก ที่ กาํ หนดไว้ในหลัก สู ตร
พัฒนาการเรี ยนรู ้ (รศ.บรรดล สุ ขปิ ติ ) รายวิชาหลักสู ตร
หรื อไม่
และการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ (ดร.อัมริ นทร์ อิ นทร์
อยู)่ และรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรี ยนรู้ (ผศ.ดร.วิชยั ลําใย)
8. เมื่ อได้ดาํ เนิ น การไป 4-5 ปี จะทํา ให้ นัก ศึ ก ษาไม่ 8. ไม่ น่ า จะมี ปั ญ หาเพราะการออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้
สามารถคิดค้นนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ใหม่ ๆ ได้
น่ าจะมี ค วามหลากหลายไปตามบริ บ ทของสาระที่ ส อน
หรื อไม่
บริ บทของนักเรี ยน บริ บทของครู และรู ปแบบการสอนใน
อนาคตก็จะมีการพัฒนารู ปแบบการสอนและกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
9. ระบบการนิ เทศที่จะเชิ ญอาจารย์ผสู ้ อนของหน่วยงาน 9. โดยหลัก การจะเชิ ญเฉพาะผูท้ ี่ มี วุฒิทางการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาเอกหรื อมี วิท ยฐานะระดับ เชี่ ยวชาญในสาขาที่
ในท้อ งถิ่ น มาเป็ นกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
จําเป็ นต้องศึ กษาระเบี ยบหรื อแนวปฏิ บตั ิ ของ สกอ.
สอดคล้องกับเรื่ องที่นกั ศึกษาจะทําวิจยั และต้องนําเสนอ
ให้ดี
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิ
10. ในเอกสารหลัก สู ตรมี การกําหนดรายวิ ชาเลื อก แต่ 10. ได้ตดั รายวิชาเลือกออกทั้งหมดโดยคงไว้เฉพาะรายวิชาที่
พิจารณาจากแผนการศึ ก ษาของหลัก สู ตรแล้วไม่ มี
กําหนดให้เรี ยนตามแผน
การศึกษาในรายวิชาเลือกควรตัดออก
11. อาจมี นัก ศึ ก ษาบางคนทําวิจยั เพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ 11. โดยหลั ก การนั ก ศึ ก ษาต้ อ งพัฒ นานวัต กรรมในการ
โดยใช้แบบจัดการเรี ยนรู ้เดิมของผูอ้ ื่นหรื อทํากันเป็ น
ออกแบบจัดการเรี ยนรู ้ใหม่ และไม่ควรจะซํ้ากันเป็ นกลุ่ม
กลุ่ ม โดยเปลี่ ย นนัก เรี ย น/เปลี่ ย นสาระวิ ช าเท่ า นั้น
แต่ท้งั นี้ ยอ่ มขึ้นอยู่
กรณี เช่ นนี้ อาจทําให้คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษามี
กับ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า จะคงไว้ซ่ ึ งคุ ณ ภาพ
ปัญหา
หรื อไม่
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ข้ อสั งเกต
1. เห็นควรสนับสนุนให้จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนี้เนื่องจากเป็ นนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปแก้ปัญหาการพัฒนาครู ได้จริ ง และผูส้ ําเร็ จการศึ กษาจากหลักสู ตรนี้ ก็น่า จะเป็ นแกนนํา ที่
ก่อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพในการจัดการเรี ยนรู้ แต่มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องตระหนักถึ ง
คุณภาพของการบริ หารจัดการหลักสู ตร โดยเฉพาะคุณภาพของงานวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการของแต่ละ
ภาคเรี ย น เพราะหากไม่เ ข้ม งวดก็จ ะทํา ให้นัก ศึ ก ษาที่ สํา เร็ จการศึ ก ษาไม่ มี คุณภาพ แต่ ถ้า หาก
เข้มงวดโดยไม่มีระบบการจัดการที่ดีก็จะทําให้นกั ศึกษาไม่สามารถปฏิบตั ิงานวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ได้
2. ในระยะแรกไม่ควรรับนักศึกษาเป็ นจํานวนมาก ต้องวางแผนการบริ หารจัดการให้ดี
ทั้งรายวิชาที่เป็ นพื้นฐานต่อการปฏิบตั ิงานวิจยั และการลงมือปฏิบตั ิงานวิจยั ที่จาํ เป็ นต้องมีระบบ
การนิเทศติดตามเพื่อควบคุมและช่วยเหลือให้นกั ศึกษาประสบความสําเร็ จอย่างมีคุณภาพ
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ภาคผนวก 7
ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
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ศักยภาพของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ลําดับที่ 1
(รองศาสตราจารย์ บรรดล สุ ขปิ ติ)
1. ชื่ อ – ชื่ อสกุล รองศาสตราจารย์บรรดล สุ ขปิ ติ
2. ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2514
- ปริ ญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ, 2517
3. สาขาวิชาการทีม่ ีความชํ านาญเป็ นพิเศษ
- การวิจยั และประเมินผลการศึกษา
4. ประสบการณ์ ในการทํางาน
4.1 งานสอน
เคยเป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาที่เกี่ยวกับงานวิจยั สถิติ การวัดผลและ
การ ประเมินผล ดังนี้
- การสร้างแบบทดสอบ
- ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
- การวัดและประเมินผลการศึกษา - สัมมนาการวัดผลการศึกษา
- ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ - การวิจยั ทางการศึกษา
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
- การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
- สถิติวจิ ยั ขั้นสู ง
- การวิจยั ทางธุ รกิจ
4.2 งานบริการวิชาการ
- เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยศิลปากร
- เป็ นวิทยากรให้การอบรมครู ประจําการเกี่ยวกับเรื่ อง การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ การ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ การประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ และเครื่ องมือเก็บข้อมูลวิจยั
4.3 ผลงานด้ านหนังสื อ / ตํารา
4.3.1 หนังสื อ / ตํารา: ที่ใช้เป็ นตําราประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชาต่างๆ คือ
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2536). การประเมินผลการเรียน. นครปฐม: ครุ ศาสตร์ วิทยาลัย
นครปฐม. (340 หน้า)
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- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2543). ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ . (280 หน้า)
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2544). ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการวิจัย. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ . (325 หน้า )
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2547). การประเมินผลการเรียนแนวใหม่ . นครปฐม: ครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (105 หน้า)
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2548). ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสั งคมศาสตร์ . นครปฐม: เพชรเกษมการ
พิมพ์. (351 หน้า)
4.3.2 หนังสื อชุ ด: แยกออกเป็ น 3 เล่มย่อยต่อเนื่องกันคือ
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2548). การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ เล่ ม 1. นครปฐม: เพชรเกษม
การพิมพ์. (308 หน้า)
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2548). การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ เล่ ม 2. นครปฐม: เพชรเกษม
การพิมพ์. (300 หน้า)
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2548). การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ เล่ ม 3. นครปฐม: เพชรเกษม
การพิมพ์.(374 หน้า)
4.3.3 ตําราประสม: เป็ นชุดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ประกอบการเรี ยนในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2549). การวิจัยในชั้ นเรียน: การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน.
นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์. (556 หน้า)
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2549). กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการเรียนรายวิชาการวิจัย
เพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู้. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์. (101 หน้า)
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2549). คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียสรุ ปสาระสํ าคัญของการเรียนรายวิชาการ
วิจัยเพือ่ พัฒนาการเรี ยนรู้.
- บรรดล สุ ขปิ ติ. (2549). วีดิทศั น์ กรณีตัวอย่ างการทําวิจัยในชั้ นเรียน
4.4 ผลงานด้ านการวิจัย
มีผลงานวิจยั ที่ดาํ เนินการเอง ที่สาํ คัญดังนี้
1. การทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายพื้นฐาน โดยระบบสอบ
ซ่อมเสริ มในวิทยาลัยครู นครปฐม (2520)
2. การวิเคราะห์เจตคติและความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแบบตรวจสอบคุณลักษณะ
พื้นฐานการเป็ นครู มาใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรี ยนครู ในสถานศึกษาสังกัดกรมการฝึ กหัด
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ครู (2522)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอํานาจในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของ
แบบทดสอบคัดเลือกนักศึกษาครู ระดับ ป.กศ.สู ง วิทยาลัยครู นครปฐม (2523)
4. การสํารวจความคิดเห็นเชิงประเมินของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของวิทยาลัยครู
นครปฐม (2535)
5. การติดตามผลโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (กศ.บป) ของ
วิทยาลัยครู นครปฐม (2537)
6. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลการสอนโดยใช้เทปบันทึกภาพประกอบกับเอกสารคําสอนกับการ
สอนแบบเดิมของนักศึกษาสายครู ในวิทยาลัยครู นครปฐม (2538)
7. ภูมิหลังเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษาต่อ และความคิดเห็นบางประการต่อสถาบันราชภัฏ
นครปฐมของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบันราชภัฏนครปฐม (2543 ) และ (2545)
8. ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตภูมิภาคตะวันตก (2545 ) และ (2548)
9. การติดตามสภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ปี 2545-2546
10. การติดตามสภาพการมีงานทําของบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ปี 2546-2547
11. การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ในรายวิชาวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2550)
4.5 งานด้ านบริ หาร
เคยดํารงตําแหน่งบริ หารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในตําแหน่งคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และรองอธิการบดีดงั นี้
- คณบดีคณะครุ ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2524 – 2529
- รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2531 – 2534
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั ฯ เมื่อ พ.ศ. 2534 – 2539
- รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2542 – 2543
- รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2544 – 2546
- รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2546 – 2547
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ศักยภาพของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ลําดับที่ 2
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศินี จุฑาวิจิตร)
1. ชื่ อ – ชื่ อสกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร
2. ประวัติการศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ บาง
แสน
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิ เทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549)
3. สาขาวิชาการทีม่ ีความชํ านาญพิเศษ
- การประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารสุ ขภาพ
- วรรณกรรมศึกษา
- สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
- การวิจยั ประเมินผล
4. ประสบการณ์ ในการทํางาน
4.1 ประสบการณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- พฤติกรรมการสื่ อสารและปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการอยูร่ ่ วมกันระหว่างผูต้ ิดเชื้อเอดส์ในระยะที่
ไม่มีอาการกับครอบครัว (วิทยานิพนธ์)
- ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์กบั โลกทัศน์นกั เขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคม
และการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่ องสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 (วิทยานิพนธ์)
- ผูร้ ่ วมโครงการวิจยั ความต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (2549) ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
- หัวหน้าโครงการวิจยั คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มของนักสื่ อสาร
สุ ขภาพ (2549) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจยั ระบบสื่ อสารสุ ขภาพสู่ ประชาชน
(สวรส.)
- หัวหน้าโครงการวิจยั การประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ใน
เขตภาคกลางและภาคตะวันตก (2550) ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากศูนย์คุณธรรม
- หัวหน้าโครงการวิจยั การประเมินผลโครงการสื่ อสร้างสรรค์ ในเขตกรุ งเทพฯ ปริ มณฑลและ
ภาคกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุ ก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

มคอ.2 131

สร้างเสริ มสุ ขภาพ (2550-2551) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
- หัวหน้าโครงการวิจยั ศักยภาพและความตั้งใจที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2552) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- หัวหน้าโครงการวิจยั ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สาํ เร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2551 (2552) ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- หัวหน้าโครงการวิจยั การประเมินผลโครงการสื่ อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนา ในเขตกรุ งเทพฯ
ปริ มณฑลและภาคกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุ ก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นงาน) ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
4.2 การเสนอผลงานวิชาการ
- สัมมนาด้านสิ่ งแวดล้อมในโครงการมิตรภาพสําหรับศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศญี่ปุ่น (2536)
- Visiting Researcher ที่ University of Leeds สหราชอาณาจักร (2545-2546)
- เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม 3rd International Conference of Asia Scholars ณ
ประเทศสิ งคโปร์ (2546)
- เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม 21st Conference of the Association of South-East
Asia Studies of the United Kingdom ณ สหราชอาณาจักร (2546)
- เสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม Southeast Asia Since 1945: Reflections and Visions ณ
ประเทศมาเลเซี ย (2547)
- เสนอผลงานวิชาการ “ปั จจัยแห่งความสําเร็ จในการสื่ อสารคุณธรรม: การประเมินผล
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม” ในการประชุมวิชาการศิลปากรวิจยั ครั้งที่ 2
(2551)
4.3 บทความวิชาการ/ตํารา
- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2533, มกราคม-มิถุนายน). “เอดส์: แง่มุมของชีวิตและ
ครอบครัว.” วารสารสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ , ปี ที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 64-70.
- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2547). “นางฟ้ าตกสวรรค์ในกรงขังเสรี นิยม: ภาพสะท้อนสังคมและการ
เมืองไทยจากเรื่ องสั้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแห่งปี 2540.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปี ที่ 24,
ฉบับที่ 2, หน้า 169-203.
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- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2549). “คุณลักษณะที่พึงประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่ อสาร
สุ ขภาพ” ใน นอ สอ สอ จุด. เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติปี 2549 จัดทํา
โดยแผนงานวิจยั และพัฒนาระบบสื่ อสารสุ ขภาพสู่ ประชาชน.
- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2550). “โลกทัศน์ของนักเขียน: ภาพสะท้อนจากเรื่ องสั้นยุควิกฤติ
เศรษฐกิจ.” วารสารนิเทศศาสตร์ , ปี ที่ 25, ฉบับที่ 3, หน้า 53-74.
- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2552, เมษายน-กันยายน). “ความหมาย” และ “ ความจริ ง” ในการสื่ อสาร
ทางการเมือง: การวิเคราะห์วาทกรรมรายการ เชื่ อมัน่ ประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ . วารสาร
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปี ที่ 4, ฉบับที่ 1, หน้า 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 จุฑาวิจิตร. (2549). การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2550). มองเรื่องให้ เห็นภาพ: ภาพสะท้อนสั งคมจากเรื่องสั้ นยุควิกฤติ
เศรษฐกิจ. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
- เกศินี จุฑาวิจิตร. (2552). การเขียนสร้ างสรรค์ ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์: idea ดีๆ ไม่ มีวนั
หมด. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
4.4 ผลงานอืน่ ๆ
- ที่ปรึ กษาการอบรมการจัดทําบัญชี และแผนธุ รกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาค
ตะวันตก
- ที่ปรึ กษาการจัดทํายุทธศาสตร์ จงั หวัดนครปฐม
- ที่ปรึ กษาการจัดทํายุทธศาสตร์ วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
นราธิ วาส สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- ผูป้ ระเมินภายใน แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุ ก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
- ผูป้ ระเมินภายนอก โครงการประกวดหนังสั้นคนพิการและการจัดประชุมเพื่อก้าวต่อไปอย่างมี
ทิศทางของแผนงานสร้างเสริ มสุ ขภาพคนพิการในสังคมไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการ แพทย์แห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึ กษาด้านสื่ อและการรณรงรงค์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- กรรมการกํากับทิศทาง แผนงานสร้างเสริ มสุ ขภาพคนพิการในสังคมไทย
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ศักยภาพของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ลําดับที่ 3
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ลําใย)
1. ชื่ อ – ชื่ อสกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยั ลําใย
2. ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุ โลก (2517)
- ปริ ญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2522)
- ปริ ญญาเอก
ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ค.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
3. สาขาวิชาการทีม่ ีความชํ านาญพิเศษ
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
- การสื่ อสารการศึกษา
4. ประสบการณ์ ในการทํางาน
4.1 งานสอน
เป็ นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปฏิบตั ิงานสอนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และการ
สื่ อสารทางการศึกษา
4.2 ผลงานวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง “ทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา” (2539)
- เอกสารตํารา “การผลิตสไลด์มลั ติวชิ นั่ ” (2539)
- เอกสารตํารา “การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือเทคโนโลยีการศึกษา” (2542)
- ผลงานวิจยั การศึกษามหาบัณฑิต เรื่ อง “ผลการรับรู้ภาพที่มีพ้ืนภาพและเวลาในการเสนอ
ภาพต่างของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา” (2525)
- ผลงานวิจยั การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต เรื่ อง “การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนด้วยใช้วดี ีโอ
คอนเฟอเรนซิ งสําหรับสถาบันราชภัฏ” (2546)
- ผลงานวิจยั เรื่ อง “ผลการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม” (ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสถาบันราชภัฏ
นครปฐม, 2542)
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4.3

ผลงานด้ านการบริหาร/วิชาการ
1. สร้างห้องผลิตรายการโทรทัศน์และห้องควบคุมการผลิตสําหรับฝ่ ายเทคโนโลยี
การศึกษา เพื่อเป็ น
ห้องปฏิบตั ิการผลิตรายการโทรทัศน์ของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและนักศึกษาวิชาเอกนิเทศ
ศาสตร์ (2534)
2. สร้างห้องบันทึกเสี ยงเพื่อใช้เป็ นห้องปฏิบตั ิการทางเสี ยง ฝึ กปฏิบตั ิการและใช้งาน
บริ การด้านการ
บันทึกเสี ยงของนักศึกษาและอาจารย์ในวิทยาลัยครู นครปฐม (2536)
3. สร้างระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดเพื่อการศึกษา ภายในสถาบันราชภัฏนครปฐมและบ้านพัก
บุคลากรใน
บริ เวณสถาบันฯ (2539)
4. ประธานดําเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรรายวิชาเทคโนโลยี (2541)
5. ประธานโครงการพัฒนาห้องเรี ยนออนไลน์ 11 ห้อง ประกอบด้วยโต๊ะสอนทันสมัยมี
ระบบเซฟตี้
(safety) ในตัว และระบบเปิ ด-ปิ ดโต๊ะอัตโนมัติขณะนี้ยงั ใช้การได้ดี (2550)
6. ประธานโครงการเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตสํารอง ( Back up link) ความเร็ ว 10 Mbps. เพื่อ
ป้ องกัน
อินเตอร์ เน็ตหลักล่มเป็ นสายเช่าจากบริ ษทั KSC และยังคงระบบการเข้าใช้งานจากทางบ้าน (remote
access) โดยใช้ ADSL และแบบธรรมดาที่ตอ้ งสายใช้โทรศัพท์กบั โมเด็มปกติอีกด้วย (2550)
7. ประธานโครงการอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง โดยการเปลี่ยนสายไฟเบอร์ ออพติก (Fiber
Optics) เชื่อมต่อ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศ (UNINET) จากเดิมความเร็ ว 10 Mbps. เป็ น
ความเร็ ว 1 Gbps เร็ วขึ้นกว่าเดิม 100 เท่าเชื่ อมกับโหนดของ UNINET ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2551)
8. ประธานโครงการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนมหาวิทยาลัยราชัภฏนครปฐม โดย
พัฒนาห้องเรี ยน
เป็ นแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซิ่ ง (videoconferencing) จํานวน 3 ห้อง สามารถสอนนักศึกษาได้พร้อม
ๆ กัน ด้วยระบบภาพพร้อมเสี ยว และโต้ตอบกันได้เสมือนเรี ยนอยูใ่ นห้องเรี ยนเดียวกัน ได้แก่ ห้อง
729 ห้อง 142 และห้องประชุ มเอ 3 ซึ่ งเปิ ดใช้งานแล้วทุกวันพุธตอนบ่ายท่านที่สนใจ เข้า
สังเกตการณ์ได้ครับ ผมสอนเอง (2550)
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

มคอ.2 135

9. ประธานโครงการอบรมการสร้างสื่ อการสอนด้วยโปรแกรม ไมโครออฟท์โปรดิวเซอร์
เพื่อใช้ใน TCU
= The Cyber University มหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย (2551)
10. ประธานโครงการผลิตบทเรี ยน E-learning เพื่อเป็ นผลงานวิชาการ และเตรี ยมความ
พร้อมในการ
ดําเนินการสอนด้วยระบบเครื อข่ายร่ วมในอนาคต (2550-2551)
11. ประธานโครงการบริ การระบบอินเตอร์ เน็ตแบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ งท่าน
สามารถใช้บริ การนี้
ได้ทุกที่ที่ท่านอยูใ่ นมหาวิทยาลัย (2551)
12. ประธานโครงการพัฒนาและเปิ ดสอนหลักสู ตรระดับดุษฎีบณั ฑิตสาขา สหวิทยากรเพื่อ
การพัฒนา โดย
เป็ นประธานหลักสู ตรอยูใ่ นขณะนี้ดว้ ย ซึ่ งจะมีแขนง 5 แขนงคือ การจัดการวิสาหกิจชุ มชน
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม สังคมศาสตร์ สุขภาพ การบริ หารภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา และการ
บริ หารการศึกษาเพื่อการพัฒนา (2550-2551)
13. โครงการ ICT Western Corridors เป็ นโครงการใหญ่เพื่อสร้างเครื อข่ายร่ วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยใน
ภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
14. ประธานหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
2550-ปั จจุบนั
15. กรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2551-ปั จจุบนั
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4.4 ตําแหน่ งการบริ หาร
รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2527 – 2530
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2531 – 2534
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2535 – 2538
กรรมการบริ หารวิทยาลัยครู นครปฐม (กว.)
2535 – 2538
รองอธิ การบดีสถาบันราชภัฏนครปฐม
2539 – 2542
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ตัวแทนอาจารย์จากการเลือกตั้ง) 2548 – 2549
รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2550 – ปั จจุบนั
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ศักยภาพของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ลําดับที่ 4
(ว่ าที่ ร.ต.ดร.อัมรินทร์ อินทร์ อยู่)
1. ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อัมริ นทร์ อินทร์อยู่
(ภาษาอังกฤษ) AMMARIN INYOO
2. ประวัติการศึกษา (ปริ ญญาตรี – เอก ; สาขา และสถาบัน)
- ปริ ญญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต (ศึ ก ษาศาสตร์ )
วิ ท ยาศาตร์ ท ่ัว ไป(เคมี )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2523)
- ปริ ญญาโท วิ ท ยาศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต (การสอนเคมี )
การสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2530)
- ปริ ญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(พ.ศ.2551)
3. สาขาวิชาทีม่ ีความชํ านาญพิเศษ
1. วิทยาศาสตรศึกษา
2. เคมีสิ่งแวดล้อม
3. หลักสู ตรและการสอน
4. ประสบการณ์ ในการทํางาน
4.1 งานสอน
สอนนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทในรายวิชาต่างๆ ได้แก่เคมีทวั่ ไป เคมี
พื้นฐาน เคมีสภาวะแวดล้อม อินทรี ยเ์ คมีพ้ืนฐาน ชี วเคมีพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือทาง
เคมี ปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ปรั ช ญาทางวิ ท ยาศาสตร์ หลัก สู ต รและการสอน ทัก ษะและ
กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เตรี ยมฝึ กประสบการวิชาชีพครู
4.2 งานบริ การวิชาการ
วิทยากรอบรมให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา และครู ประจําการ ในหลักสู ตรการสอน และการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
4.3 ผลงานด้านหนังสื อ/งานวิจยั
มีผลงานวิจยั ที่สาํ คัญ ดังนี้
1. ดินปั้ นพลอซเลนและนํ้าเคลือบโดยใช้วตั ถุดิบในภาคเหนือของประเทศไทย (2530)
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(2541)

2. การศึกษาคุ ณภาพนํ้าทิ้งในสถาบันราชภัฏนครปฐมเพื่อออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ย

3. การหาปริ มาณโลหะหนัก แคดเมียม โครเมียม นิ กเกิ ล แมงกานิ สและตะกัว่ ของนํ้า
บาดาลในเขต
จังหวัดนครปฐมและสมุทรสารโดยใช้อะตอมมิกแอบซอร์ บชัน่ สเปกโทรมิเตอร์ (2544)
4. การพัฒ นารู ป แบบและชุ ด ปฏิ บ ัติ ก ารเรี ย นการสอนในระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา สถาบัน
ราชภัฏนครปฐม PIAS : รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2544)
5. การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ดว้ ยวิธีการสื บค้น 3
รู ปแบบ
(A Comparative Study of Science Learning Processes by 3 Model Investigative Approaches)
(พ.ศ.2551)
4.4 ผลงานด้านบริ หาร
- รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2540 - 2544
- รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2552 - 2552
- ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2553 – ปั จจุบนั
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ศักยภาพของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ลําดับที่ 5
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล)
1. ชื่ อ – ชื่ อสกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปชัย กงตาล
2. ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) ดุริยางคศาสตร์ มศว. ประสานมิตร
(2521)
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ดนตรี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(2540)
- ปริ ญญาเอก ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
อุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2549)
3. สาขาวิชาทีม่ ีความชํ านาญพิเศษ
การบริ หารอุดมศึกษา ดนตรี กฎหมาย
4. ประสบการณ์ ในการทํางาน
4.1 งานสอน ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงดนตรี สากล คณะมุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4.2 งานบริการวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กรรมการพิจารณาภูมิปัญญาไทยกับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการสร้างอาชีพ
(ส.ก.ศ)
- กรรมการพิจารณาแนวทางการเทียบโอนวุฒิการศึกษา ความรู ้และประสบการณ์
ระหว่างไทยกับประเทศนิ วซี แลนด์ (ส.ก.ศ)
- คณะทํางานสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (ส.ก.ศ)
- คณะกรรมการชุดที่ 3 ตรวจและประเมินข้าราชการครู เพื่อแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งอาจารย์ 3 (ส.พ.ฐ.)
- คณะทํางานการคัดเลือกสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตน้ แบบ (ส.ก.ศ)
- คณะทํางานสรรหาและคัดเลือกครู ภูมิปัญญาไทยรุ่ นที่ 6
(ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
- อาจารย์พิเศษประจํารายวิชาการวัดและประเมินดนตรี หลักสู ตร ศศ.ม.ดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์สาขาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4.3 ผลงานด้ านหนังสื อ / งานวิจัย
- เอกสารตํารา
1. การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสําหรับวงดนตรี
2. ประวัติดนตรี ตะวันตก
3. สังคีตนิยม
- เอกสารประกอบการสอน
1. พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรี
2. โปรแกรมดนตรี คอมพิวเตอร์
3. ระบบการบันทึกและประมวลผลทางดนตรี
4. รู ปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี ตะวันตก
5. การปฏิบตั ิเครื่ องลมไม้
6. การอํานวยเพลงเบื้องต้น
7. การประพันธ์ 1
8. พื้นฐานดนตรี ตะวันตก
9. ทฤษฎีดนตรี สากล 1
10. โมดูลการอบรม และแบบประเมิน ความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพครู ดนตรี
- งานวิจัย
1. การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนโรงเรี ยนสาธิต สถาบันราชภัฏนครปฐม พ.ศ.
2536
2. การวัดและประเมินผลดนตรี ปฏิบตั ิในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2540
3. การศึกษาลักษณะสําคัญของทํานองเพลงพระราชนิพนธ์จงั หวะวอลทซ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2542
4. การพัฒนารู ปแบบโปรแกรมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรี ยมครู ฝึกสอน
ดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549
5. แนวทางการพัฒนานโยบายการเรี ยนรู้ นอกระบบโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัยเพื่อสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ พ.ศ. 2551
6. การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่อการบริ หารจัดการนํ้า
แบบบูรณาการในลุ่มนํ้าท่าจีน พ.ศ. 2551
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7. การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่อร่ างแผนการบริ หาร
จัดการและพัฒนาลุ่มนํ้าท่าจีนแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
8. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่อร่ างแผนการ
บริ หารจัดการ และพัฒนาลุ่มนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี และโตนเลสาปแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551
9. รู ปแบบการส่ งเสริ มครู ภูมิปัญญาไทยในการนําภูมิปัญญา เข้าสู่ กระบวนการ
เรี ยนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณี ศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2551-2552
10. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความรู ้ภูมิปัญญาไทยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณี ศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2551-2552
11. รู ปแบบการส่ งเสริ มครู ภูมิปัญญาไทยในการนําภูมิปัญญาเข้าสู่ กระบวนการ
เรี ยนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณี ศึกษาภาคใต้ พ.ศ.2551-2552
4.4 ผลงานด้ านการบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา
- รักษาการผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- รองประธานคณะทํางานสรรหาและคัดเลือกครู ภูมิปัญญาไทยรุ่ นที่ 6 สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา คําสั่ง สกศ.ที่ 2/2551
- รองประธานคณะทํางานสรรหาและคัดเลือกครู ภูมิปัญญาไทยรุ่ นที่ 7 คําสั่ง สก
ศ.ที่ 39/2553
4.5 ผลงานอืน่
- การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยเทคนิควิจยั “วิทยาศาสตร์ เชิงชาติ
พันธุ์”
- การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- ประชุมปฏิบตั ิการเรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกบั การพัฒนาหลักสู ตรและ
รายวิชาให้ได้คุณภาพ
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- 6th Annual SEAAIR Conference : Transforming Higher Education For the
Knowledge Society
เสนองานวิจยั เรื่ อง Development of a Pre – internship Workshop Model for Music Student
Teachers at Rajabhat Universities ณ โรงแรม Awana Porto Malai เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
4 -7 ส.ค. 2549
รางวัล
- เกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่ น” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
21 กันยายน 2547
- เกียรติบตั รคณะทํางานสรรหาและคัดเลือกสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตน้ แบบ
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา 15 สิ งหาคม 2551
- เกียรติบตั รคณะทํางานสรรหาและคัดเลือกครู ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 6 สํานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา 3 กันยายน 2552
- เกียรติบตั รจาก XXXII ‘Valle di Comino’ Folk Festival 2010 28 Luglio 20102 Agosto 2010 Thailandia Grouppo Partecipato al Festival Internazionale Del
Folclore di Atina
- เกียรติบตั รจาก Coro Perfugas di Matteo Peru Sassari province, Italy XIII
Festival Internazionale Del Folclore Perfughese 22-27 July 2010
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ภาคผนวก 8
ภาระการสอนของอาจารย์ผสู ้ อน
หลักสู ตร ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
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ภาระการสอนของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบการสอน
หลักสู ตร ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ชื่ อวิชา / ชื่ อ-ผู้สอน
1. ชื่ อวิชา : การวิจยั ปฏิบตั ิการ
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
ชื่ อผู้สอนหลัก :
รศ.บรรดล สุ ขปิ ติ
(3730100699365)
ชื่ อผู้สอนร่ วม :
ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทยั
(3509900207343)
2. ชื่ อวิชา : หลักสู ตรและการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ชื่ อผู้สอนหลัก :
ดร.อัมริ นทร์ อินทร์ อยู่
(3639900155679)
ชื่ อผู้สอนร่ วม :
ผศ.นิทศั น์ ฝักเจริ ญผล
(3730100699730)
3. ชื่ อวิชา : นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรี ยนรู ้
ชื่ อผู้สอนหลัก :
ผศ.ดร.วิชยั ลําใย
(5730500042203)

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ภาระการสอน
ชม. / ปี การศึกษา
2554
2555

กศม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2517

รองศาสตราจารย์

-

6

กศ.ด. (วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2551

อาจารย์

8

12

12

12

กศ.ม. (ฟิ สิ กซ์)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2518

-

6

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

6

6

กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2552

ค.ด. (เทคโนโลยี และสื่ อสาร
การศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2552

อาจารย์
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ชื่ อวิชา / ชื่ อ-ผู้สอน
ชื่ อผู้สอนร่ วม :
ดร.นภาภรณ์ ยอดสิ น
(5640400001808)
4. ชื่ อวิชา : สัมมนาการวิจยั ด้าน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ 1, 2, 3, 4
ชื่ อผู้สอนหลัก :
ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุ วรรณ
(4101800045419)
ชื่ อผู้สอนร่ วม :
ผศ.ดร.ศิลปชัย กงตาล
(3329900044004)
และอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละ
รายวิชาข้างต้น

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่ อสาร
การศึกษา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2553

ตําแหน่ งทาง
วิชาการ

ภาระการสอน
ชม. / ปี การศึกษา
2554
2555

อาจารย์

12

12

ปร.ด. (สหวิทยาการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

6

6

ค.ด. (อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

12

12

-

-

-

-
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