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3.  วิชาเอก 
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4.  จ านวนหน่วยกิต   
 ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษาต่อ 
   คัดเลือกนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได ้
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเรจ็การศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุงจากหลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวจิัยและพัฒนา
การศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 6.2 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี ... เมื่อวันท่ี 25 เมษายน
2559 
 6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสตูรในการประชุม ครั้งท่ี ... เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
 6.4  เริ่มใช้ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                 ปีการศึกษา 2560 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชพีได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักวิจัย และอาชีพอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัย
เป็นพื้นฐาน 
 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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มหาวิทยาลยัศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 2548 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2547 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2534 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
2527 

2 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
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University, USA. 
2530 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
2511   
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
2504          

3 อาจารย ์  ดร.พูนสิน ประค า
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3480500371092   ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการ
บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาการศึกษา)  
 
 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)                                            

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 2554                                              
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒมหาสารคาม 
2534 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
พิษณุโลก  
2516 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะครุศาสตร์และบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 โลกยุคใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องเป็นสังคมคณุภาพ ท่ีมีฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคดิสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโ์ดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนางาน ต้องเป็นบุคคลที่มลีักษณะ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการ
ท างาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะทีจ่ าเป็นของศตวรรษที่ 21 ที่จะสร้างการพึ่งตนเองให้สมดลุกับ
การแข่งขันบนเวทีโลก กอปรกับการผลิตและการบริโภคที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อท่ีจะสามารถปฏบิัติหน้าที่ของตนและเป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้เรยีนไดเ้ป็นอย่างดี การพัฒนาบุคคลที่มีอาชีพดังกล่าวนับเป็นปัจจยัส าคัญต่อการประกอบวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคณุภาพของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและยุคศตวรรษที่ 21 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องใช้เทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทส าคญั
ในการด าเนินชีวิตและการงาน สภาพสังคมที่ไร้พรมแดนท าให้การดแูลและป้องกันเด็กและเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงคเ์ป็นไป
อย่างยากล าบากมากข้ึน เกิดความไมส่มดลุระหว่างความเจรญิทางด้านวัตถุกับจิตใจ ความเหลื่อมล้ าระหว่างสังคมชนบทกับสังคม
เมือง การพัฒนาประเทศไมส่มดุลและยั่งยืน จ าเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ให้มีภมูิรู้ ภูมิธรรม และความพอเพยีง เพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้คนเป็นฐานในการพัฒนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องเสรมิสร้างทั้งความรู้ ทักษะ
ชีวิต ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ที่ถูกต้องเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง มีความรอบรู้  มี
ทักษะการคิด มีทักษะการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นภมูิคุ้มกันในตัวท่ีดี ให้สามารถ
เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูและบคุลากรทางการศึกษา และบุคลากรอาชีพอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นฐาน โดยค านึงถึง
การเปลีย่นแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสูส่ังคมประชาคมอาเซียนและระดับสากลต่อไป 
                 11.3 สถานการณ์เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตศึกษา  
                 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มีความจ าเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  นอกจากน้ีในการวางแผนปรับปรงุหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับประกาศคุรุ
สภา เรื่อง การรับรองปรญิญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องมีมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑติด้วย 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
         การพัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา ศกึษานิเทศก ์
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรอาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคีวามรู้ ความสามารถและ
ปรับตัวได้เท่าทันการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและเพื่อใหก้ลุ่มบุคคลที่มีอาชีพดังกล่าวมคีวามสามารถในการจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏริูป
การเรยีนรู้ เพื่อที่จะช่วยเสรมิสร้างการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ มีทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู ้
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบนั 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศกึษา มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครคือผลิตบณัฑิตที่มคีวามรู้คูคุ่ณธรรม  มจีิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ ดังนั้นหลักสตูรนี้จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคณุธรรมจรยิธรรม มีจิตสาธารณะ  มีทักษะการคิดขั้นสูง  ใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  รักความเป็นไทย  มีความผูกพันต่อท้องถิ่น มีความรู้ในศาสตร์ของการวิจยัและสามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ท่ีทันสมัยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์นอกจากน้ีเนื้อหาท่ีปรับปรุงในหลักสูตร มีเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้วย จึงเป็นหลักสูตรที่ทันสมยัยิ่งข้ึน 
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13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั 

กลุ่มวชิา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้
สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 มีความสมัพันธ์เกี่ยวกับหลักสตูรอืน่ท่ีเป็นหลักสตูรปริญญาครศุาสตรมหาบณัฑิตในส่วนท่ีเป็นหมวดวชิาสัมพันธ์และ
รายวิชาเสริมทักษะเท่านั้น แต่ไมม่ีความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1. หลักการและเหตุผล / ปรัชญาของหลักสูตร / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 หลักการและเหตุผล 
            จากกระแสโลกาภิวัตนท์ี่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  การปกครอง  การศึกษาและวัฒนธรรม  ท าให้
ประเทศไทยต้องด าเนินการปฏิรูปการเมือง ระบบราชการและกระบวนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ส าหรับการปฏริูปการศึกษานั้นรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการปฏริูปการศึกษาโดยเน้นการปฏิรูป  4  ด้าน  ได้แก่ ด้านโรงเรียนและ
สถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  และดา้นระบบการบริหารการศึกษา    
โดยมีจดุมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้มีคณุภาพและเป็นมนุษย์ทีม่ีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คุณธรรม  มีจรยิธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สามารถแก้ปัญหาได้  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้  
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรยีนทุกคนเรยีนรู้การแก้ปัญหา  การเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์  และการสร้างสิ่งใหม่ให้มีชีวิตอยู่รอดได้   ต้องอาศัยศาสตร์
ทางการวิจัย  ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต  จึงเป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องท าให้วัฒนธรรม
การวิจัยกลายมาเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน โดยยึดหลักว่า งานวิจัยท่ีมีคุณภาพเป็นผลมาจากกระบวนการที่เชื่อถือได้  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ในหมวด  4 มาตรา 24(5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรยีนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ส่วนมาตรา  28  หลักสตูรของอุดมศกึษา ให้มีการวิจัยค้นคว้าเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และมาตรา  30  ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกับผู้เรยีนในแต่ละระดบัการศึกษา  อีกท้ังบทบัญญัติในหมวด  6  ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคณุภาพการศึกษา  ท่ีต้องน าการวิจัยเชิงประเมินผลมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรยีน  นอกจากน้ีในหมวด  9  มาตรา  67  ก าหนดไว้ว่า  รัฐต้องสง่เสริมใหม้ีการวิจัยและพัฒนา  การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  การที่จะตอบสนองความมุ่งหมายตามมาตราดังกล่าวไดน้ั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ศกึษานิเทศก์  ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดบัไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความ
เข้าใจในเทคนิคกระบวนการวิจัยเป็นอย่างดี  ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดแบบนักวิจัย  อีกทั้งยังต้องน าเทคนิคกระบวนการวิจยัมาใช้เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัตภิารกิจตามที่ไดร้ับมอบหมายจากสังคมและพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ตระหนักถึงการจดัการศึกษาให้เท่าทันต่อกระแส
โลกาภิวตัน์  และกระตุ้นส่งเสริมให้ด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนใหส้ามารถผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของทอ้งถิ่น เช่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นักวิชาการและนักวิจัยและบคุลากรอื่นๆเพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  สังคมแต่ละท้องถิ่น  และประเทศชาตสิืบไป 
   1.2  ปรัชญาของหลักสูตร 
       มุ่งพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักบริหารองค์กร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบคุลากรอาชีพ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านระเบยีบวิธีวิทยาการวจิัย และด้านการพัฒนา
การศึกษาที่มีคณุธรรม จริยธรรม โดยน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศาสตร์หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป  
               1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
           1.3.1 เพื่อผลติ ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ริหารองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการ
วิจัยและด้านการพัฒนาการศึกษาในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                      
                      1.3.2  เพื่อผลติ อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าทางการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันอดุมศกึษาต่างๆ และสถาบันที่สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น 
           1.3.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาหน่วยงานตา่งๆ อันเป็นรากฐานที่มั่นคงใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูส่ังคมคุณภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

 
แผนการพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

  1. การบริหารหลักสตูร 1.ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสตูรใน
ระดับสากล 
3.ติดตามและประเมินผลหลักสตูรปีละครั้ง 
4.จัดประชุมเพื่อระดมความคดิและ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

1.แผนบริหารหลักสูตร 
2.เอกสารการพัฒนาหลักสูตร 
3.รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
4.รายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสตูร 
 

2. กระบวนการจัด 
   การเรียนการสอน 

1.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญและสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
2.การประเมินการเรียนการสอน 

1.แผนการบรหิารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6) 
2.ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การบริหารทรัพยากร 
   การเรียนการสอน 

1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ หอ้งเรียน 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  ห้องวิปัสสนา 
2.ส่งเสรมิการผลติเอกสาร/ต ารา/สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 

1.สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ห้องเรียน 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  ห้องวิปัสสนาท่ี
มีมาตรฐานเพียงพอ 
2.เอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น 

4. การบริหารอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ส่งเสรมิพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2.ส่งเสรมิพัฒนาด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
3.ส่งเสรมิ พัฒนาทักษะการสอน 
4.สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสมัมนา  เพิ่มความรู้และประสบการณ์
ด้านวิจัย  สถิติการวัดและประเมนิผล จิตวิทยา
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 

 

1.รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสมัมนา 
2.ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
3.โครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย ์
4.โครงการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
 

5. สนับสนุนและพัฒนา 
   นักศึกษา 
 
 
 
 
 

 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม  ความรู้ทักษะ
ทางปัญญา  ทักษะความสมัพันธ์  ทักษะการ
วิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.ส่งเสรมิ พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา/การม ี
ส่วนร่วมทางวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา 
2.โครงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษา 
 
 

 

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 
 

1.วิจัย/ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
และความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบณัฑิต 
2.จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน
ระหว่างมหาบณัฑติ คณาจารย์และผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

1.รายงานผลการวิจัย/การส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
2.รายงานผลการวิจัย/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.รายงานผลการประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549  
                 1.2  การศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่ม ี
 
2.  การด าเนินการ 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                     ก าหนดการเปิดสอนหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป การคัดเลือกผู้สมคัรเข้าศึกษาใช้วธีิสอบ
สัมภาษณ ์ และวิธีอื่นๆ ตามทีอ่าจารย์ประจ าหลักสตูรเห็นว่าเหมาะสม ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วยการศึกษาหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550  โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 3 ภาค  (1 ปีการศึกษารวมภาคฤดรู้อนด้วย)  การศึกษาในระบบทวิภาคแตไ่ม่เกิน 5 ปีการศกึษา และก าหนดภาค
การศึกษา ดังนี ้
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 

  ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนเมษายน – กรกฎาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  ผู้เข้าศึกษาต้องส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. 
รับรอง และรับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนครวา่ด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2549 และคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา ผู้เข้าศึกษา
สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิตในรายวิชา  21045401 การวัดและการประเมินผล
การศึกษาและวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน นอกจากนี้นักศึกษาที่ต้อง การการรับรองปริญญาทางการศึกษา เพื่อน าไป
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 8 หน่วยกิต 3 รายวิชา คือ 21016401 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 
21016402  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  และ 21016403 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
  นักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรยีนในหลักสตูรนี้ส่วนหนึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษา ขาดความเข้าใจบริบทท
การศึกษา และความรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์พื้นฐานรวมทั้ง การคิดวเิคราะหแ์ละการคิดขั้นสูง 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศกึษาในข้อ 2.3 
  ก าหนดให้นักศึกษาที่ไมม่ีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานส าหรับผู้ทีไ่ม่มีวฒุิปริญญาตรี
ทางการศึกษาเพิ่มเติม และเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การคิดขั้นสูงและสถติิเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับชั้นป ี
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 40 40 40 
    2.6.  งบประมาณตามแผน 
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา (100,000 บาท/คน) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวม 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
                     ค่าใช้จ่าย (ค่าหน่วยกิต) ของนักศึกษาภาคพิเศษตอ่รายหัวรวมตลอดหลักสูตร  100,000  บาท  ภาค

เรียนละประมาณ  20,000 บาท  และค่าใช้จ่ายของนักศึกษาภาคปกติต่อรายหัวรวมตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (ภาคเรียนละ
ประมาณ 10,000 บาท) 

 
หมวดเงิน ปีการศึกษา 

 
รวม หมายเหตุ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสด ุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1,520,000 
606,360 
500,000 
93,640 

1,520,000 
606,360 
500,000 
93,640 

1,520,000 
606,360 
500,000 
93,640 

1,520,000 
606,360 
500,000 
93,640 

1,520,000 
606,360 
500,000 
93,640 

7,600,000 
3,031,800 
2,506,000 

468,200 
 

 

รวมงบรายจา่ย 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000  13,606,000  

ค่าครุภณัฑ ์
ค่าที่ดิน 
ค่าสิ่งก่อสร้าง 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

รวมงบลงทุน - - - - - -  
รวมงบทั้งสิ้น 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000 13,606,000  

 2.7 ระบบการศึกษา 
                   แบบช้ันเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
                   ไม่มี 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
           3.1 หลักสูตร 
              3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
                      หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพัฒนาการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่
แล้ว  มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต แต่ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ไดป้ระกอบอาชีพครูมาก่อนต้องเรียนครู
รายวิชาเสริมทักษะเพิ่มเตมิและนบัหน่วยกิต ตลอดจนต้องฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หน่วยกิต และต้องฝึกปฏิบตัิการ
สอนในสถานศึกษา  1 และ 2 รวมจ านวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑป์ระกาศคุรสุภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบตัรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี ้
                             -  หมวดวิชาสัมพันธ์        6    หน่วยกิต 
      -  หมวดวิชาเฉพาะด้าน       24   หน่วยกิต 
               หมวดวิชาบังคับ             18   หน่วยกิต 

              หมวดวิชาเลือกเสร ี          6    หน่วยกิต 
      -  วิทยานิพนธ์         12   หน่วยกิต 
       -  รายวิชาเสรมิทักษะ           ไม่นับหน่วยกติ 
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               3.1.3 รายวิชา 
                         หมวดวิชาสัมพันธ์   ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
   21045102          วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                    3 (2-2-5) 
   21015101          การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                3 (3-0-6) 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ให้เรียนไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต            

   วิชาบังคับ    18   หน่วยกิต       
21051201     จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน     3(2-2-5) 
21042202          การประกันคณุภาพการศึกษา                                                  3(2-2-5) 
21002203          ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                  3(2-2-5) 
21043204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในบริบท 
                        ของท้องถิ่น                                                             3(2-2-5) 
21043205 สถิติส าหรับการวิจัย                  3(2-2-5) 
21022206          ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
วิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต (2 รายวิชา)  
21052300          การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 
21052301          การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ  
                       และทักษะบรกิารสังคม                                                         3(2-2-5) 

   21042302          การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนทักษะการคิดขั้นสูง  3(2-2-5) 
21042303          การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ 

            การเรียนการสอน       3(2-2-5) 
   21042304          การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา  3(2-2-5) 
   21042305          การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  3(2-2-5) 
   21042306          การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

            พอเพียง       3(2-2-5) 
   21042307          การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 

21042308          การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน                3(2-2-5)  
21042309          การวิจัยเชิงนโยบาย                 3(2-2-5)  
21042310    การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา    3(2-2-5) 
21002501          การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  3(2-2-5) 

                     วิทยานิพนธ์   12   หน่วยกิต     
    21046601  วิทยานิพนธ ์1 การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ ์       3(150) 
      (Thesis 1) 
    21046602    วิทยานิพนธ ์2 การสร้างเค้าโครงวทิยานิพนธ ์   3(150) 
      (Thesis 2) 
    21046603   วิทยานิพนธ ์3 การปฏิบตัิงานภาคสนาม    3(150) 
      (Thesis 3) 
    21046604           วิทยานิพนธ ์4 การเสนอเลม่วิทยานิพนธ ์   3(150) 
      (Thesis 4) 
         รายวิชาเสริมทักษะ (รายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมาก่อน) 
            1. นักศึกษาทีป่ระกอบอาชีพครูอยู่แล้ว จะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย
และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก าหนด โดยพิจารณาผลการสอบหรือการเทียบโอน 
หน่วยกิต  ผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์หรือไมไ่ดร้ับการเทยีบโอนหนว่ยกิต จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนีโ้ดยไม่นับหน่วยกติ (แต่ส าหรับ
นักศึกษาท่ียังไม่เคยประกอบอาชีพครูมาก่อนจะต้องเรียนรายวิชาตอ่ไปนี้ เป็นรายวิชาบังคับและต้องนับจ านวนหน่วยกิตด้วย) 
      
                                21505401     ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบณัฑิตศึกษา                                       3(2-2-5) 
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             24005402     คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑติศึกษา                           3(2-2-5) 
          2. นักศึกษาท่ีไม่เคยเป็นครมูาก่อน ก็จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยนับหน่วยกติด้วย 
                                    21045401    การวัดและการประเมนิผลการศึกษา  3(2-2-5) 
 21015402    การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
                               3. นักศกึษาที่ต้องการ การรับรองปริญญาทางการศึกษา เพื่อน าไปประกอบวิชาชีพครูจะต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดังรายวิชาตอ่ไปนี้ 
                                    21016401     การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน                          2(ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) 
                                    21016402     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                            3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) 
                                    21016403     การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                            3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) 
              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
                     1) จัดการศึกษาตามแบบแผน ก  แบบ ก 2(1) คือ ผู้เรียนต้องท าวิทยานิพนธ ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต  
กรณีนักศึกษาประกอบอาชีพครูอยู่แล้ว ต้องเรียนตามแผนการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2(1) ดังนี ้
 แผนการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก 2(1) 

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาเสรมิทักษะไม่นับหน่วยกิต ส าหรับกรณีนักศึกษาท่ีประกอบอาชีพครูอยูแ่ล้ว 
 
  
                       

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ปีการศึกษา/ภาค
เรียน 

สัมพันธ์ 21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ปีท่ี 1 
ภาคเรยีนที่ 1 บังคับ   21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 

เสรมิทักษะ 21505401 
24005402 

ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบัณฑติศึกษา * 
คอมพิวเตอรส์ าหรับบณัฑติศึกษา * 

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

รวม 6 
บังคับ 21042202 การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) ปีท่ี 1 

ภาคเรยีนที่ 2 เสรมิทักษะ 21045401 
21015402 

การวัดและประเมินผลการศึกษา ** 
การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน* 

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

สัมพันธ์ 21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ ์ 21046601 วิทยานิพนธ์ 1 3(150) 

รวม 9 
บังคับ 

 
21002203 

 
21022206 

ความเป็นครู คณุธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5 

ปีท่ี 1 
ภาคเรยีนที่ 3 

วิทยานิพนธ ์ 21046602 วิทยานิพนธ์ 2 3(150) 
เลือกเสร ี .............. ......................................................................... 3(2-2-5) 

รวม 12 
บังคับ 21043204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา

การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น  
3(2-2-5) ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่ 1 
วิทยานิพนธ ์ 21046603 วิทยานิพนธ ์3 3(150) 

รวม 6 
วิทยานิพนธ ์ 21046604 วิทยานิพนธ ์4 3(150) ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่ 2 บังคับ 21043205 สถิติส าหรับการวิจัย 3(2-2-5) 
เลือกเสร ี ............... ............................................................. 3(2-2-5) 

รวม 9 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42  
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                     2)จัดการศึกษาตามแบบแผน ก  แบบ ก 2(2)  คือ  ผู้เรียนต้องท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต  และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต  โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  62  หน่วยกิต 
กรณีนักศึกษาท่ียังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมาก่อน ต้องเรียนตามแผนการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2(2) ดังนี ้
 แผนการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก 2(2) 
 

หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาเสรมิทักษะที่ต้องนับหน่วยกิต และเปน็รายวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทีย่ังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมา
ก่อน  
 
                       
 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ปีการศึกษา/ภาค
เรียน 

สัมพันธ์ 21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) ปีท่ี 1 
ภาคเรยีนที่ 1 บังคับ   21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 

เสรมิทักษะ 21505401 
24005402 

ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบัณฑติศึกษา * 
คอมพิวเตอรส์ าหรับบณัฑติศึกษา * 

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

รวม 12 
บังคับ 21042202 การประกันคณุภาพการศึกษา  3(2-2-5) ปีท่ี 1 

ภาคเรยีนที่ 2 เสรมิทักษะ 21045401 การวัดและประเมินผลการศึกษา * 3(2-2-5) 
วิทยานิพนธ ์ 21046601 วิทยานิพนธ์ 1 3(150) 

สัมพันธ์ 21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
เสรมิทักษะ 21015402 การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน* 3(2-2-5) 

รวม 15 
บังคับ 21002203 

 
21022206 

ความเป็นครู คณุธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

ปีท่ี 1 
ภาคเรยีนที่ 3 

วิทยานิพนธ ์ 21046602 วิทยานิพนธ ์2 3(150) 
เสรมิทักษะ 21016401 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน* 2(ไม่น้อยกว่า 90

ช่ัวโมง) 
เลือกเสร ี .................. ........................................................................... 3(2-2-5) 

รวม 14 
บังคับ 21043204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา

การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น 
3(2-2-5) ปีท่ี 2 

ภาคเรยีนที่ 1 
วิทยานิพนธ ์ 21046603   วิทยานิพนธ ์3 3(150) 
เสรมิทักษะ 21016402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1*                             3(ไม่น้อยกว่า 

315 ช่ัวโมง) 
รวม 9 

วิทยานิพนธ ์ 21046604 วิทยานิพนธ์ 4 3(150) ปีท่ี 2 
ภาคเรยีนที่ 2 บังคับ 21043205 

21016403 
สถิติส าหรับการวิจัย 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 *   
                                     

3(2-2-5) 
3(ไม่น้อยกว่า 
315 ช่ัวโมง) 

เสือกเสร ี ................... .............................................................................. 3(2-2-5) 
รวม 12  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 62  
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                      การลงทะเบียนเรียน 
              1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ การลงทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งการลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
คือ  
                     1.1 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน 
          1.2 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต 
              2. ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เว้นแต่จ านวนหน่วยกิตที่เหลือ
ตามหลักสูตรมีน้อยกว่าก าหนด และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการลงทะเบียนวิชาเรียน 
                 3. ในภาคการศึกษาฤดรู้อน นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
              4. นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไมส่ าเรจ็การศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
              Course Description  
              หมวดวิชาสัมพันธ์  
              Related Courses 
 
21045102 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา                                      3(2-2-5) 
                Educational Research Methodology 
                 ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคดิ แนวปฏิบัตใินการวิจัย รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย กระบวนการวจิัย
และหลักการออกแบบการวจิัยทางการศึกษาแบบต่างๆ ได้แก่ การวจิัยเชิงส ารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนาการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ การวจิัยแบบมสี่วนร่วม การวิจัยในช้ันเรียน และการวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใช้สถิตเิพื่อการวิจัยที่
เหมาะสม ครอบคลุม ท้ังสถติิพื้นฐานและสถิติอ้างอิง การเขียนเสนอโครงการเพื่อวิจยั การฝึกปฏิบัติการวิจัย การเขยีนสรุปผล
รายงานการวิจยั การน าเสนอเพื่อเผยแพรผ่ลงานวิจัย การใช้และผลติงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                 Meaning of research principles, concept, methodology of research  forms or types of research, 
research procedure and principle of designing different forms of educational research such as survey research, 
experimental research, research and development, action research, participatory research, classroom research 
and qualitative research; specification of sample group, construction and testing the quality of instruments, 
data collection,  analysis of quantitative and qualitative, data choosing appropriate statistics of research 
covering basic and inferential statistics; proposal writing, research conducting practice, report writing, research 
presentation and publication, doing research and using research results in developing learning and teaching  
management and using research results for educational development and developments of students’ qualities  
 
21015101 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                                                 3(3-0-6) 
               Education for Sustainable Development 
               ปรัชญา แนวคิด และทฤษฏีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคดิและกลวิธีการจัดการศึกษา เพือ่
เสรมิสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
การศึกษาท่ีมีอทิธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ปญัหาและแนวโน้มของการศึกษา การศึกษาเปรยีบเทียบและการ
ปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การบูรณาการแนวคดิและ
หลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
และสังคม 
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                Educational, religious, economic, social and cultural philosophy, concepts, and theories, 
educational ideas, strategies and application for sustainable school development, educational analysis for 
sustainable development, Influential education to the administration of present day Thai education; analysis of 
problems and trends of education, comparative education and educational reform that corresponds to the 
Constitution of Thai Kingdom and the National Education Act; integration of philosophy and principle of 
sustainable development by using education as an instrument of development based on the local and social 
context 
 
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
              Core Courses 
                 1. วิชาบังคับ 
                 A.  Compulsory Courses 
 
21051201  จติวิทยาการเรียนรู้และเทคนคิการสอน                                       3(2-2-5)      
                Learning Psychology and Teaching Techniques 
           จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จติวิทยาการแนะแนว
และการใหค้ าปรึกษา การใหค้ าแนะน าเพื่อช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพือ่ความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ต็มศักยภาพ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาตามแนวทางปฏริูปการเรียนรู้ การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจ ให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผู้เรยีน แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบของการรับรูแ้ละการเรียนรู้ เชาวน์
ปัญญา จรยิธรรม การใช้ระบบการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเทคนคิการสอนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ 
                Basic psychology and developmental  Psychology of human, learning and educational psychology, 
guidance and counseling  psychology, advice offered for students to have a better quality of life, utilization of 
psychology in order to understand and encourage students to learn with full capacities, education for analysis 
and synthesis of learning theory ideas and for research that is related to psychology and the application of 
psychological theory in learning reformation, promotion of aptitude and interest based on individual difference 
of each learner, motivation, emotional intelligence, forms of perception and learning, intelligence, ethics, using 
guidance and counseling system to help learners discover and develop their own potential for better quality 
of life and teaching techniques to find strategic knowledge for developing quality instruction 
 
21042202 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                               3(2-2-5) 
               Educational Quality Assurance 
       หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคณุภาพการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณาการประเมินการประกันคณุภาพ การด าเนินการจัดกิจกรรม
ส าหรับประเมินคณุภาพและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
           Principles, concept and regulations of educational quality management assurance, internal and 
external quality assessment, standard, indicators and criteria for quality assurance assessment, activities carried 
out for quality assurance and learning management, continuous application of quality assessment to learning 
development, strategies of collaboration with educational personnel and communities in order to develop 
students.   
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21002203 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ                                      3(2-2-5)  
               Teacherhood, Morals, Professional Ethics        
    สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รอบรู้
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีน หลักธรรมาภิบาล และความซือ่สัตยส์ุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส านึกดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละใหส้ังคม ปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                Teacher’s work, teachers’ roles and duties, desirable characteristics of teachers, standard of 
teaching profession, Instill teachers spirit, law for teachers and teaching profession, Knowledge management of 
teaching profession, promoting teachers’ potential for the continuous progress and development of teaching 
profession, searching and selecting information and Knowledge for following-up changes, conversant in 
contents and teaching strategies to support analytical thinking, synthetic, and creative thinking of students, 
relationship between teachers and learners with the aims of promoting and developing learners’ abilities, 
principles of good governance and honesty, morals and ethics of teaching profession, code of conduct of 
teaching profession in line with the Teachers Council of  Thailand, good modeling, public mind, social 
devotion, good behavior based on professional code of conduct and philosophy of sufficiency economy. 
 
21043204 การสัมมนาแนวโนม้การวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในบริบทท้องถิ่น             3(2-2-5)                        
               Seminar in Trends of Educational Research AND education development in District Context 
      สัมมนาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาเกีย่วกับลักษณะการจัดการความรู้ในบริบทท้องถิ่น การใช้ฐานข้อมูล
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพือ่การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการวิจัยการศึกษา และ
แนวโน้มในอนาคตด้านยุทธศาสตร์การวิจัยการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของท้องถิ่นและ
เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน 
          Seminar to analysis of the present evidences and problems concerning characteristics of 
knowledge body management in the  district  context, using the data base of knowledge body and technology 
for designing in educational research,  and education development, exchanging to learn concerning the results 
of educational research  and trends in the future about strategies of educational research  for developing the 
human resources in the district context and connecting to ASEAN Community 
 
21043205  สถิติส าหรับการวิจัย                                        3(2-2-5) 
                Advanced Statistics for Research 
                สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ การทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่าพารามิเตอร์ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณู การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนคิอล การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณู การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์จดักลุ่ม การ
วิเคราะหเ์ส้นทาง การวเิคราะห์องค์ประกอบ สถิตินอนพาราเมตริกซ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรปูเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
ส าหรับการวิจัย 
               Basic statistics, random distribution of probability values, hypothesis testing and parameter 
estimation, multiple regression analysis, canonical correlation analysis, analysis of variance, analysis of 
covariance, multivariate of variance, multivariate of covariance, discriminant analysis, cluster analysis, path 
analysis, factor analysis, nonparametric statistics and application of statistical packages for data analysis in 
research 
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21022206 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร                            3(2-2-5) 
    Theory and Process for Curriculum Development 
              หลักการ แนวคิด ในการจัดท าหลักสตูร ทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 
วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย หลักการและทฤษฎีหลักสตูร ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีทางการศึกษา 
บริบทการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร การวิเคราะห์และสามารถจัดท าหลักสูตรได้ การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การน า
หลักสตูรไปใช้ปฏิบัติ การประเมินหลักสตูร และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโนม้ทางการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจดัการหลักสูตรใหม้ีประสทิธิภาพ 
   Principle, idea of curriculum development , philosophy , educational theory, background and system 
of Thai education, vision and plan for developing Thai education, principle and curricular theory, relationship 
between curricular theory, and educational theory the context of change and development in curriculum 
design, curriculum development, basic education curriculum development, learning standard and indicator, 
curriculum analysis and curriculum development ability , school curriculum development, curriculum 
implementation, curriculum assessment, and implication of curriculum assessment results to curriculum 
development, problems and trends in education and curriculum development and efficient administration of 
curriculum 
 
               
          2. วิชาเลือกเสรี 
      Free Election Courses 
 
21052300 การศึกษาและวิจยัทางพุทธจติวิทยาเพ่ือการศึกษา                                                 3(2-2-5) 
     Study and Research in Buddhist Psychology in Education 
     ความเข้าใจเบื้องต้นและเจตคติเกี่ยวกับชีวิต ความมุ่งหมายของชีวิตและความสุขตามหลักพุทธศาสนา สาระส าคัญของ
พุทธจิตวิทยาในเรื่องจิต และกรรม ซึ่งเป็นที่แสดงผลของการศึกษา บทบาทและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญญาและแรงจูงใจใน
กระบวนการพัฒนา ระบบการพัฒนามนุษย์ด้วยไตรสิกขา และการน ามาใช้ทางการศึกษา ฝึกปฏิบตัินอกสถานท่ี  การศึกษาแนวทาง
การวิจัยและผลงานวิจยัทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา การสังเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ได้
ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสอนคณุธรรมจรยิธรรม การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางพุทธจิตวิทยา
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                Fundamental understanding and attitude about life, the goal of life and happiness in terms of 
Buddhist principle, the essence of Buddhist psychology in mind and action where the result of education can 
be seen, roles and importance of environment, wisdom and motivation in development process, human 
development system with the three studies and their application in education, field work, study of research 
methodology and findings in Buddhist psychology for education, synthesis of research works in teaching 
strategies for moral and ethics to gain summarized knowledge in teaching techniques for teaching of morals 
and ethics, design of participatory action research in Buddhist psychology for educational development 
 
21052301 การศึกษาและวิจยัทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจติสาธารณะและ 
              ทักษะบริการสังคม                                                                                          3(2-2-5)   
     Study and Research in Morals and Ethics Development in Public Mind and Social Service Skills 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วกับจิตอาสา จติสาธารณะ และทักษะบริการสังคมและคณุธรรม
จริยธรรมพื้นฐานท่ีจ าเป็นด้านความเมตตา  ความอดทน  ความรับผดิชอบ  ความเสียสละ  ความซื่อสตัย์  ความมีวินัย  ความ
กตัญญูกตเวที  สัปปุรสิธรรม 7 พรหมวิหารธรรม  สังคหวัตถุ 4  อิทธิบาท 4  กัลยาณมิตรธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวศลี 
สมาธิและปัญญา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีศึกษาในด้านนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้านการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านจติสาธารณะและทกัษะบริการสังคม การออกแบบการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านจติสาธารณะและการออกแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม เกี่ยวกับความมีจิตอาสาหรือจติสาธารณะ 
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      Study of meaning, ideas, principle and theory related to voluntary and public mind  and social service 
skills as well as basic morals and ethics necessary for loving kindness, patience, responsibility, sacrification, 
honesty, discipline, gratefulness, the seven qualities of a good man, the four divine states of mind, the four 
acts of doing favors, the four paths to accomplishment, good friendship and Dharma practice in morality, 
meditation and wisdom, analysis and synthesis of research works in this area to gain knowledge in doing 
research to develop morality and ethics related to public mind and social service, design of learning for 
building value in public mind and design of survey research to study the state, problems and needs of society 
in voluntary and public mind 
 
21042302  การวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การสอนทักษะการคิดขั้นสูง                                       3(2-2-5) 
     Research for Development of Teaching Strategies in Higher-Order Thinking Skills 
     หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎเีกี่ยวกับทักษะการคดิขั้นสูง  รูปแบบและ กระบวนการคดิขั้นท่ีซับซอ้น ซึง่เริ่มมาจาก
การคิดเชิงมโนทัศน์ การวิเคราะห ์การคิดวิจารณญาณ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การคดิแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ การ
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
         Principle, idea and theory in higher-order thinking skills, form and process of complex thinking 
which originates from conceptual thinking, analyzing and critical thinking, wise consideration(Yonisomanasikara 
thinking), problem solving and creative thinking, design of experimental research to develop instructional 
process for development of higher-order thinking skills 
 
21042303 การวิจยัเชงิปฏบิติัการแบบมสีว่นร่วมเพ่ือพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอน                  3(2-2-5) 
    Participatory Action Research for Curriculum and Instructional Development 
    วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการวจิัยด้านการพฒันาหลักสตูรและการเรยีนการสอน การประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงทฤษฎีสู่การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนในสถานศึกษา โดย
เน้นการให้ค าปรึกษา การวิพากษ์ การก ากับติดตามและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในรูปแบบของการสนทนากลุ่มและการสัมมนา 
           Analysis of the present situation and trends in research and development of curriculum and 
instruction, application of theoretical knowledge in designing participatory action research for curricular and 
instructional development in school by emphasizing counseling, criticizing, follow up and exchange of learning 
in group discussion and seminar 
 
21042304 การวิจยัเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา                                          3(2-2-5) 
               Research for Emotional Intelligence and Multiple Intelligences Development   
    วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยทีศ่ึกษาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา เพื่อให้
ได้ความรู้และข้อสรุปแบบองค์รวมในการน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการออกแบบกระบวนการเรยีนรู้เพือ่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และพหุปัญญา และการออกแบบการวิจัยเชิงสาเหตุ  (Path  Analysis)  เกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และพหุปัญญา 
           Analysis and synthesis of principle, idea, theory and research findings on emotional intelligences 
and multiple intelligence to gain knowledge and overall summary that can be applied in designing learning 
process for development of emotional intelligence and multiple intelligences and designing path analysis 
research on effective factors in developing emotional intelligence and multiple intelligences 
 
21042305 การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ                                        3(2-2-5) 
               Research for Learning and Teaching Development Based on Learner – Centered Approach  
    วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิดและหลักการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาของการจดัการเรียนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ การออกแบบกระบวนการการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การออกแบบการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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         Analysis and synthesis of theories, ideas and principles of learning and teaching development based 
on learner – centered approach,  problems and the guideline for problem solving in learning management 
using learner – centered approach, design of learning process to develop learners based on the idea of 
educational reform and learner-centered approach, guideline for application of technology in learning and 
teaching, design of research and development for instructional development based on learner – centered 
approach 
 
21042306 การวิจยัเพ่ือพัฒนากลยุทธก์ารสอนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง                              3(2-2-5) 
               Research for Teaching Strategy Development Based on Sufficiency Economy Philosophy 
    วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ทฤษฎีหรือหลักการเกีย่วกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางและตัวอย่างรูปแบบของการ
สอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ สังเคราะหผ์ลงานวิจัยท่ีศึกษาดา้นการจัดการเรยีนการสอน
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องจากพระราชด าริเพื่อให้ได้สาระพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นต้น   
                Analysis and synthesis of theory or principle of sufficiency economy philosophy, guideline and 
model of teaching where sufficiency economy philosophy is integrated into different subject areas, synthesis of 
research works on learning management based on sufficiency economy philosophy, study tour of places where 
sufficiency economy philosophy has been successfully implemented, especially at the Royal Initiated Project 
of Phupan Development Learning Center to gain fundamental concept to develop teaching strategy based on 
sufficiency economy philosophy and to design participatory action research to develop a teaching model 
based on this approach in both formal and informal education or education for everyone  
 
21042307 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัเพ่ือพัฒนาการศึกษา                          3(2-2-5) 
    Research Analysis and Synthesis for Educational Development 
    วิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาประเภทต่างๆ และจัดหมวดหมู่สังเคราะหผ์ลงานวิจัยทางการศกึษาด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการน าเสนอโครงการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาท่ีใช้การสังเคราะหเ์ชิงอภิมาน การ
น าผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สังเคราะห์แล้วไปใช้ในการวางแผนพฒันาการศึกษาด้านต่างๆ  เช่น  ด้านการบริหารและการจัด
องค์กรทางการศึกษา  ด้านการเรยีนการสอน  และด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
         Analysis of various types of research works and synthetic  classification of research works by using 
both quantitative and qualitative synthesis, presentation of synthesis project of educational research works 
that use meta analysis, application of synthesized research works in planning for different aspects of 
educational development such as administration and management of educational organizations, instruction 
and educational measurement and evaluation 
 
21042308 การวิจยัเชงิปฏบิติัการในชั้นเรียน                                                              3(2-2-5) 
    Classroom Action Research 
    วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน อธิบายความส าคัญและกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการในช้ัน
เรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา
การเรยีนการสอน การออกแบบและเขียนโครงการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลู เขียน
รายงานการวิจยัน าเสนอและประเมินผลการวิจัย 
        Analysis of forms and methods of action classroom research, explanation of importance and process 
of classroom action research, practice in observation and data collection to identify the problem for classroom 
action research, development of innovation and technology solve to the learning and teaching problems, 
design and writing of research project conducting the project by collecting data, analyzing and interpreting 
data, writing the research report, presentation and evaluation of the research 
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21042309 การวิจยัเชงินโยบาย                                         3(2-2-5) 
    Policy Research 
    ความหมายและความส าคญัของการวิจัยเชิงนโยบาย  ทฤษฎีพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวจิัยเชิงนโยบาย  
ธรรมชาติและลักษณะส าคญัของการวิจัยเชิงนโยบาย ระบบข้อมลูนโยบาย เทคนิควิธีวิจัยเชิงนโยบาย เช่น เทคนิควิธีการวิจัยส าหรับ
บ่งช้ีประเด็นปัญหา นโยบายเทคนิควิธีส าหรับการเลือกและก าหนดนโยบาย เทคนิควิธีส าหรับน านโยบายไปปฏิบัติ เทคนิคส าหรบั
การประเมินผลนโยบาย และเทคนิควิธีส าหรับวดัระดับความส าเร็จของนโยบาย การน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายและ
การวางแผน ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัยเชิงนโยบาย ศึกษาโครงการวิจัยเชิงนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ และ
ปฏิบัติเขียนเค้าโครงการวิจัย 
       Meaning and importance of policy research, fundamental and related theories of policy research, 
nature and characteristics of policy research, policy data system, methodology of policy research such as 
research methodology for identification of problems, for choosing and setting the policy, for implementation of 
the policy, for evaluation of the policy and for measuring the level of policy success, application of research 
result in setting policy and planning for solving problems and obstacles in doing policy research, study of 
policy research project of other organizations or agencies and practice writing the research proposal 
 
21042310 การวิจยัเชงิคุณภาพทางการศึกษา                                                          3(2-2-5) 
    Qualitative Research in Education 
    ปรัชญา และแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การท างานภาคสนาม
อย่างมีส่วนร่วม การศึกษาและตรวจสอบเอกสาร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบตา่งๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขยีนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษาที่ใช้ระเบียบวธิีเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ และการฝึก
ปฏิบัติภาคสนาม 
         Philosophy and ideas, basic theory of qualitative research, design of qualitative research, 
participatory field work, study and literature review, different data collection methods, data analysis, writing 
report of qualitative research, writing the proposal of research that utilizes qualitative methodology, ethics of 
qualitative research and field work practice 
 
21002501 การจดัการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้                                                 3(2-2-5) 
    Knowledge Management and Development of Learning Organization 
    มโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้ การจดัการความรู้ สังคมแห่งการเรียนรู ้องค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กร กระบวนการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การสรา้งนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนา
การศึกษา 
    Concept of knowledge, knowledge management, learning society, learning organization, process and 
strategy for human resource development of an organization,  development of learning innovation and 
knowledge management for educational development 
 
 
           หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
            Thesis 
21046601 วิทยานพินธ์ 1  การสร้างหัวขอ้วิทยานพินธ์                                      3(150) 
      Thesis 1 
      การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีคณาจารยเ์ข้าร่วมให้ค าแนะน า จนกระทั่งผู้เรียน
แต่ละคนสามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อส าเร็จ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อต่อ
กรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
     The thesis will be conducted under the supervision of the course instructors. A candidate must 
prepare a written summary of a proposed nature and scope of the thesis in research  for educational 
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development, together with a provisional title of the thesis. The curriculum and administrative committee will 
approve the proposed thesis which is then submitted for a thesis advisory committee. 
 
21046602 วิทยานพินธ์ 2  การสร้างเค้าโครงวิทยานพินธ์                                                 3(150) 
      Thesis 2 
     เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตัิหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครง นักศึกษาลงมือท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มโดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ส าเร็จ และผ่านการสอบอนุมตัิเค้าโครง  
     After approval of a thesis title and a draft proposal, a candidate must develop the thesis proposal 
under a supervision of a thesis advisory committee. In addition, a candidate must prepare the thesis proposal 
in collaboration with the thesis advisory committee until successfully complete the thesis and pass a thesis 
proposal defense. 
 
21046603 วิทยานพินธ์ 3  การปฏบิติังานภาคสนาม                                               3(150) 
      Thesis 3 
     การเก็บรวบรวมข้อมลูในสนามและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมลูจนได้ข้อสรุปตามที่ได้วางแผนไว้ในเคา้โครงวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็ม โดยอยู่ภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
      Data were collected, analyzed, synthesized and concluded in accordance with a thesis plan under 
a supervision of a thesis advisory committee. 
 
21046604 วิทยานพินธ์ 4  การเสนอเล่มวิทยานิพนธ ์                                                3(150) 
      Thesis 4 
    การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า จากน้ันยื่นเรื่องขอสอบต่อมหาวิทยาลัย เมื่อสอบผา่นจึงปรับปรุงเล่ม
วิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย 
     After completing a written thesis, a candidate submits the Graduate School of the University for 
Oral Examination. After completion of the oral examination, the candidate will then revise the thesis in 
accordance with the thesis examination committee’s advice. The copies of the amended thesis must be 
submitted to the Graduate School of the University. 
 
              รายวิชาเสริมทักษะ 
                Supplementary Courses 
 
21505401 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา                                                 3(2-2-5)  
    Language and Culture for Graduates 
               ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติ 
การรวบรวมความรู้  ความคิดจากการฟังและการอ่าน การน ามาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการอ่านและการสรุป
ความส าคญัของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเลคทรอนิคส์และการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย 
   Thai language and culture for being a teacher, foreign languages for teaching development, skills in 
listening, speaking, reading and writing Thai and foreign languages for accurate communication, utilization of 
languages and cultures for living together peacefully, accumulating of knowledge and thoughts from listening 
and reading, expressing knowledge and thoughts in speaking and writing emphasizing reading and summarizing 
main ideas of abstracts and academic texts in both printed and electronic media, practice writing abstracts in 
Thai and Englis 
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24005402 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑติศึกษา                                                         3(2-2-5)    
    Computer for Graduates 
    ความหมาย ความส าคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การใช้งานระบบปฏิบตัิการ การใช้โปรแกรมการจดัพิมพ์เอกสารและการใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงาน
วิชาการ การจัดการสืบค้นและการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เนต็  ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยกุต์ใช้ในการบริหารงาน การใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรยีนรู้จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ หลักการ แนวคดิ การ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่ผลิตโดยมลูนธิิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (eDLTV) ในการเรียนการสอน 
    Meaning, importance, basic knowledge in computer and use of computer emphasizing information 
technology skill, application of packages and programs for document processing and presenting academic 
works, search and using data from the internet, basic knowledge in using applied programs in administration, 
use of computer network for leaning and for communication efficiently, principles, concept, design, application 
and evaluation of innovative media and information technology for learning, knowledge of information 
technology for communication, utilization of information technology for communication and application of 
electronic media produced by the eDLTV formation in learning and teaching 
 
21045401  การวัดและประเมนิผลการศึกษา                                                                         3(2-2-5)    
     Educational Measurement and Evaluation 
     หลักการแนวคิดและแนวปฏิบตัิในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และขั้นตอนในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสร้าง การหาคุณภาพและการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบตัิ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบ
และการประเมินผลการเรยีนการสอนตามหลักสตูรระดบัต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน  การประเมินตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา และการน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    Principle, concept and techniques of learning measurement and evaluation, construction, 
determination of quality and use of measurement and evaluation instruments for authentic evaluation, 
evaluation from portfolio, practical evaluation, summative and formative evaluation, regulations and 
evaluation of learning and teaching different levels of curriculums, problems and guideline for solving 
problems in educational evaluation, evaluation of indicators based on the standard and criteria of the office of 
standard assurance and education evaluation and utilization of evaluation results for developing students’ 
qualities 
 
21015402 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน                                                             3(2-2-5)                                         
    Learning and Classroom Management 
               หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ ทฤษฎี 
และรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคดิวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแกไ้ขปัญหาได้ การบูรณาการจดัการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจดัการช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศการจดัการช้ันเรียนใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศนูย์การเรียนในสถานศึกษา 
การน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปสูก่ารปฏิบัติใหเ้กิดผลจริง 
               Principles, concept, and methods of making a lesson plan, learning management and learning 
environment, theories and models of learning management for encouraging students to have analytical and 
creative thinking for problem solutions, integration of inclusive learning, classroom management and creation 
of a learning atmosphere in order to support students’ learning, development of school learning centers, and 
taking a lesson plan into effective learning action. 
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21016401 การฝึกปฏบิติัการวิชาชพีระหว่างเรียน                                                         2(ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) 
               Teaching Professional Practicum 
                การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเตรยีมทดลองสอน
ในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวจิัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครมูืออาชีพ การจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
     Class observation, lesson plan management by encouraging students to create their own  self-
learning, preparation of experimental teaching in simulating and real situation, design of testing, test items or 
measurement instruments, checking, scoring and judgment of learning outcomes, practical exam and scoring, 
research for solving students’ problem, development of being professional teachers, lesson plan management 
with various instructional objectives, teaching practicum, testing design and evaluation of students’ 
performance. 
 
21016402 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                                                            3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) 
               Teaching Professional Internship I 
               การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรยีน การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน การ
จัดท าโครงการวิชาการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ในการสมัมนาการศึกษา การจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอก 
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
     Practice of teaching major subjects, measurement and evaluation, using outcomes for developing 
students, research for developing students, the academic project work, educational seminar for exchanging or 
sharing knowledge, learning management of major subjects, evaluation, adjustment and research for 
developing of learners and fulfillment of school assignments. 
 
21016403 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                                                            3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) 
               Teaching Professional Internship II 
    การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน การวิจยัเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วิเคราะห์ อภิปราย การปฏิบัติการ
ผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน ประเมิน ปรับปรุง และการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรยีนและการจัดการเรยีนการสอน   
การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดร้ับมอบหมายในสถานศึกษา 
    Practice of teaching major subjects, measurement and assessment, using outcomes for developing 
students, research for developing students, educational seminar for exchanging or sharing knowledge, learning 
management of major subjects, analysis, debate, teaching media production and implementation, evaluation, 
adjustment and classroom research for developing of learner, instructional management and fulfillment of 
school assignments. 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน   
              3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ  
   ที่ ล าดับที ่

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบัน 
การศึกษา 

1. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร.มารศรี 
กลางประพันธ ์

3490500172804 วท.ด.(วิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์) 
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) 
ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2548 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2527 

2. 
 
 
 

 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
 

 

ดร.พิตร   
ทองช้ัน 
 
 

 
 

3100502911453 Ph.D.Higher  
Education and                   
Educational Research 
กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

North Texas University, USA. 
2530 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2511   
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2504     

3. 
 
 
 
 
 

อาจารย ์ ดร.พูนสิน 
ประค ามินทร ์

3480500371092 ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการ
บริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)  
 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 2554 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2534 
 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณโุลก  
2516 

4. 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุมาลี 
สมพงษ ์

5470190039890 ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 
 
วท.บ. (พยาบาล)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 
 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2521 

5. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายอนันต์  
บัวบาน 

3480600062865 ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)  
 
ค.ม.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)  
 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2527 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 
 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 2522 
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              3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 
 

วิชาเอก ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดร.มารศรี  กลางประพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วท.ด. 
 

ค.ด. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต ์
จิตวิทยาการศึกษา 
วิจัยทางการศึกษา 
วัดผลการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
1.การสรา้งแบบทดสอบวัดบคุลิกภาพ
ด้านความวิตกกังวลส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร (2559) 
2.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (2559) 
3.การศึกษาเปรยีบเทียบ 
ระดับและวิธีการพัฒนาคุณธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (2559) 
ต ารา 
1.ความรู้พื้นฐานการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม 2558 
2.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
2558 
บทความทางวิชาการ 
1.มาพัฒนาจิตใจกันเถิด 
2.การประเมินเครื่องมือแบบวัดความ
วิตกกังวล 
3.พฤติกรรมการร่วมมือ 
4.การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธี
การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
5.การสรา้งมาตรวดัเจตคติแบบออสกูด 
6.การก าหนดขนาดของกลุม่ตัวอยา่ง 
7.การก ากับตนเอง (Self-Regulation) 
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดู
งาน 
1.ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศกึษา
และเทคโนโลยีและศิลปะวัฒนธรรม
จ านวน 20 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซยี เวียดนาม จีน 
พม่า ลาว เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย 
ฮังการี เช็คโก สโลวัค ฟินแลนด์ สวีเดน 
เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ
อเมริกา 
2. ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาใน
สาขาการวดัและประเมินผลทางการ
ศึกษา และภาษาญี่ปุ่น ท่ีประเทศญี่ปุ่น
เป็นเวลา 18 เดือน 
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ล าดับ

ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

 
คุณวุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 
รายวิชาท่ีช่วยสอน 

     
 

3.ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสตูร Leadership  
Development Program ที่
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
4.ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสตูร Leadership Development 
(LDP) Educational Leadership and 
Education จากWashington State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สอนโดย Professor, Forrest W. 
Parkay 
5.เข้ารับการฝึกปฏิบตัิธรรมตามแนว
สติปัฎฐาน 4 จ านวน 14 ครั้ง ๆ ละ 7-
11วัน  ในช่วงระยะเวลา 15 ปี 
นอกจากน้ีก็มีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวจิัยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยพานักศึกษาเข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมตามวดัต่างๆ จ านวน
ประมาณ 19 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2555 เป็นเวลา 10 
ปี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การ
วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ านวน 
มากกว่า 100 เรื่อง 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการ
สอน 
2.การศึกษาและวจิัยทางพุทธจิตวทิยา
เพื่อการศึกษา 
3.การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อพัฒนาศึกษา 
4.การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียน
การสอนทักษะการคิดขั้นสูง 
5.การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพระหว่าง
เรียน 
6.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
และ 2 
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ล าดับ

ที ่
 

ชื่อ-สกลุ 
 

คุณวุฒิ 
 

 
วิชาเอก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.พิตร  ทองช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ph.D. 
 
 
 
กศ.ม. 
 
กศ.บ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Higher 
Education and 
Educational 
Research 
การวัดผลการศึกษา 
  
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาตรา
จารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
1.การพัฒนารูปแบบของการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาในท้องถิ่นแบบรว่มมือ
กันเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาป ี
ที่ 6 (2551) 
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
น านโยบายการกระจายอ านาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบตัิของ
สถานศึกษาในอีสานใต้  (2556) 
3. การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
ด้านความวิตกกังวลส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร (2559) 
ประสบการณ์การสอน 
1.อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการศึกษา                     
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครู
นครราชสมีา 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักทดสอบ
และวิจัยทางการศึกษา 
3.อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิ
4.กรรรมการออกข้อสอบของทบวง 
มหาวิทยาลยั 
ต ารา  
1.สถิติอนุมาน  
2.การวัดสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน 
3.หลักการวัดผล 
4.จิตวิทยาสังคม 
5.การวางแผนการวิจยัและการรวบรวม
ข้อมูล 
6.หลักการวิจัย 
บทความ 
1.การวัดทางด้านจิตพสิัย EQ vs HQ 
2.ลักษณะครูที่ดี กรมการฝึกหัดครู 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
2.สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย 
3.การวัดและประเมินผลการศึกษา 
4.จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการ
สอน 
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ล าดับ 

ที ่
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
 
ดร.พูนสิน ประค ามินทร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณวุฒิ 

 
 

ค.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิชาเอก 

 
 

ภาวะผู้น าทางการ
บริหารการศึกษา 
การบริหาร
การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
 
งานวิจัย 
1.การวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อ าเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม (2545) 
2.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
รูปแบบ “ ธาตุพนมร่วมใจ”  
( T.P.Model) (2545) 
3.การวิจัยและพัฒนาการอบรมครโูดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ “วงจร
พัฒนาคุณภาพครูสูผู่้เรียน” ของ
โรงเรียนธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม (2546) 
4.การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏริูปการ
เรียนรู้และคณุภาพในโรงเรียนธาตพุนม                 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม 
เขต 1 (2547) 
5.การอบรมครูโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
รูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ”  
(That Phanom Participation 
Model) (2547) 
6.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีน 
โรงเรียนธาตุพนม ด้วยรูปแบบ “ธาตุ
พนมร่วมใจ”(2548) 
7.Title The Organization Progress 
by ThatPhanom Paticipation 
Model (2549) 
8.กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนธาตุพนม (2551) 
9.พฤติกรรมเป็นครูมืออาชีพของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตร.ี  
คณะศลิปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. 
มหาวิทยาลยันครพนม.(2557)  
เอกสารและบทความทางวิชาการ 
1.การบริหารสถานศึกษาท่ี 
ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรูต้ามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2542 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 

 
วิชาเอก ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 
รายวิชาท่ีช่วยสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
3.การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนคุณภาพ 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการ 
สอน 
2.การศึกษาและวจิัยทางพุทธจิตวทิยา
เพื่อการศึกษา 
3.การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4.ความเป็นครู คณุธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสุมาลี สมพงษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ค.ม.     
  

 วท.บ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวัดและ
ประเมินผลการ
ศึกษพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตรา 
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
1.ความรู้และเจตคติเกีย่วกับโรคเอดส์
ของผู้บริหารโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร (2545) 
2.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษา 
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (2559) 
3.การศึกษาเปรยีบเทียบระดับและ
วิธีการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร (2559) 
4.การสรา้งแบบทดสอบวัดบคุลิกภาพ
ด้านความวิตกกังวลส าหรับนักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสกลนคร (2559) 
ต ารา 
1.การประเมินผลการเรียน (2549) 
2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 
(2552) 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
2.สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย 
3.การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพระหว่าง
เรียน 
4.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 และ 2  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

 
วิชาเอก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนันต์  บัวบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ม. 
 

ค.ม. 
 
 

กศ.บ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารรัฐกิจ (2527) 
 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา  (2525)  
 
คณิตศาสตร์ (2522) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย 
1. การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านความวติก
กังวลส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร (2559) 
2. คุณลักษณะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ชุมชนต้องการในเขตพื้นที่อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร (2556) 
3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการรถ
โดยสารของบริษัทขนส่ง จ ากัด  สาขาสกลนคร
(2555) 
4.ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (2554) 
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดสกลนคร (2553) 
6. ความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการประเมินผลการปฏบิัติงาน เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ : ศึกษากรณีองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม (2552) 
7.การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐกิจ 
ธุรกิจ และรัฐวิสาหกจิ ในเขตจังหวัดสกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร (2534) 
8.แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตรไ์ทยในอนาคต : 
การศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟี (2527) 
9. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการตอบ
จากแบบสอบถามซึ่งใช้วิธีจูงใจและวิธีตรวจสอบความ
จริงใจท่ีต่างกัน (2525) 
ผลงานทางวิชาการ 
ต ารา/เอกสารวิชาการ 
-  แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
-  แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
-  เทคโนโลยีของใช้พื้นบ้านอีสาน 
-  การบริหารงานบุคคล 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
2.สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย 
3.คอมพิวเตอร์ส าหรับบณัฑติศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

 

 
ชื่อ-สกลุ 

 

 
คุณวุฒิ 

 

 
วิชาเอก 

 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
6. 
 
 
 
 

 

ดร.ศิกานต ์ 
เพียรธัญญกรณ ์
 
 

กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
วท.บ 

 
 

 
 

วิจัยและพัฒนา
หลักสตูร 
การประถมศึกษา 
พืชศาสตร ์
 
 
 

รองศาสตรา 
จารย ์

 
 

งานวิจัย 
การศึกษารูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาในสถาบนัราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ต ารา 
เอกสารประกอบการสอนรายงานวิชาหลักการสอน 
บทความ 
แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมตุฐิานในการวิจัย
ประสบการณ์การท างาน 
1.รองคณบด ี คณะครศุาสตร ์(2541-2545) 
2.หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑติศึกษา 
สถาบันราชภฏัสกลนคร (2541-2545) 
3.รองผู้อ านวยโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลยั (2546-
2549) 
การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน 
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, ลาว, 
กัมพูชา, อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุน่ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย 
ปริญญาโทสาขาการบรหิารการศกึษา สาขาวิจัย
หลักสตูรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
และปรญิญาเอกภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา 
3.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
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ล าดับ

ที ่

 
ชื่อ-สกลุ 

 
คุณวุฒิ 

 

 
วิชาเอก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
7. ดร.ส าราญ ก าจัดภยั กศ.ด.  

 
กศ.ม. 
กศ.บ. 

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
คณิตศาสตร ์

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

งานวิจัย 
1.การพัฒนาหลักสูตรสร้างเสรมิความฉลาดทาง
อารมณด์้านการจัดการกับอารมณต์นเองส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.สังเคราะห์งานวิจัยสาขาวัดผลการศึกษาของนิสิต 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑติศึกษา (ประธานท่ี
ปรึกษา+กรรมการ) มากกว่า 85 เรื่อง 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
2.สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย 
3.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน 
4.การวัดและประเมินผลการศึกษา 
5.การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 
6.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
7.การประกันคณุภาพการศึกษา 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

ดร.พจมาน  ช านาญกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ภมูิพงศ์  จอมหงษ์
พิพัฒน์ 

ศษ.ด. 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

 

หลักสตูรและการสอน 
 
การศึกษาปฐมวัยการ
อนุบาลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อุดมศึกษา 
 จิตวิทยาการศึกษา    
 ศิลปศึกษา 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

งานวิจัย 
1.การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
สกลนคร ปี พ.ศ.2546- 2554 
2.การพัฒนาหลักสูตรบรูณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
3.ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจดั
ประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์
และวาดภาพ 
4.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียน
เพื่อเป็นโรงเรียนวิชาชีพคร ู
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.ทฤษฏีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
2.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
3.การปฏิบัติการในวิชาชีพระหว่างเรียน 
 
งานวิจัย 
1.การพัฒนารูปแบบหลักสตูรฝึกอบรมครผูู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรยีนรู้ส าหรับครูใน 
ภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเหนือผู้น าส าหรับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสกลนคร 
3.การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ 
และพฤติกรรมประชาธิปไตยส าหรับผู้น าท้องถิ่นใน 
จังหวัดสกลนคร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

 
วิชาเอก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

 

 
 
 
 
 
 

4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหา การบวก ลบ 
ส าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสิติปัญญา  
ระดับการเรียน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 
หนังสือ/ต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
1.การพัฒนาองค์การ 
2.การวิจัยทางธุรกิจ 
3.การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์
4.การบริหารการพัฒนา 
5.การพัฒนาหลักสูตร 
6.การประเมินโครงการ 
7.การจัดการเรียนรู้  
บทความ                                           
การพัฒนารูปแบบหลักสตูรฝึกอบรมครผูู้น า
เปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูใน 
ภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,
วารสารเซนตจ์อห์น. 4(3). 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา
การศึกษาในบนบทของท้องถิ่น 
3.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน 
4.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
 

10. ดร.อุษา  ปราบหงษ์ ศษ.ด. 
 
ศศ.ม. 
 
กศ.บ. 

 หลักสูตรและการ
สอน 
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 
 ภูมิศาสตร ์
 

อาจารย ์ งานวิจัย 
1.การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร  
ปี พ.ศ.2546- 2554 
2.การพัฒนาทักษะการคิดอยา่งมวีิจารณญาณใน 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพฒันาตน ส าหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
3. ผลการเลือกใช้ชุดปฏิบัติการแนะแนวเชิงพลวัตร 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-2 เขตบางขุน
เทียน  กรุงเทพมหานคร   
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.ทฤษฏีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
2.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
3.ความเป็นครู คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
คุณวุฒิ 

 
วิชาเอก 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย  ประสบการณ์ 

รายวิชาท่ีช่วยสอน 

11. ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า กศ.ด. 
 

วท.ม. 
 

กศ.บ. 
 

การวิจัยและพัฒนา
หลักสตูร 
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต ์
พลศึกษา 

อาจารย ์ งานวิจัย 
ประสิทธิผลในการฝึกอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มี
ผลต่อพฤติกรรมประหยัดน้ าและไฟฟ้า ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
บทความ 
ทักษะและจติลักษณะที่มผีลต่อพฤติกรรมประหยัดน้ า
และไฟฟ้า ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑติศึกษา มากกว่า  
20 เรื่อง 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการสอน 
2.ทฤษฏีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
3.การฝึกปฏิบตัิการระหว่างเรียน 
4.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 

 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ 

 
วิชาเอก ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ หรือ 
ผู้บริหาร 

หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

รายวิชา 
ทีรั่บผิดชอบ 

1 ดร.สมพร หลิมเจริญ กศ.ด. การวัดผลและ
สถิต ิ

ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1 

การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

2 ดร.ทองสุข วันเสน กศ.ด. การวิจัยและ
พัฒนาหลักสตูร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร ์

สถิติขั้นสูงส าหรับการ
วิจัย 

3 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย 
 

กศ.ด. การวิจัยและ
ประเมินผล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เลย 

สถิติขั้นสูงส าหรับการ
วิจัย 

4 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1 

1.ความเป็นครู จริยธรรม
และคณุธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

5 ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกค า ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ 

โรงเรียนบ้านนาแก 1.การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 
2.ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับบณัฑติศึกษา 

6 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดม 
ศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1.ทฤษฏีและ
กระบวนการพัฒนา
หลักสตูร 
2.สถิติขั้นสูงส าหรับการ
วิจัย 
 



                                                                                        33                     มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา) 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 
ทางวิชาการหรือ 

ผู้บริหาร 

หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

รายวิชา 
ที่รับผิดชอบ 

7 ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ 

โรงเรียนชุมชนขัวสูง
สวรรค ์
 
 
 

1.การวิจัยเชิงคุณภาพทาง
การศึกษา 
2.การศึกษาและวจิัย 
ทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม 
3.การศึกษาและวจิัยทาง
พุทธจิตวิทยาเพื่อศึกษา 
4.การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 
5.การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 และ 2 

8 
 
 

ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ ์ ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 23 
 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

9 ผศ.ดร.ทัศนา ประสาน
ตรี 

ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยั 
นครพนม 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
หลักสตูรและการเรียนการ
สอน 

10 ดร.ปาริชาติ โน้ตสุภา ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษา 

ส านักงานเทศบาล
ต าบลอากาศ 
อ านวย 

1.การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
2.สถิติขั้นสูงส าหรับการ
วิจัย 

11 ดร.มยุรี อุ่นวิเศษ ค.ด ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 

ผู้อ านวยการช านาญ
พิเศษ 

โรงเรียนบ้านห้วย 
น้ าเที่ยง 

1.การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั 
2.ภาษาและวัฒนธรรม
ส าหรับบณัฑติศึกษา 

12 ดร.สมัคร เยาวกรณ์  ค.ด. ภาวะผู้น า
ทางการบริหาร
การศึกษา 
 

อาจารย ์ ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและ 
สวัสดภิาพคร ู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา 

1.การศึกษาและวจิัยทาง
พุทธจิตวิทยาเพื่อ
การศึกษา 
2.การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาศึกษา 
3.การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  
4.การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศกึษา) 

    ไม่ม ี
      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
     ไมม่ ี
      4.2 ช่วงเวลา  
      ไม่มี 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
      ไม่มี 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 
       นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการท าวิจัยทางการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นพื้นฐาน การเขียนรายงานวิจัย
และน าเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม 
        5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องใช้วิธีวิทยาการการวิจยัเป็นพื้นฐาน โดยให้มี
การเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวมรวบข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวจิัยในรูปบทความตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ หรือเผยแพรใ่นการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ
        5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบัสถิตสิ าหรับการวิจยัขั้นสูง นวัตกรรมและการประเมินผล ทักษะการคิดขั้นสูง  ทักษะการด าเนินชีวิตโดยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนทักษะการคดิวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนา
การศึกษาและศาสตร์ที่เกีย่วข้อง  
        5.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 1 
        5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
         5.5  การเตรียมการ 
 เตรียมอาจารย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าแนะน า
ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน าแหล่งข้อมูล และมีการก าหนดเวลาให้นักศึกษาเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างตอ่เนื่อง จนกระทั่งแล้วเสร็จทุกขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์  
         5.6  กระบวนการประเมินผล 
                การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ โดยการจดัสอบน าเสนอปากเปล่าที่มีอาจารยส์อบไมต่่ ากว่า 5 คน 
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 8 ข้อ 39 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1. มีการจัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวใน
การท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
3. มีกติกาในการสร้างวินัยตนเองในด้านการแต่งกายให้ถูก
ระเบียบ 

2. ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นทีม และมี
การก าหนดบทบาทของสมาชิกทีมในการท างานตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ดี 
2. มีการมอบหมายกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าและต าแหน่งอื่นๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและให้
มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
ส่งเสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมในกรณีกระท าผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักวิจัย และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตลอดจนศีลธรรมต่างๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1) มีคณุธรรม สามารถจัดการแกป้ัญหาและใช้ดุลยพินิจในการแก้ปญัหาอย่างผูรู้้ด้วยความยุติธรรม 
                              และชัดเจน 
   2) มีความคิดรเิริ่ม ให้การสนับสนนุให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจในการจดัการความขัดแย้งและปัญหาทีม่ ี
                              ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   3) เป็นผู้น าทางจริยธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูและนักวิจัย   
   4) เป็นผู้น าทางด้านการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   5) เห็นคุณค่าศลิปวัฒนธรรม  และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน 
   2) มีโครงการอบรมเข้าค่ายปฏิบัตธิรรมที่วัดเป็นเวลา 7-9 วัน   
   3) การเป็นต้นแบบที่ดีของผูส้อน 

 4) เรียนรู้จากกรณตีัวอย่างประเดน็ปัญหาทางด้านคณุธรรม จรยิธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการ 
        แก้ปัญหา 
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  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดขึ้น  
      โดยเน้นการประเมินจากสภาพจริง 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาดา้นการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
   2) สามารถใช้ความรูม้าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมเีหตผุล 
   3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิธีการวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
                               ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ทั้งการบรรยาย  อภปิราย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า 
วิเคราะห์ ฝึกปฏิบตัิ ท ากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานท่ีจริง เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดกระบวนการเรียนรู้ หลักการ 
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  และการปฏิบัติของผูเ้รียนด้านต่างๆ การท าแบบทดสอบ 
กิจกรรม งานเดี่ยว งานกลุ่ม และประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห ์ท าความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได ้
   2) สามารถคิดวเิคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตผุล 
   3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทกัษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
   2) รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
   3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และน าเสนอ 
   4) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณต์รง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินจากสภาพจริง ผลงาน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
   2) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
   3) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม อภิปราย การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหวา่งการเรยีนการสอน และการท างาน
ร่วมกับเพื่อน  และประเมินจากผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถติิและการวิจัย เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา
ด้านการจดัการศึกษา  การพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน  



 37     มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา) 
 

   2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการจัดการเรยีนการสอน  
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกทักษะการสือ่สารระหว่างผูเ้รียนกับผู้สอน  
และบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
   2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนเลือกและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบ 
   3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
   4) ส่งเสริมใหม้ีการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาและน าเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   5) จัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศึกษาและหรือฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศหรือ
คณิตศาสตร ์
   2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร  การอธิบาย  การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
   3) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูส้อนมอบหมาย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   (Curriculum Mapping) 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ภารกิจหลกั  ภารกิจรอง 
 

หมวดวิชา  รหัส  และชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

หมวดวิชาสัมพันธ ์                 
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                 
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน                 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)                 
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน                 
21042202        การประกันคณุภาพการศึกษา                 
21002203 
 
21043204 
 
21043205       

ความเป็นครู คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในบริบท
ท้องถิ่น 
สถิติส าหรับการวิจัย 

                

21022206 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร                 
วิชาเลือกเสรี                 
21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อศึกษา                 
21052301 การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน 

จิตสาธารณะและทักษะบริการสังคม 
                

21042302 การวิจัยเพื่อกลยุทธ์การเรียนการสอนทักษะการคิดขั้นสูง                 
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หมวดวิชา  รหัส  และชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
21042303 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเพื่อพัฒนาหลักสตูรและการเรยีน

การสอน   
    

    
 

  
 

   
 

21042304     การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และพหุปัญญา                   
21042305      การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ                 
21042306     การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
21042307     การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา                 
21042308     การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน                   
21042309     การวิจัยเชิงนโยบาย                  
21042310 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา                 
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หมวดวิชา  รหัส  และชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
21042501 การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้                 
วิทยานิพนธ์                  
21046601-4   วิทยานิพนธ์   12  หน่วยกิต                 
รายวิชาเสริมทักษะ                 
21505401         ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบัณฑติศึกษา                                                            
24005402         คอมพิวเตอร์ส าหรับบณัฑิตศึกษา                              
21045401         การวัดและประเมินผลการศึกษา                 
21015402         การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรยีน                 
21016401         การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน                 
21016402         การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1                 
21016403         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   41                  มคอ.2 ค.ม. (การวิจยัและพัฒนาการศึกษา) 
 

 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 6 การวัดผล การประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ค) 
 ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียน รายวิชาดังนี้ 
  1.1 ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น 8 ค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
 A ดีเยี่ยม 4.0 

   B+ ดีมาก 3.5 
 B ด ี 3.0 

   C+ ดีพอใช้ 2.5 
 C พอใช้ 2.0 

   D+ อ่อน 1.5 
 D อ่อนมาก 1.0 
 E ตก 0.0 

 ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็น
รายวิชาหมวดเฉพาะด้าน ค่าคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B  
  1.2 ระบบไมม่ีค่าระดับคะแนน 
   1.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม  รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ มรีะบบประเมินดังนี ้
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P    (Pass) 
ไม่ผา่น F    (Fail) 

   1.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบปากเปล่า  และการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ท้ังฉบับมีการประเมินดังนี ้
 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม Ex    (Excellent) 
ด ี G     (Good ) 
ผ่าน P      (Pass) 
ไม่ผา่น F      (Fail) 
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           สัญลักษณ์อื่นๆ มดีังนี ้
  S  (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์  ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและ                   
ประเมินผลงานผ่าน 
  U  (Unsatisfactory)  ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์  ท่ีแบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงาน
ไม่ผา่น 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไมส่ าเร็จการศกึษา 
     ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูต้ามที่ระบุใน มคอ. 3 
     ทวนสอบผลการวดัประเมินผลรายกระบวนวิชา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
     ประเมินจากมหาบณัฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา 
     ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 หมวด 6 การวัดผล การประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ค) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ ให้มีความรู้และเข้าใจในโยบายของมหาวิทยาลัย ปรัชญาและความเช่ือของ
สาขาวิชา ตลอดจนสาระส าคัญของหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

1.2  อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ผู้เรียน วิธีการสอน การใช้สื่อ และการวัดประเมินผล  
1.3 มีการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ และเปา้หมายของหลักสตูรตามแนวคิดของกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหม้ีอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อให้ค าแนะน าตา่งๆ แก่อาจารย์ใหม่ 
                 1.4  มีการแนะน าอาจารย์พิเศษใหเ้ข้าใจเกี่ยวกับวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบ
เอกสารที่เกีย่วข้องให้กับอาจารยพ์ิเศษ 
                 1.5  ส่งเสรมิอาจารย์ให้มีการเพิม่พูนความรู้ สร้างเสรมิประสบการณ์ เพื่อส่งเสรมิการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝกึอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ์
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยการส่งเสริมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
  2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย โดยการจัดหาหนังสือ ต าราใหม่ๆ 
ตลอดจนวารสารต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 
  2.2.4 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  ได้แก่  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค 
 1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร การพัฒนาและประเมิน
หลักสูตร  ตามก าหนดเวลา 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม   
 บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยสาขาวิชามีห้องสมุด
เฉพาะด้าน มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไรส้ายและความเร็วสูง มีส านักวิทยาการ ที่มีหนังสือด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาภูมิภาคและดา้น
อื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ประสานงานกับส านักวิทยบริการ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในการ
จัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษทีม่าร่วมสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือด้วยเช่นกัน 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด  และเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือ และท าหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
อาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ 
 
3. การบริหารอาจารย ์
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่     
  มีการวางแผนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีคณุวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกด้านการวิจัย การวดัผลประเมินผล สถิติ หรือด้านการเรียนการสอน  หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องในทางการศึกษา 

 3.2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร   
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลั กสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  
 3.3  การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ   
  ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจึงจดัให้มีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มาบรรยาย
ในรายวิชาต่างๆ ด้วย 
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 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
  1)  มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี 
  2)  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  3)  มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน 
  4)  มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและพร้อมในการให้บริการที่ดี 
  5)  คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน  
  1)  มีการปฐมนิเทศ แนะน างาน และทดลองปฏิบัติงาน 
  2)  สนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น 
  3)  สนับสนุนให้ศึกษาต่อ หรือเข้าอบรมระยะสั้นเฉพาะทักษะตามความต้องการ 
  4)  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาดูงาน และเสรมิประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ  แก่นักศึกษา 
     สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน 
การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา  สนับสนุนให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดให้มีห้องอ่านหนังสือ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ระบบไร้สาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอน
เพื่อขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจะด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ์การประเมินมีดังนี้  
 หลักสูตร.  เกณฑ์การประเมิน คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1–5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2 ปี 
และมีจ านวนตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีที่ 6–12) ที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ย          
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 
 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ  มคอ.
2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  
 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4         อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 
 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  30 วัน           
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

                        
      
                                                   

 
   

 
    

 
       
 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
 

                        
      
                                                   

 
   

 
    

 
       
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

 
 
 
 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 
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3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
 

                        
      
                                                   

 
   

 
    

 
       
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

 
 
 
 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มคีุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
    

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8   
การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินกลยุทธ์การสอนของผู้สอน ประเมินโดยนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา ร่วมกบัคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรเพื่อเสนอแนะและส่งเสริมศักยภาพของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะของอาจารย์ ด าเนินการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินในแตล่ะรายวิชา ท้ังความรู้ ประสบการณ์
ของอาจารย์ผูส้อน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของอาจารยผ์ู้ช่วยสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 มีการติดตามประเมินผลหลักสูตรหลังจากเปดิท าการสอนไปแลว้ 5 ปี โดยการสอบถามผูส้ าเรจ็การศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.2 จัดประชุมสมัมนาแจ้งตดิตามผลและประเมินผลหลักสูตร โดยมผีู้ร่วมประชุมสัมมนาจากทุกภาคสว่น ทั้งอาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิในปีท่ี 5 ของการใช้หลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ด าเนินงานการประกันคณุภาพหลกัสูตร และจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาโท รวมทั้งการผ่าน
การประเมินการประกันคณุภาพภายใน (IQA) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธก์ารสอน 
 การทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการรวบรวมข้อมลู ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินนักศึกษา ผู้ทรงคุณวฒุิ น าผลการวเิคราะห์เสนอการปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   51                  มคอ.2 ค.ม. (การวิจยัและพัฒนาการศึกษา) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   52                  มคอ.2 ค.ม. (การวิจยัและพัฒนาการศึกษา) 
 

 

 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

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

 เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 
หมวดที่ 1 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 
2549” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาประจ าสถาบันราชภัฏสกลนคร  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบณัฑติศกึษา พ.ศ.2541 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “อธิการบด”ี  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “รองอธิการบด”ี  หมายถึง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
  “คณบด”ี  หมายถึง  คณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
  “ส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  มีหน้าที่พัฒนา  สนับสนุน  ส่งเสริม และประสานงานให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา  เพิ่มพูนและรักษามาตรฐานการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งท าหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการจัดการศึกษา  และแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนามาตรฐานบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 
  “ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  “ประธานสาขาวิชา”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัย 
  “คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา”  หมายถึง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ อาจเป็นบุคคลภายในหรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  “อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ”  หมายถึง  อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา และ
แผนการเรียน 
  “อาจารย์ผู้สอน”  หมายถึง  อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ผู้สอนประจ าวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา 
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  “อาจารย์บัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจ าและอาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
  “อาจารย์บัณฑิตประจ า”  หมายถึง  อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
บัณฑิตศึกษา 
  “อาจารย์บัณฑิตพิเศษ”  หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงวุฒิภายนอก 
  “นักศึกษาบัณฑิตศึกษา”หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนกัศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ท้ังประเภทสามัญ
และวิสามัญ โดยสมบูรณ์ในแตล่ะสาขาวิชา 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจในการออกประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการและการปฏบิัติไว้ในข้อบังคับนี้และในกรณทีี่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย และถือเป็นอันยุติ 
 

หมวดที่ 2 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ 6 การจัดระบบการศึกษา  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 ส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานกลางใน การประสานงานการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย 
  6.2 ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศได้ 
 ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 
  7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพทาง
วิชาชีพ  เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  7.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ/หรือการวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต 
  7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะที่สิ้นสุดในตัวเองส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  7.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต 
 ข้อ 8 โครงสร้างของหลักสูตร 
  8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เป็น
หลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง 
  8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการ และวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ทัง้นี้ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ 
    การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ ดงันี้ 
    แบบ ก (1) ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โดยมหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แบบ ก (2) เป็นการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชา
สัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่ต้องท าการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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                       สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก อาจเปิดหรือไม่เปิดหลักสูตรแผน ข  
ก็ได้ แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน  ก ให้นักศึกษาเลือกไว้ด้วย 
  8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม  ตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบด็เสร็จในตัวเองและเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้ าซ้อนกับหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาในสาขาเดียวกัน หรือ
สาขา ที่เกี่ยวข้องไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 
  8.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง 
การศึกษาแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
   แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจ
ก าหนดให้เรยีนรายวิชาเพิม่เตมิหรอืท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึน้ก็ได้   โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด ดังน้ี 
   แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต 
   แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์  แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกัน 
   แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ที่คุณภาพสูงและก่อให้เกดิความกา้วหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี ้
    แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ ์ ไมน่้อยกว่า 36 หน่วยกิต  และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปรญิญาตรี  จะต้องท าวิทยานิพนธ์  ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ข้อ 9 ระยะเวลาศึกษา  ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสตูร ดังนี ้
  9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 2  ภาคการศึกษาใน
ระบบทวิภาค แต่ไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา 
  9.2 ปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  9.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาคแต่ไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
 ข้อ 10 ระบบการศึกษา ใน 1 ปีการศึกษา  สามารถจัดการศึกษาท้ังระบบทวิภาคและระบบไตรภาคหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ในระบบทวิภาคและไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ใน
ระบบไตรภาค 
 ข้อ 11 การคิดหน่วยกิต 
  11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  หรือใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
  11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค  หรือใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตใน
ระบบไตรภาค 
  11.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมายที่ใช้
เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า  36  
ช่ัวโมง  ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 ข้อ 12  ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา  อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ ทั้งนี้ กรณีภาษาต่างประเทศ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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หมวดที่ 3 
การควบคุมการศึกษา 

 
 ข้อ 13 อาจารย์บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์บณัฑติประจ าและอาจารย์บณัฑติพิเศษ ซึ่งจะต้องมีจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ในการสอนและการด าเนินการ จดัการศึกษาดังนี้ 
  13.1 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์  ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก กรณีที่ อาจมีความจ าเป็นอาจจะเป็นอาจารย์ประจ าได้อีกไม่เกิน 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันและต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   13.1.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต 
    13.1.1.1 อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
    13.1.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้อง มี
ประสบการณ์ในการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
      1.1) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือประธานโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง  หรือ 
      1.2) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง หรือ 
      1.3) เป็นผู้มีผลงานวิจัยในระดับดีเด่นเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
     2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ ต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือวิชา ที่สัมพันธ์กันที่มีผลงานวิจัยหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย         หรือกรณีเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยตอ้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และ/หรือเป็น ผู้ที่มีผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ 
   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรรบัรองว่าเป็นผูม้ีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ 
    13.1.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่ว นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    13.1.1.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติไม่ต่ า
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  13.1.2 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสตูรปรญิญาดุษฎีบณัฑิต 
   13.1.2.1 อาจารย์ที่เป็นกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน อย่างน้อย 3 คน 
   13.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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    1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา  ที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   13.1.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   13.1.2.4 อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณุวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจยัที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามข้อ 13.1.1.1 และข้อ 13.1.2.1 ต้อง
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
  13.2 ต าแหน่งอาจารย์บัณฑิตประจ าสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นตายหรือลาออกจากต าแหน่งหรือพ้นสภาพจากการเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย  ส่วนอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ตามภารกิจ 
 ข้อ 14 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นผู้ที่ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตประจ า 
 
 ข้อ 15 การควบคุมวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
  15.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก จะต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการซึ่งเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการอีก  1 คน (ถ้ามี) เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท้ังนี้คณะกรรมการดังกล่าว
ต้องมีอาจารย์บัณฑิตประจ าอย่างน้อย  1 คน มีหน้าที่พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา 
  15.2 ให้ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย   ในกรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ  จะต้องมีอาจารย์บัณฑิ ตประจ าต่างสาขาวิชาเป็น
กรรมการด้วย ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ใน
หลักสูตรแบบ ก (1) จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการด้วย เมื่อแต่งตั้งแล้วให้รายงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ 
  15.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย  3 คน  จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบก าหนดจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป  ในกรณีที่จ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
โดยประธานสาขาวิชา เสนอให้ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควร
แก่การที่แต่งตั้งข้ึนใหม่จะมีเวลาตรวจวิทยานิพนธ์  ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันนับ จากวันสอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติวิทยานิพนธ์ 
  15.4 อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละคนควรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/หรือ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมของนักศึกษาในคราวเดียวรวมกันได้ไม่เกิน 10 คน 
  15.5 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเป็นกรณีๆ ไป 
  
                 ข้อ 16 การควบคุมและการสอบการค้นคว้าอิสระ 
  16.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ผู้อ านวยการโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประสาขาวิชา  จ านวน 1 
หรือ 2 คน ในกรณีที่มี 2 คน ให้แต่งตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและให้ค าปรึกษาแนะน า
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เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา  อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละคนควรเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 15  คน 
  16.2 ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระประกอบด้วย
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์บัณฑิตศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   ไม่น้อยกว่า 1 คนเป็นกรรมการ 
  16.3 ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ  กรรมการที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย  1 คน จึงจะถือว่าการสอบนั้นสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบจ านวนดังกล่าวข้างต้น 
ให้เลื่อนการสอบออกไป  ในกรณีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโดยประธานสาขาวิชา เสนอผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องก าหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ จะมีเวลาตรวจอ่านการ
ค้นคว้าอิสระ 
   ให้ประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบไปยัง ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 
   16.4 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียน  การค้นคว้าอิสระได้ 
 

หมวดที่ 4 
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัว 

 
 ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา 
  17.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  17.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  17.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา 
  17.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต  จาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 ข้อ 18 การรับสมัครและการรับเข้าศึกษา 
  ใบสมัครหลักฐานประกอบเงื่อนไขอื่นๆ และการรับเข้าศึกษาให้เป็นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 19 ประเภทของนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ 
  19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 
  19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับรองเข้าเป็นนักศึกษา หรือทดลองเรียนโดยไม่ขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร 
  ข้อ 20 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องมา
รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 5 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

 
 ข้อ 21 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ การลงทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  21.2 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
   21.2.1 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   21.2.2 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit) 
   21.2.3 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
  21.3 ในภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต  เว้นแต่จ านวนหน่วยกิต
ที่เหลือตามหลักสูตรมีน้อยกว่าก าหนดและให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  15  หน่วยกิต 
  21.4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
  21.5 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 22 การเพิ่ม การถอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 23 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ 
 

หมวดที่ 6 
การวัดผล การประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 24 การประเมินผลการเรียนให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียน รายวิชาดังนี้ 
      24.1 ระบบค่าระดับคะแนน  แบ่งเป็น 4 ค่าระดับคะแนน ดังนี ้
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
       A             ดีเยี่ยม        4.0 
       B+             ดีมาก        3.5 
       B             ด ี        3.0 
       C+             ดีพอใช้        2.5 
       C             พอใช้        2.0 
       D+             อ่อน        1.5 
       D             อ่อนมาก        1.0 
       E             ตก        0.0 

 
  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้า
เป็นรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน ค่าคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า  B  
  24.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
   24.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้ 
 

ผลการศึกษา ระดับการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่าน P    (Pass) 
ไม่ผ่าน F    (Fail) 
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   24.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์   
การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ท้ังฉบับ  มีการประเมินดังนี้ 
 

 
คุณภาพวิทยานิพนธ์ 

 
ผลการประเมิน 

     ผ่านดีเยี่ยม   Ex (Excellent) 
     ดี   G     (Good ) 
     ผ่าน   P    (Pass) 
     ไม่ผ่าน   F    (Fail) 

 
  
 ข้อ 25  สัญลักษณ์อื่นๆ มดีังนี้ 
  S  (Satisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงาน
ผ่าน 
  U  (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธท์ี่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผล
งานไม่ผ่าน 
  Au  (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกติ 
  W  (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณี ท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกส่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียน
เรียนใน ภาคเรียนนั้นแล้ว 
  I  (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาค
เรียน หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากพ้น
ก าหนดจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น E 
 ข้อ 26 การประเมินรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
  26.1 ประเมินโดยการสอบวัดความรู ้
  26.2 ลงทะเบียนเรียน และผา่นการประเมินผล 
  26.3 ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี ้
   26.3.1 นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาท่ีตรงกับรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน 
   26.3.2 มีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองผ่ านการสอบได้ใน
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนเสริม 
 ข้อ 27 การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มีแนวปฏิบัติส าหรับการสอบประมวลความรู้ และ
การสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้ 
  27.1 นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ต้องมีระยะเวลาศึกษา แล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
เรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร 
  27.2 การสอบประมวลความรู้จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน 3 ครั้ง 
  27.3 นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ P ภายใน 3 ครั้ง 
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 28 วิทยานิพนธ์ 
  28.1 นักศึกษาที่เรียนตามแนวแผน ก (2) จะเสนอช่ือวิทยานิพนธ์และช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนแล้ว  ไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  28.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ประจ าอย่างน้อย 1 คน จ านวนคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ประกอบด้วย ประธาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน และอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอีก 1 คน ส่วนระดับดุษฎีบัณฑิตประกอบด้วยประธาน 1 คน กรรมการ 1 คน และ อาจเสนอเพิ่มได้อีก 1 คน 
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  28.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าวิทยานิพนธ์ ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
  28.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ระดับมหาบัณฑิตการสอบผ่าน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติจากกรรมการจ านวน 2 ใน 3 ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการ จ านวน 4 ใน 5 
 ข้อ 29 การส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 
  29.1 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   29.1.1 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนการศึกษา  ในระบบทวิภาคหรือระบบอื่นที่
เทียบเท่า 
   29.1.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร 
   29.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  29.2 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
   29.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 29.1 ยกเว้นข้อ 29.1.1 
   29.2.2 สอบรายวิชาเสริมได้ 
   29.2.3 สอบประมวลความรู้ได้ ส าหรับหลักสูตรแผน ข 
   29.2.4 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบอื่นท่ีเทียบเท่า 
   29.2.5 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       29.3 การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
   29.3.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 29.1 ยกเว้นข้อ 29.1.1 
   29.3.2 สอบรายวิชาเสริมได้ 
   29.3.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   29.3.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
   29.3.5 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบอื่นที่เทียบเท่า แต่
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าแต่
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
   29.3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ  เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   29.3.7 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 7 
สถานภาพของนักศกึษา 

 
 ข้อ 30 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา 
  30.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นค าร้องที่ส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
  30.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  30.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียม ที่เก็บเป็นรายภาคการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมส าหรับรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภายใน 15 วัน หลังจากท่ีได้อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  30.4 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นค าร้องที่ส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 31 สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิ้นสุดลงเมื่อ 
  31.1 ตาย 
  31.2 ลาออก 
  31.3 ส าเร็จการศึกษา 
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  31.4 ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
  31.5 ไม่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
  31.6 สอบวิทยานิพนธ์ สอบการค้นคว้าอิสระหรือสอบประมวลความรู้ ครั้งท่ีสามไม่ผ่าน 
  31.7 ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  31.8 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับอย่างร้ายแรง 
 ข้อ 32 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 และ 31.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ทั้งนี้ต้อง
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
หมวด 8 

การด าเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

 ข้อ 33 นักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีเรียนตามหลักสูตรแผน ก (2) จะเสนอช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติ
ได้เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (1) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สามารถเสนอช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 34 นักศึกษาที่ได้ช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้น าเสนอช่ือเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธพ์ร้อมรายนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้มคีุณสมบัติตามข้อ 13 ต่อประธานคณะกรรมการสาขาวิชา เพื่อขอสอบเค้าโครง ท้ังนี้ ต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบจากอาจารย ์ ที่ปรกึษาวิชาการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ข้อ 35 ผู้อ านวยการโครงการจดัตัง้บัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ตัวแทน
ของสาขาวิชา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าวิทยานิพนธ์ โดยการเสนอของ
ประธานสาขาวิชา และด าเนินการสอบไมเ่กิน 15 วัน นับแต่วันที่นักศึกษายื่นค าร้อง ขอสอบ 
 ข้อ 36 ประธานสาขาวิชา เสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ผ่านการสอบและการแกไ้ขตามมตขิอง
คณะกรรมการสอบต่อผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑติวิทยาลัย เพื่ออนุมัติและรายงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษาทราบ 
 ข้อ 37 หากมีการเปลี่ยนใดๆ ที่มิใช่สาระส าคัญของเค้าโครงวิทยานพินธ์ท่ีได้รับอนุมตัิแล้วให้นักศึกษายื่นค าร้องขอ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑติวิทยาลยั โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และประธานสาขาวิชา 
 ข้อ 38 เมื่อได้รับอนุมัตเิค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาด าเนนิการท าวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเสรจ็สมบรูณภ์ายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ในระหว่างท าวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อกรรมการที่
ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑติวทิยาลัยตามล าดับตามแบบรายงานท่ีส านักงานโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
 ข้อ 39 เมื่อนักศึกษาด าเนินการวิจัยและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การก ากับและแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา และให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบต่อ ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน เพื่อรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 40 ในกรณีมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์แล้ว  ให้นักศึกษาแก้ไขและน าเสนอให้กรรมการสอบตรวจรับรองภายใน 30 วันหรือตามที่คณะกรรมการสอบ
เห็นสมควร 
  ข้อ 41 ให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์สอบผ่านและแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ 1 
เล่ม เสนอคณะกรรมการตรวจรูปแบบที่ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อตรวจรูปแบบ เมื่ อตรวจและรับรอง
ความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์เป็นรูปแบบเล่มที่สมบูรณ์ส่งส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
จ านวน 10 เล่ม 
 ข้อ 42 การด าเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระให้น าขั้นตอนในข้อ 34 ถึง 41  มาใช้โดยอนุโลม 
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หมวด 9 
การจัดการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา 

 
 ข้อ 43 ให้มีส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหมายและ
หน้าท่ีตามระบุไว้ในข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานบัณฑิตศึกษา และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อ านวยการหนึ่งคนหรือหลายคนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการฯ 
 ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 4 ปี และ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เมื่อผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งให้รองผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 ให้มีส านักงานเลขานุการในส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานด าเนินการภาคธุรการ และการ
ประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีรองผู้อ านวยการรับผิดชอบภารกิจตามที่ผู้อ านวยการฯ มอบหมายและอาจมี
ผู้ช่วยได้ตามความเหมาะสม 
 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม 
 ข้อ 44 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  44.1 องค์ประกอบ 
   44.1.1 อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
   44.1.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
   44.1.3 คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
   44.1.4 ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอน เป็นกรรมการ 
   44.1.5 ตัวแทนกรรมการสภามหาวิยาลัย จากคณาจารย์ประจ าซึ่งเลือกกันเอง หน่ึงคนเป็นกรรมการ 
   44.1.6 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ 
   44.1.7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน เป็นกรรมการ 
   44.1.8 ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   44.1.9 รองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  44.2. อ านาจหน้าที ่
   44.2.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร การรับนักศึกษาและการวัดผลการศึกษา 
   44.2.2 รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน กรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี 
   44.2.3 ส่งเสริมและก ากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะและแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
   44.2.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   44.2.5 ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารและด าเนินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   44.2.6 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
   44.2.7 เสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร แล้วแต่กรณี 
   44.2.8 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
   44.2.9 วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   44.2.10 ก ากับ ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
   44.2.11 อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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     44.3 การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้มีการประชุมวาระปกติไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยให้กรรมการและเลขานุการเป็นผู้จัดท าระเบียบวาระการประชุม และ
ออกหนังสือเชิญประชุมโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
 ข้อ 45 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  45.1 องค์ประกอบ 
   45.1.1 ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ 
   45.1.2 ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอนและอยู่ในการก ากับดูแล  ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ 
   45.1.3 เลขานุการสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในการก ากับดูแล  ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ 
   45.1.4 รองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  45.2 อ านาจหน้าที่ 
   45.2.1 ก ากับ ดูแล มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในก ากับของโครงการจัดตัง้บัณฑิตวิทยาลยัให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
   45.2.2 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี 
   45.2.3 จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาที่สังกัดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
   45.2.4 อื่นๆ ตามที่กรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 
 

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 46 ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ 13 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
                                                  (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
                                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ข 
แนวการจัดรหัสประจ าวิชา 
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ระบบรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

แนวการจัดรหัสประจ าวิชา 
 ความหมายของเลขประจ าวิชา 
  1. ระบบรหสัยึดพื้นฐานของระบบเดิม 
  2. การจัดหมวดวิชา  หมู่วิชา  ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International  Standard 
Classification Education) เป็นแนวทาง 
  3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา  ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
   3.1 ยึดสาระส าคญั (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
   3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
   3.3 อาศัยผู้เช่ียวชาญ 
  4. รหัสวิชาประกอบไปด้วยเลข 8  ตัว 
   เลขรหสัตัวแรก บ่งบอกถึงหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา 
   เลข 2-4  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขตัวท่ี 5  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือช้ันป ี
   เลขตัวท่ี 6  บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้หาวิชา 
   เลขตัวท่ี 7, 8  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 8 

หมวดวชิาและหมูว่ชิา 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับความยากง่าย หรอืช้ันปี 

ล าดับก่อนหลัง 

1 

หนว่ยงานท่ีจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงเลข 2 แทนคณะครุศาสตร์ 
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หมวดวิชาและหมู่วิชา  ก าหนดดังนี้ 
 

สาขาวิชา รหัสประจ าสาขา (ตัวอักษร) รหัสประจ าสาขา (ตัวเลข) 

การศึกษา กศ ED 100-149 
มนุษยศาสตร ์ มศ HU 150-199 
ศิลปกรรมศาสตร ์ ศศ AR 200-249 
สังคมศาสตร ์ สศ SS 250-299 
นิเทศศาสตร ์ นศ CA 300-349 
บริหารธรุกิจและการจดัการ บธ BM 350-399 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วท ST 400-449 
คหกรรมศาสตร ์ คศ HE 450-499 
เกษตรศาสตร ์ กษ AG 500-549 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทอ IT 550-599 

 
หมวดวิชาครุศาสตร์ 
 100   หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ 
 101   หมู่วิชาหลักการศึกษา 
 102   หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
 103   หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 104   หมู่วิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา 
 105   หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 106   หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
 107   หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย 
 108   หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 
ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 1 หมายถึง  วิชาสัมพันธ์ 
 2 หมายถึง  วิชาเฉพาะด้าน  (บังคับ) 
 3 หมายถึง  วิชาเฉพาะด้าน  (เลือก) 
 4 หมายถึง  วิชาเสริมทักษะพื้นฐาน 
 5   หมายถึง  วิชาเลือกเสร ี
 6 หมายถึง  วิทยานิพนธ ์
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ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศคุรุสภา 

 เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ร่วมวิพากษ์ หรือเสนอแนะร่างหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์หรือเสนอแนะร่างหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2. อาจารย์นพพร แก้วมาก       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร ์มั่นคง     มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่     
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ บุญอารีย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
7. ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 
8. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกค า        โรงเรียนบ้านนาแก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
9. ดร.ภิญโญ ทองเหลา        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. นางอวยพร ออละมาล ี           โรงเรียนบ้านโนนกุง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
11. นางโยทะกา พันทา         โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
                                                     เขต 1 
12. นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา       โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                     สกลนคร เขต 1 
13. นายปกรณ์ อุ่นมะด ี        โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
14. นางปทัธรรม ทัศคร        โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
                                                     เขต 1 
15. นางพัฒนา ชาติช านิ        โรงเรียนบ้านหนองหอย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
                                                     เขต 1 
16. นายกุศล ชุมปัญญา        โรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรุราษฎรอ์ุทิศ”ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                     สกลนคร เขต 1 
17. นางนวลศรี พรมจันทร์                     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
      1. หลักสูตรฉบับนี้ เริม่ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2560 และใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวา่ด้วย การศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
      2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสตูร ค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหนว่ยกิตให้เหมาะสมทันสมยั
และให้สอดคล้องกับ ประกาศคุรสุภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557 
ด้วย และบังคับครุุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ท าให้หลักสูตรสมบรูณย์ิ่งข้ึน 
      3. สาระส าคัญในการปรับปรงุแก้ไข 
                3.1 โครงสร้างหลักสตูร 
                            3.1.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
 

หมวดวิชา จ านวนหนว่ยกิต 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1.หมวดวิชาสัมพันธ ์                          6 หน่วยกติ                                  6 หน่วยกิต 
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน          ไมน่้อยกว่า 21 หนว่ยกิต ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 
   2.1 วิชาบังคับ                         15  หนว่ยกิต 18 หน่วยกิต 
   2.2 วิชาเลือก          ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.หมวดวิทยานิพนธ ์                         12 หนว่ยกิต 12 หน่วยกิต 
4.หมวดวิชาเสริมไมน่ับหน่วยกติ                      15 หนว่ยกิต 12/20 หน่วยกิต 

รวม       ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42/62 หน่วยกิต 

 
                             3.1.2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1.หมวดวิชาสัมพันธ์  เรียน 6 หน่วยกิต  1.หมวดวิชาสัมพันธ์  เรียน 6 หน่วยกิต 
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา      3(2-2-5) 21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา 3 (2-2-5) 
21015101 การศกึษาเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 21015101 การศกึษาเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน 3 (3-0-6) 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน   เรียนไมน่้อยกว่า 21 หน่วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาบังคับ   เรียน 15 หน่วยกิต        2.1 วิชาบังคับ   เรียน 18 หน่วยกติ 
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน   3(2-2-5) 21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
21022202 การวจิัยเชิงคุณภาพทางการศกึษา           3(2-2-5) 21042202 การประกนัคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 
21052203 
 

การศกึษาและวิจัยทางการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทกัษะบรกิาร
สังคม 

 3(2-2-5) 
 

21002203 
 

ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ                 

3(2-2-5) 

21023204 
 

การสมัมนาแนวโนม้การวจิัยทางการศกึษาใน 
บริบทของทอ้งถิน่     

  3(2-2-5) 
 

21043204 
 

การสมัมนาแนวโนม้การวจิัยและการพัฒนา
การศกึษาในบริบทของทอ้งถิ่น 

3(2-2-5) 
 

21023205 สถิติส าหรับการวจิัย   3(2-2-5) 21043205 สถิติส าหรับการวจิัย 3(2-2-5) 
   21022206 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
        2.2 วิชาเลือก เรียนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต        2.2 วิชาเลือก เรียนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
21052300 
การศกึษา 

การศกึษาและวิจัยทางพทุธจิตวทิยาเพื่อ  
 

3(2-2-5) 21052300 
 

การศกึษาและวิจัยทางพทุธจิตวทิยาเพื่อ 
การศกึษา  

3(2-2-5) 
 

21042301 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลกัสูตร 3(2-2-5) 21052301 
 
 

การศกึษาและวิจัยทางการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทกัษะ 
บริการสังคม     

3(2-2-5) 
 
 

21042302 
 

การวจิัยเพื่อพฒันากลยุทธก์ารเรียนการสอน      
ทักษะการคดิขั้นสงู     

3(2-2-5) 
 

21042302 
 

การวจิัยเพื่อพฒันากลยุทธก์ารเรียนการสอน 
ทักษะการคดิขั้นสงู 

3(2-2-5) 
 

21042303 
 

การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพื่อ 
พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน 

3(2-2-5) 
 

21042303 
 

การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพื่อ 
พัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน  

3(2-2-5) 
 

21042304 
 

การวจิัยเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์
และพหุปัญญา 

3(2-2-5) 
 

21042304 
 

การวจิัยเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์
และพหุปัญญา 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2.2 วิชาเลือก เรียนไมน่้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 2.2 วิชาเลือก เรียนไมน่้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 
21042305 การวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3(2-2-5) 

 
21042305 
 

การวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนที่ 
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3(2-2-5) 
 

21042306 การวจิัยเพื่อพฒันากลยุทธก์ารสอนหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

3(2-2-5) 
 

21042306 
 

การวจิัยเพื่อพฒันากลยุทธก์ารสอนหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3(2-2-5) 
 

21042307 การวเิคราะห์และสังเคราะห์งานวจิัยเพื่อพฒันา
การศกึษา 

3(2-2-5) 21042307 
 

การวเิคราะห์และสังเคราะห์งานวจิัยเพื่อ 
พัฒนาการศึกษา 

3(2-2-5) 
 

21042308 การวจิัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน 3(2-2-5) 21042308 การวจิัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียน 3(2-2-5) 
21042309 การวจิัยเชิงนโยบาย 3(2-2-5) 21042309 การวจิัยเชิงนโยบาย 3(2-2-5) 
21002501 การจดัการความรู้และการพัฒนาองคก์รแห่ง

การเรียนรู ้
3(2-2-5) 21042310 การวจิัยเชิงคุณภาพทางการศกึษา 3(2-2-5) 

   21002501 
 

การจดัการความรู้และการพัฒนาองคก์ร 
แห่งการเรียนรู ้

3(2-2-5) 
 

3.หมวดวิทยานิพนธ์   เรียนไมเ่กนิ 12 หนว่ยกิต  3.หมวดวิทยานิพนธ์   เรียนไมเ่กนิ 12 หนว่ยกิต 
21046601 วิทยานิพนธ์   12 หน่วย

กิต 
21046601 วิทยานิพนธ์    12 หน่วย

กิต 
4.หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิต เรยีน 15 หน่วยกิต 4.หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิตและนับหน่วยกิตแล้วแต่กรณี เรียน 

12/20 หน่วยกิต 
21505401 ภาษาส าหรับบัณฑิตศึกษา                                             3(2-2-5) 21505401 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา                                        3(2-2-5) 
24005402 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 24005402 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา 

  
3(2-2-5) 

21035401 นวัตกรรมและการประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5) 21045401 การวดัและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
21015402 การบริหารจัดการในห้องเรียน                                           3(2-2-5) 21015402 การจดัการเรียนรูแ้ละการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 

   21016401 การฝกึปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน                           2(ไม่น้อย
กว่า 90 
ชั่วโมง) 

   21016402 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 3(ไม่น้อย
กว่า 315 
ชั่วโมง) 

   21016403 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                              3(ไม่น้อย
กว่า 315 
ชั่วโมง) 
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3.1.3 ตารางการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ประเด็น 
หลักสูตรเดิม  
(พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรปรับปรุง  
(พ.ศ. 2559) 

หมายเหตุ 

  1.  วิชาบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
         
 

ประกอบด้วย 5 วิชา 15 
หน่วยกิต 
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และ
เทคนิคการสอน  3(2-2-5) 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษา 3(2-2-5) (ปรับเป็น
วิชาเลือก) 
3. การศึกษาและวิจยัทางการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมด้าน    
จิตสาธารณะและทักษะบริการ
สังคม 3(2-2-5) (ปรับเป็นวิชา
เลือกในฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
4. การสัมมนาแนวโน้มการ
วิจัยทางการศึกษา ศึกษาใน
บริบทของท้องถิ่น 3(2-2-5) 
5. สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย  
3(2-2-5) 
 

ประกอบด้วย 6 วิชา  18 หน่วยกติ 
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)   
2. การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-
5) 
(เป็นรายวิชาเปิดใหม่)  
3. ความเป็นครูคณุธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 3(2-2-5) (เพิ่มใน
รายวิชาบังคับ) 
4. การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการ
พัฒนาการศึกษาในบริบทของท้องถิ่น  
3(2-2-5) (ปรับช่ือรายวิชาตามช่ือของ
หลักสตูร) 
5. สถิติส าหรับการวิจยั 3(2-2-5)  
6. ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา
หลักสตูร   3(2-2-5) (ปรับจากรายวิชา
เลือกเป็นรายวิชาบังคับ) 
 
  

1. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับไปเป็น
วิชาเลือกเสรี เช่น  
วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพการ 
ศึกษา และ วิชาการศึกษาและวิจยัทางการ
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมด้านจติสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม 
2. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาเลือกเสรีมา
เป็นวิชาบังคับเช่นรายวิชาทฤษฎีและ
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
3. มีการเพิ่มรายวิชา เช่น วิชาการประกัน
คุณภาพ การ 
ศึกษา และวิชาความเป็นครู คณุธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 
18 หน่วยกิต 
 

   2.รายวิชาเสริม
ทักษะ       

ก าหนดไว้ 5 รายวิชา ท่ีต้อง
เรียนโดยไม่นับหน่วยกติเพื่อ
จบการศึกษา 
1. ภาษาส าหรับบัณฑิตศึกษา 
3(2-2-5) (ปรับค าอธิบาย
รายวิชา) 
2. คอมพิวเตอร์ส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 3(2-2-3) 
3. หลักการศึกษาและการ
เรียนรู้  
    3(2-2-5) (ปิด) 
4. นวัตกรรมและการ
ประเมินผลการศึกษา3(2-2-5) 
5. การบริหารจัดการใน
ห้องเรียน  
   3(2-2-5) (ปรับค าอธิบาย
รายวิชา) 

ก าหนดไว้ 5 รายวิชา ที่ต้องเรยีนโดยไม่
นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา 
1. ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
2. คอมพิวเตอร์ส าหรับบณัฑิตศึกษา  
   3(2-2-3) 
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
    3(2-2-5) 
4. การจัดการเรียนรู้และการจดัการช้ัน
เรียน      
   3(2-2-5) (ปรับจากรายวิชาท่ี 5)  
5. การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพระหวา่งเรียน 
2  
  2 (ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) (เปิดใหม่) 
6. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
    3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) (เปิดใหม่) 
7. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
    3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) (เปิดใหม่) 
 

1. ปรับปรุงโดยการเรียนเพิ่มจ านวน 8 
หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นครูมา
ก่อนต้องเรียนเพิ่มอีก 3 รายวิชา คือ 
    1.) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง
เรียน จ านวน 2 หน่วยกิต 
    2.) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 จ านวน 3 หน่วยกิต 
    3.) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 จ านวน 3 หน่วยกิต 
2. ลดรายวิชาลง 1 วิชา คือ หลัก
การศึกษาและการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วย
กิต 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่าง รายวิชาในหลักสตูร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
การศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา(ตามข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556) 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่าง รายวิชาในหลักสตูร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
การศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา(ตามข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556) 

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่1  ความเป็นคร ู
      สาระความรู้ 
      1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ
คร ู
      2) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นคร ู
      3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครแูละวิชาชีพคร ู
      4) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
      5) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง 
      สมรรถนะ 
      1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได ้
      2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมลูข่าวสารความรู้เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรยีนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศกัยภาพผูเ้รียน 
      4) มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู
 

21002203    ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 3(2-2-5) 
                  Teacherhood, Morals, Professional Ethics  
     สภาพงานครู บทบาทหน้าท่ี และภาระงานครู คุณลักษณะของครู
ที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวญิญาณความเป็นครู 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การเสรมิสร้างศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง รอบรู้เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอน เพื่อให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆได้  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การปฏิบัตติน
เป็นแบบอย่างท่ีดี ส านึกดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง       

มาตรฐานที่ 2  ปรัชญาการศึกษา 
      สาระความรู้ 
      1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
      2) แนวคิด และกลวิธีการจดัการศึกษา เพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
       สมรรถนะ 
      1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
      2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21015101    การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3-0-6) 
                  Education  for  Sustainable  Development 
       ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฏีทางการศึกษา  ศาสนา เศรษฐกจิ  
สังคม  วัฒนธรรม  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา  เพื่อ
เสรมิสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
การวิเคราะห์เกีย่วกับการศึกษาเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน  การศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน  วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวโน้มของการศึกษา การศึกษาเปรียบเทยีบและการปฏริูป
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ การบูรณาการแนวคิดและ
หลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและ
สังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม 
       สาระความรู้ 
       1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นคร ู
       2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวิชาชีพครู 
       สมรรถนะ 
       1) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง 
       2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันต ิ

21505401    ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
3(2-2-5)  
        Language and Culture for Graduates 
        ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพือ่การเป็นครภูาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสือ่ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้
ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่รว่มกันอย่างสันติ การรวบรวม
ความรู้  ความคดิจากการฟังและการอ่าน การน ามาแสดงออกด้วย
การพูดและการเขียนโดยเน้นการอ่านและการสรุปความส าคัญของ
บทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเลคทรอนิคส์และการฝึกการเขยีนบทคัดย่อภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย 

มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาส าหรับครู 
      สาระความรู้ 
      1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวทิยาพัฒนาการของ
มนุษย ์
      2) จิตวิทยาการเรียนรู้และจติวิทยาการศึกษา 
      3) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
      สมรรถนะ 
      1) สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
      2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ต็มศักยภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21051201    จิตวิทยาการเรยีนรูแ้ละเทคนิคการสอน 
3(2-2-5) 
                  Learning  Psychology  and  Teaching  
Techniques 
      จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าเพื่อช่วยเหลือผู้เรยีนให้มีคณุภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรยีน
ให้เต็มศักยภาพ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเชิง
ทฤษฎีการเรยีนรู้ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมความถนดัและความสนใจ ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรยีน แรงจูงใจ  ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบ
ของการรับรู้และการเรียนรู้ เชาวน์ปัญญาจริยธรรม  การใช้ระบบการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตน เพื่อการมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเทคนิคการสอน
เพื่อแสวงหาองค์ความรูด้้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   116                  มคอ.2 ค.ม. (การวิจยัและพัฒนาการศึกษา) 
 

 

 

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร  
      สาระความรู้ 
      1) หลักการ แนวคิดในการจดัท าหลักสูตร 
      2) การน าหลักสูตรไปใช้ 
      3) การพัฒนาหลักสูตร 
     สมรรถนะ 
      1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตร
ได ้
      2) ปฏิบัติการประเมินหลักสตูรและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 

21022206    ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
3(2-2-5) 
                 Theory  and Process  for  Curriculum  
Development 
       หลักการ แนวคิด ในการจัดท าหลักสตูร  ทฤษฎีทางการศึกษา 
ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์  และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย  หลักการและทฤษฎีหลักสูตร  
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหลักสตูรและทฤษฎีทางการศึกษา  บริบท
การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการของการออกแบบหลักสูตร การพัฒนา
หลักสตูร  การพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสตูร การวิเคราะห์และสามารถจัดท า
หลักสตูรได้ การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้
ปฏิบัติ การประเมินหลักสูตร  และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสตูร ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาและการพัฒนา
หลักสตูร  และการบริหารจัดการหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพ 
                  

มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการชั้นเรียน 
      สาระความรู้ 
      1) หลักการ แนวคิด แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู ้
     2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อให้
ผู้เรยีนรู้จักคดิวิเคราะห์ คิดสรา้งสรรค์และแก้ปัญหาได้ 
     3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 
     4) การจัดการช้ันเรยีน 
     5) การพัฒนาศูนย์การเรยีนในสถานศึกษา 
     สมรรถนะ 
     1) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิผลจริง 
     2) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู ้

21015402    การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
3(2-2-5) 
                  Learning and Classroom Management 
                        หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกีย่วกับการจดัท า
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ ทฤษฎี 
และรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคดิวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแกไ้ขปัญหาได้ การบูรณาการจดัการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจดัการช้ันเรียน การสร้างบรรยากาศการจดัการช้ันเรียนให้
ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ การพัฒนาศนูย์การเรียนในสถานศึกษา การน า
แผนการจดัการเรียนรู้ไปสู่การปฏบิัติให้เกิดผลจริง 
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้  
       สาระความรู้ 
       1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 
       2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
       สมรรถนะ 
       1) สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
       2) สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน
และพัฒนาผูเ้รียน 

21045102    วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5)     
        Educational  Research  Methodology 
       ความหมายของการวิจัย หลกัการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติในการ
วิจัย รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย  กระบวนการวิจยัและหลักการ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษาแบบต่างๆ ไดแ้ก่  การวิจัยเชิงส ารวจ  
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจยัและพฒันาการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ  การ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม  การวิจัยในช้ันเรียน และการวิจยัเชิงคุณภาพ  
การก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง  การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
การเลือกใช้สถิตเิพื่อการวิจัยที่เหมาะสม ครอบคลมุ ทั้งสถิติพื้นฐาน
และสถติิอ้างอิง  การเขียนเสนอโครงการเพื่อวิจัย การฝึกปฏบิัติการ
วิจัย การเขียนสรุปผลรายงานการวิจัย การน าเสนอเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย  การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

มาตรฐานที่ 8   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
       สาระความรู้ 
       1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ 
และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนรู ้
       2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร 
     สมรรถนะ 
       1) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
       2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร   
 

 

24005402     คอมพิวเตอร์ส าหรบับัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
                  Computer for Graduates 
      ความหมาย ความส าคญั ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การใช้งานระบบปฏบิัติการ การใช้โปรแกรมการจดัพิมพ์
เอกสารและการใช้โปรแกรมการน าเสนอผลงานวิชาการ การจัดการ
สืบค้นและการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่ผลิตโดยมลูนธิิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 9  การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้       
       สาระความรู้ 
       1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน       
       2) ปฏิบัติการวดัและการประเมินผล  
        สมรรถนะ 
        1) สามารถวัดและประเมินผลได้ 
        2) สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 
     

21045401    การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5) 
                  Learning Measurement and  Evaluation 
        หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  และขั้นตอนในการปฏิบัตกิารวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการ
สร้าง  การหาคณุภาพและการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล  การ
ประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การประเมิน
ภาคปฏิบตัิ  การประเมินผลแบบยอ่ยและแบบรวม  ระเบียบและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสตูรระดับต่างๆปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน  การ
ประเมินตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคณุภาพการศึกษา  และการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 10   การประกันคุณภาพการศึกษา  
        สาระความรู้ 
       1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคณุภาพการศึกษา 
       2) การประกันคุณภาพการศกึษา 
       สมรรถนะ 
       1) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
       2) สามารถด าเนินการจัดกจิกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้
 

21042202    การประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5)  
                  Educational Quality Assurance 
       หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคณุภาพ
การศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก มาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณาการ
ประเมินการประกันคณุภาพ การด าเนินการจัดกิจกรรมส าหรับ
ประเมินคุณภาพและการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน    
 

มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
       สาระความรู ้
       1) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต 
       2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 
       3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด 
       สมรรถนะ 
       1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก
สาธารณะ และเสียสละใหส้ังคม  
       2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

 

21002203    ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ3(2-2-5) 
                  Teacherhood, Morals, Professional Ethics        
      สภาพงานครู บทบาทหน้าท่ี และภาระงานครู คุณลักษณะของ
ครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นคร ู
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การเสรมิสร้างศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง รอบรู้เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอน เพื่อให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆได้  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การปฏิบัตติน
เป็นแบบอย่างท่ีดี ส านึกดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

มาตรฐานที่ 12 สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน ประสบการณ์วิชาชีพ 
(การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรยีน) 
       สาระการฝึกทักษะ 
       1) การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู ้
       2) การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง       
       3) การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์จริง 
       4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล 
       5) การตรวจข้อสอบ การใหค้ะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน 

 

21016401     การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน  2 
(ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง) 
                  Teaching Professional Practicum 
        การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสรา้งความรูด้้วยตนเอง   การเตรยีมทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผูเ้รียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผูเ้รียน 
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 

รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
       6) การสอบภาคปฏิบตัิและการให้คะแนน 
       7) การวิจัยแก้ปัญหาผูเ้รียน 
       8) การพัฒนาความเป็นครูมอือาชีพ 
       สมรรถนะ 
       1) สามารถจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
       2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัด
และประเมินผลผู้เรียน 

 

มาตรฐานที่ 13 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 
       สาระการฝึกทักษะ 
       1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 
       2) การวัดและการประเมินผล และน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน        
      3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 
      4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรอืแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาการศึกษา 
      สมรรถนะ  
      1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก 
      2) สามารถประเมิน ปรบัปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
      3) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

21016402      การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (1)                                
3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) 
                   Teaching Professional Internship I 
        การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการน า
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรยีน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดท าโครงการ
วิชาการ การสัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ในการ
สัมมนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมายใน
สถานศึกษา 
 
21016403      การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (2)                            
3(ไม่น้อยกว่า 315 ช่ัวโมง) 
                   Teaching Professional Internship II 
       การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการน า
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรยีน    การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา  การจดัการเรียนรู้
ในสาขาวิชาเอก วิเคราะห์ อภิปราย การปฏิบัติการผลิตและการใช้สือ่
การเรยีนการสอน ประเมิน ปรับปรุง และการวิจยัในช้ันเรียนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน   การปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ี
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
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ดร.มารศรี กลางประพันธ์    ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
คุณวุฒิ/สาขาวิชา        
                            วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ,2548 
                            ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,2547 
                            ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2534 
                            ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลยัรามค าแหง,2527  
ต ารา 
มารศรี กลางประพันธ์. (2558). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.คณะครุศาสตร์  
               มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. 
มารศรี กลางประพันธ์. (2558). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม.คณะครุศาสตร์  
              มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
มารศรี กลางประพันธ์. (2535). การเปรยีบเทียบอัตราการตอบสนองแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์เมื่อให้สิ่งตอบ 

   แทนท่ีแตกต่างกัน. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ สกลนคร: สถาบนัวิจัยและการพัฒนา  
               มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. 
มารศรี กลางประพันธ์. (2545). การศึกษาสภาพปัจจุบันปญัหา แนวทางการแก้ปัญหา และความต้องการ ในการนิเทศ 
               การศึกษาของส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์  
               สกลนคร: สถาบันวิจยัและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
มารศรี กลางประพันธ์. (2546). การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังกัดสถาบันราชภฏั ตามแนวพุทธ                             
               ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกลนคร: สถาบันวิจัยและการพัฒนา  
               มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. 
มารศรี กลางประพันธ์. (2548). การพัฒนาคุณธรรม ด้านความอดทนของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี. รายงานการวิจยั 
               ฉบับสมบูรณ์ สกลนคร: สถาบันวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
มารศรี กลางประพันธ์ และสมุาลี สมพงษ์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษา 
               วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบรูณ์ สกลนคร: สถาบันวิจัยและ 
               การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
มารศรี กลางประพันธ์ และสมุาลี สมพงษ์. (2559). การศึกษาเปรยีบเทียบระดับและวิธีการพัฒนาคณุธรรมของ 
               นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกลนคร: สถาบันวิจัย 
               และการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
มาศรี กลางประพันธ์ สุมาลี สมพงษ์  พิตร ทองช้ัน และอนันต์ บัวบาน. (2559). การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านความวิตกกังวล 

ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
               สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. 
บทความทางวิชาการ    
มารศรี กลางประพันธ์. (2557). มาพัฒนาจิตใจกันเถิด. วารสารการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  
มารศรี กลางประพันธ์. (2558). การประเมินเคร่ืองมือแบบวัดความวิตกกังวล. วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปีท่ี 2 
                ฉบับท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร.  
มารศรี กลางประพันธ์. (2558). พฤติกรรมความร่วมมือ. วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปทีี่ 2 ฉบับท่ี 2   
               มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร.  
มารศรี กลางประพันธ์. (2558). การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธกีารถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ. วารสารการวจิัยและ 
               การพัฒนาการศึกษา ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  
มารศรี กลางประพันธ์. (2559). การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบออสกูด. วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปี่ท่ี 3 ฉบับท่ี 1   

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร.  
มารศรี กลางประพันธ์. (2559). การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง. วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2               

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร.  
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มารศรี กลางประพันธ์. (2559). การก ากับตนเอง (Self-Regulation). วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
              มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร.  
การอบรม-ศึกษาดูงาน 
              1. ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีและศลิปวัฒนธรรมจ านวน 20 ประเทศ ได้แก ่ญี่ปุ่น 
 ฮ่องกง สิงคโปร ์มาเลเซยี เวียดนาม จีน พม่า ลาว เกาหลีใต ้เยอรมัน ออสเตรยี ฮังการ ีเช็คโก สโลวคั ฟินแลนด ์ 
สวีเดน เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด ์ฝรั่งเศส และอเมริกา ปี 2550-2556 
              2. ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุน่เพื่อไปศึกษาในสาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และภาษาญี่ปุ่น ที่ 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 18 เดือน ปี 2539 
              3. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Leadership Development Program ที่มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสกลนคร ปี 2551    
               4. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Leadership Development (LDP)       
Educational Leadership and Education จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
สอนโดย Professor, Forrest W. Parkay ปี 2551 
              5. เข้ารับการฝึกปฏิบตัิธรรมตามแนวสติปฎัฐาน 4 จ านวน 14 ครั้ง ๆ ละ 7-11 วัน  ในช่วง                
ระยะเวลา 15 ปี นอกจากน้ีก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรยีนการสอนและการวิจัยด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
โดยพานักศึกษาเข้าค่ายปฏิบตัิธรรมตามวัดต่าง ๆ จ านวนประมาณ 19 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่  
พ.ศ. 2545-2555 เป็นเวลา 10 ปี  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
              เป็นประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑติศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา หลักสตูรและ 
การสอนและสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามากกว่า 100 เรื่อง ปี 2551-2559 
ผลงานดีเด่น 
              1. เคยไดร้ับการคัดเลอืกให้เป็นบุคลากรดีเด่น “คนเกียรติยศระดับชาติ 2547 สาขาผู้หญงิเก่งแห่งปี”  
จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
              2. ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งป ี2552” สาขาบริหารการศึกษา จากองคมนตร ีฯพณฯ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
 
 
ดร.พิตร  ทองชั้น     ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา   
                            Ph.D. Higher Education and Educational Research North Texas University, USA.2530 
                            กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา,2511 
                            กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ,2504 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
พิตร  ทองช้ัน. (2520). การส ารวจความคิดเห็นของบุคคลตา่งๆ ที่มตี่องานนิทรรศการวัฒนธรรมไทย ของวิทยาลัยครูนครราชสมีา 
พิตร  ทองช้ัน. (2551). การพัฒนารูปแบบของการเรยีนรู้ สิ่งแวดลอ้มศึกษาในท้องถิ่นแบบร่วมมือกันเรียนรู้  
                            ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
พิตร  ทองช้ัน. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการกระจายอ านาจการบรหิารงานวิชาการไปปฏบิัติ 
                            ของสถานศึกษาในอีสานใต ้ 
พิตร ทองช้ัน มาศรี กลางประพันธ์ สุมาลี สมพงษ์  และอนันต์ บัวบาน. (2559). การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านความวติกกังวล       

ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
                             สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ประสบการณ์การสอน 
              1. อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักทดสอบและวิจัยทางการศึกษา 
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            3. อาจารย์พิเศษ มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภมู ิ
            4. กรรรมการออกข้อสอบของทบวงมหาวิทยาลัย 
            5. ผู้บรรยายวิชาการวัดผลประเมินผลและวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
ต ารา  
            1. สถิติอนุมาน  
             2. การวัดสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน 
            3. หลักการวัดผล 
            4. จิตวิทยาสังคม 
            5. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล 
            6. หลักการวิจัย 
บทความ 
             1. การวัดทางด้านจิตพิสัย EQ vs HQ 
             2. ลักษณะครูที่ดี กรมการฝึกหดัคร ู
             3. สังคมมิติ 
             4. การสังเกต 
             5. ผลกระทบของไทยเมื่อจีนเข้า WTO (ตอนที่ 1) 
ผลงานดีเด่น 

 1. นายกสมาคมวดัผลการศึกษาแห่งประเทศไทย 
 2. ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาแหง่ประเทศไทย 
 3. ประธานสาขาสถิติและการวิจยั โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
ดร.พูนสิน ประค ามินทร์    ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
คุณวุฒิ/สาขาวิชา     
                            ค.ด. ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,2555 
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รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2559 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร การปรับปรุง 
1.ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสตูรเดิม 
      หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา ยึดหลักปรัชญาที่ว่า การวิจัยเป็นรากฐานของ
การพัฒนาทุกศาสตร์ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อันเป็น
รากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่ง
พัฒนานักวิจยัหรือนักวิชาการที่มคีวามรู้ ความสามารถด้าน
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยในรปูแบบต่างๆที่ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาศาสตร์หรอสาขาท่ีจ าเป็นตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

 1.ปรับปรุงปรัชญาของหลักสตูร เป็น มุ่งพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักบริหารองค์กร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
และบุคลากรอาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย และด้านการพัฒนา
การศึกษาที่มีคณุธรรมจรยิธรรมโดยน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศาสตร์หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
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2.ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องและ
เรียงล าดับข้อตามปรัชญาของหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสตูรใหม่เป็น  
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1.3.1 เพื่อผลิต ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และผูบ้ริหารองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการวิจัยและด้าน
การพัฒนาการศึกษาในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                      
             1.3.2 เพื่อผลิต อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น าทางการวิจัยและพัฒนาการศึกษาให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ 
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และสถาบันท่ีสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นต้น 
  1.3.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นตน้ ให้มีความรู้ความสามารถดา้นการ
วิจัยและการพัฒนาการศึกษาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาหน่วยงาน
ต่างๆ อันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูส่ังคม
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร การปรับปรุง 
3.อาจารย์ประจ าหลักสตูรควรเรยีงล าดับตามต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3.ปรังปรุงโดยเรียงล าดับตามต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 

4.ควรเรียงล าดับรายวิชาชีพครู โดยจัดให้เรียนวิชาทางการ
ศึกษาที่จ าเป็นก่อนท่ีจะออกไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง
เรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 

4.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยการปรับเรียงล าดับใหม่ในตาราง
แผนการศึกษาตามแบบ แผน ก แบบ ก2(1) และแบบแผน ก แบบ ก
2(2) 

5.ควรปรับช่ือรายวิชา การวดัประเมินผลการผลการเรียนรู้ 5.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เป็นรายวิชาการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 

6.ควรปรับช่ือรายวิชาการสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น 
 

6.ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะเป็นรายวิชาการสัมมนาแนวโนม้การวิจยั
และการพัฒนาการศึกษาในบริบทของท้องถิ่น 
 

7.ควรปรับปรุง อาจารย์ประจ า เปน็อาจารยผ์ู้สอน 
 

7.ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจ าเป็นอาจารยผ์ูส้อน 
เรียบร้อยแล้ว 
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8.ควรตรวจสอบระบบการพิมพ์ใหถู้กต้อง 
 
 

8.ได้ตรวจสอบระบบการพิมพ์และแก้ไขการพิมพ์ให้ถูกต้องเรยีบร้อย
แล้ว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   129                  มคอ.2 ค.ม. (การวิจยัและพัฒนาการศึกษา) 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก ญ 
รายงานการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการบัณฑติศึกษา การปรับปรุง 
1. ในหัวข้อ 3.1.1, 3.1.3 และ 3.1.4 ควรตัดค าว่า  
“ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”ออก 

1. ได้ปรับปรุงโดยการตดัค าว่า “ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” ออกเรียบร้อยแล้ว 

2. ควรเขียนก ากับในรายวิชาท่ีปรบัปรุงใหม่ว่า วิชาไหนบ้างที่เปิด
ใหม่ หรือปิด หรือวิชาใดบ้างที่ปรบัปรุงค าอธิบายรายวิชา 

2. ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

3. การน าเสนอควรมีช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา ปรัชญาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและควรน าเสนอเป็นตาราง พร้อมอธิบาย
ความแตกต่างของหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

3. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
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ภาคผนวก ฎ 
รายงานการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

น าเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ........./2559 วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559 
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ เดิม ปรับปรุงใหม่ 

1. ประเด็น ช่ือรายวิชา รายวิชาสถิติขั้นสูง
ส าหรับการวิจัยควรตัด ค าว่า ขั้นสูงออก 
……………………………………………………… 
   สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

(เดิม)  
       สถิติขั้นสูงส าหรับการวจิัย.......    
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

(ใหม่) 
...............สถิตสิ าหรับการวิจยั......... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

2. ประเด็น  ตัวอักษรไม่ชัดเจน…….. 
อ่านยาก……………………………………… 

(เดิม)  
       ตัวอักษรไม่ชัดเจน................... 

(ใหม่) 
    ท าให้ตัวอักษรหน้า 68-  103....
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......................................................... 

......................................................... 
   สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

ชัดเจนแล้ว....................................... 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

3. ประเด็น  ตารางการเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม 2555  
และใหม่ 2559 ควรใส่เฉพาะที่ม.ี....... 
การเปลีย่นแปลง…………………………… 
   สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

(เดิม)  
        ใส่ข้อมูลทั้งหมดทั้งที่มีการ....
เปลี่ยนแปลงและส่วนท่ีไม่มีการ.......
เปลี่ยนแปลง(คงเดิม)……………………. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 

(ใหม่) 
ท าตารางใหม่โดยใสเ่ฉพาะข้อมลูหรือ
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฏ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ........./2559 วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ เดิม ปรับปรุงใหม่ 

1. ประเด็น ....................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
   สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

(เดิม) 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
.......................................................... 

(ใหม่) 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

2. ประเด็น ....................................... 
......................................................... 

(เดิม) 
......................................................... 

(ใหม่) 
........................................................ 
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......................................................... 

......................................................... 
   สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 
3. ประเด็น ....................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
   สิ่งที่ด าเนินการปรับปรุง 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

(เดิม) 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
.......................................................... 

(ใหม่) 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 


