หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ/ภาควิชา
: ครุศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Research and Development for Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)
Master of Education (Educational Research and Development)
ค.ม. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
M.Ed. (Educational Research and Development)

3. วิชาเอก
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
4. จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษาต่อ
คัดเลือกนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
การศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559
6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ... เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
6.4 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักวิจัย และอาชีพอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัย
เป็นพื้นฐาน
9. ชื่อ ตาแหน่ง และวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจาตัว
ลาดับ
ตาแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
ที่
ทางวิ
ลาดัชาการ
บที่
1 ผู้ช่วย
ดร.มารศรี กลาง
3490500172804
ศาสตราจารย์
ประพันธ์

2

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร.พิตร ทองชั้น

3100502911453

3

อาจารย์

ดร.พูนสิน ประคา 3480500371092
มินทร์

สถาบัน
การศึกษา
วท.ด.(วิจัยพฤติกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ศาสตร์ประยุกต์)
ทรวิโรฒ 2548
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2547
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2534
ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2527
Ph.D. Higher
North Texas
Education and
University, USA.
Educational Research 2530
กศ.ม. (การวัดผล
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
การศึกษา)
2511
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
2504
ค.ด. (ภาวะผู้นาทางการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริหารการศึกษา)
สกลนคร 2554
กศ.ม. (การบริหาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒมหาสารคาม
2534
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
2516

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกยุคใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องเป็นสังคมคุณภาพ ที่มีฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนางาน ต้องเป็นบุคคลที่มลี ักษณะ
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการ
ทางาน และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะทีจ่ าเป็นของศตวรรษที่ 21 ที่จะสร้างการพึ่งตนเองให้สมดุลกับ
การแข่งขันบนเวทีโลก กอปรกับการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนและเป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาบุคคลที่มีอาชีพดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสาคัญต่อการประกอบวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและยุคศตวรรษที่ 21
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในการดาเนินชีวิตและการงาน สภาพสังคมที่ไร้พรมแดนทาให้การดูแลและป้องกันเด็กและเยาวชนจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไป
อย่างยากลาบากมากขึ้น เกิดความไม่สมดุลระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุกับจิตใจ ความเหลื่อมล้าระหว่างสังคมชนบทกับสังคม
เมือง การพัฒนาประเทศไม่สมดุลและยั่งยืน จาเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ให้มีภมู ิรู้ ภูมิธรรม และความพอเพียง เพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้คนเป็นฐานในการพัฒนา บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องเสริมสร้างทั้งความรู้ ทักษะ
ชีวิต ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ที่ถูกต้องเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง มีความรอบรู้ มี
ทักษะการคิด มีทักษะการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้สามารถ
เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอาชีพอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นฐาน โดยคานึงถึง
การเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสูส่ ังคมประชาคมอาเซียนและระดับสากลต่อไป
11.3 สถานการณ์เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มีความจาเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร จาเป็นต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับประกาศคุรุ
สภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องมีมาตรฐาน 3 ด้าน คือ
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตด้วย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี วามรู้ ความสามารถและ
ปรับตัวได้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพดังกล่าวมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป
การเรียนรู้ เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ มีทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคือผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้คคู่ ุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะการคิดขั้นสูง ใช้ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รักความเป็นไทย มีความผูกพันต่อท้องถิ่น มีความรู้ในศาสตร์ของการวิจยั และสามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้เนื้อหาที่ปรับปรุงในหลักสูตร มีเนื้อหารายวิชาที่สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ด้วย จึงเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ของสถาบัน
กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้
สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรอืน่ ที่เป็นหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตในส่วนที่เป็นหมวดวิชาสัมพันธ์และ
รายวิชาเสริมทักษะเท่านั้น แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล / ปรัชญาของหลักสูตร / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 หลักการและเหตุผล
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษาและวัฒนธรรม ทาให้
ประเทศไทยต้องดาเนินการปฏิรูปการเมือง ระบบราชการและกระบวนการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
สาหรับการปฏิรูปการศึกษานั้นรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นการปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียนและ
สถานศึกษา ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านระบบการบริหารการศึกษา
โดยมีจดุ มุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพและเป็นมนุษย์ทมี่ ีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้การแก้ปัญหา การเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ และการสร้างสิ่งใหม่ให้มีชีวิตอยู่รอดได้ ต้องอาศัยศาสตร์
ทางการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวิต จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้วัฒนธรรม
การวิจัยกลายมาเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน โดยยึดหลักว่า งานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นผลมาจากกระบวนการที่เชื่อถือได้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ในหมวด 4 มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ส่วนมาตรา 28 หลักสูตรของอุดมศึกษา ให้มีการวิจัยค้นคว้าเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา อีกทั้งบทบัญญัติในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ทีต่ ้องนาการวิจัยเชิงประเมินผลมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ในหมวด 9 มาตรา 67 กาหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย การที่จะตอบสนองความมุ่งหมายตามมาตราดังกล่าวได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่
ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในเทคนิคกระบวนการวิจัยเป็นอย่างดี ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดแบบนักวิจัย อีกทั้งยังต้องนาเทคนิคกระบวนการวิจยั มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัตภิ ารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสังคมและพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ตระหนักถึงการจัดการศึกษาให้เท่าทันต่อกระแส
โลกาภิวตั น์ และกระตุ้นส่งเสริมให้ดาเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักวิชาการและนักวิจัยและบุคลากรอื่นๆเพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมแต่ละท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป
1.2 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักบริหารองค์กร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรอาชีพ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย และด้านการพัฒนา
การศึกษาที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม โดยนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศาสตร์หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิต ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการ
วิจัยและด้านการพัฒนาการศึกษาในการนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3.2 เพื่อผลิต อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นาทางการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยการอาชีพ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และสถาบันที่สังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
1.3.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น ให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาหน่วยงานต่างๆ อันเป็นรากฐานที่มั่นคงใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สสู่ ังคมคุณภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
1. การบริหารหลักสูตร

2. กระบวนการจัด
การเรียนการสอน
3. การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

1.กาหนดแผนการบริหารหลักสูตร
2.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล
3.ติดตามและประเมินผลหลักสูตรปีละครั้ง
4.จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
1.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2.การประเมินการเรียนการสอน
1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ห้องเรียน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องวิปัสสนา
2.ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ตารา/สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน

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

4. การบริหารอาจารย์

1.ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยั
3.ส่งเสริม พัฒนาทักษะการสอน
4.สนับสนุนอาจารย์ ให้เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา เพิ่มความรู้และประสบการณ์
ด้านวิจัย สถิติการวัดและประเมินผล จิตวิทยา
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

5. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการ
วิเคราะห์การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้คาปรึกษา/การมี
ส่วนร่วมทางวิชาการ
1.วิจัย/สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
และความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
2.จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างมหาบัณฑิต คณาจารย์และผู้ใช้
มหาบัณฑิต

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม
และ/หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต

1.แผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6)
2.ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องวิปัสสนาที่
มีมาตรฐานเพียงพอ
2.เอกสาร/ตารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
1.รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา
2.ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3.โครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์
4.โครงการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา
2.โครงการให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษา

1.รายงานผลการวิจัย/การสารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2.รายงานผลการวิจัย/สารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.รายงานผลการประชุมสัมมนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
1.2 การศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการ
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
กาหนดการเปิดสอนหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาใช้วธิ สี อบ
สัมภาษณ์ และวิธีอื่นๆ ตามทีอ่ าจารย์ประจาหลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 3 ภาค (1 ปีการศึกษารวมภาคฤดูร้อนด้วย) การศึกษาในระบบทวิภาคแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา และกาหนดภาค
การศึกษา ดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนเมษายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.
รับรอง และรับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา ผู้เข้าศึกษา
สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิตในรายวิชา 21045401 การวัดและการประเมินผล
การศึกษาและวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นอกจากนี้นักศึกษาที่ต้อง การการรับรองปริญญาทางการศึกษา เพื่อนาไป
ประกอบวิชาชีพครูจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีก 8 หน่วยกิต 3 รายวิชา คือ 21016401 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
21016402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 21016403 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษา ขาดความเข้าใจบริบทท
การศึกษา และความรู้ทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์พื้นฐานรวมทั้ง การคิดวิเคราะห์และการคิดขั้นสูง
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กาหนดให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับผู้ทไี่ ม่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
ทางการศึกษาเพิ่มเติม และเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การคิดขั้นสูงและสถิติเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6. งบประมาณตามแผน

2560
40
-

ปีการศึกษา
2561
2562
40
40
40
40
40

2563
40
40
40

2564
40
40
40
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา (100,000 บาท/คน)
รวม

2560
4,000,000
4,000,000

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
4,000,000 4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000

2564
4,000,000
4,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่าย (ค่าหน่วยกิต) ของนักศึกษาภาคพิเศษต่อรายหัวรวมตลอดหลักสูตร 100,000 บาท ภาค
เรียนละประมาณ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายของนักศึกษาภาคปกติต่อรายหัวรวมตลอดหลักสูตร 50,000 บาท (ภาคเรียนละ
ประมาณ 10,000 บาท)
หมวดเงิน

ปีการศึกษา
2562
1,520,000
606,360
500,000
93,640

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2560
1,520,000
606,360
500,000
93,640

2561
1,520,000
606,360
500,000
93,640

รวมงบรายจ่าย

2,720,000

2,720,000 2,720,000

รวม

หมายเหตุ

2563
2564
1,520,000 1,520,000
606,360 606,360
500,000 500,000
93,640
93,640

7,600,000
3,031,800
2,506,000
468,200
2,720,000 2,720,000 13,606,000

ค่าครุภณ
ั ฑ์
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
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่
แล้ว มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แต่สาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมาก่อนต้องเรียนครู
รายวิชาเสริมทักษะเพิ่มเติมและนับหน่วยกิต ตลอดจนต้องฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หน่วยกิต และต้องฝึกปฏิบตั ิการ
สอนในสถานศึกษา 1 และ 2 รวมจานวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตามเกณฑ์ประกาศคุรสุ ภา เรื่อง การรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
- หมวดวิชาสัมพันธ์
6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะด้าน
24 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
- รายวิชาเสริมทักษะ
ไม่นับหน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
21045102
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
21015101
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
21051201
จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
21042202
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
21002203
ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3(2-2-5)
21043204
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในบริบท
ของท้องถิ่น
3(2-2-5)
21043205
สถิติสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
21022206
ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)
21052300
การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
21052301
การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม
3(2-2-5)
21042302
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนทักษะการคิดขั้นสูง
3(2-2-5)
21042303
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
3(2-2-5)
21042304
การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา
3(2-2-5)
21042305
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3(2-2-5)
21042306
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(2-2-5)
21042307
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
21042308
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
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
วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์
3(150)
(Thesis 1)
21046602
วิทยานิพนธ์ 2 การสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3(150)
(Thesis 2)
21046603
วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบตั ิงานภาคสนาม
3(150)
(Thesis 3)
21046604
วิทยานิพนธ์ 4 การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
3(150)
(Thesis 4)
รายวิชาเสริมทักษะ (รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมาก่อน)
1. นักศึกษาทีป่ ระกอบอาชีพครูอยู่แล้ว จะต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด โดยพิจารณาผลการสอบหรือการเทียบโอน
หน่วยกิต ผู้ที่มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์หรือไม่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนีโ้ ดยไม่นับหน่วยกิต (แต่สาหรับ
นักศึกษาที่ยังไม่เคยประกอบอาชีพครูมาก่อนจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ เป็นรายวิชาบังคับและต้องนับจานวนหน่วยกิตด้วย)
21505401

ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา

3(2-2-5)
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24005402 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
2. นักศึกษาที่ไม่เคยเป็นครูมาก่อน ก็จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยนับหน่วยกิตด้วย
21045401 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
21015402 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
3. นักศึกษาที่ต้องการ การรับรองปริญญาทางการศึกษา เพื่อนาไปประกอบวิชาชีพครูจะต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพดังรายวิชาต่อไปนี้
21016401 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
2(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง)
21016402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง)
21016403 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง)
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) จัดการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก 2(1) คือ ผู้เรียนต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
กรณีนักศึกษาประกอบอาชีพครูอยู่แล้ว ต้องเรียนตามแผนการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2(1) ดังนี้
แผนการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก 2(1)
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต ปีการศึกษา/ภาค
เรียน
สัมพันธ์
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บังคับ
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
เสริมทักษะ 21505401 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา *
3(2-2-5)
24005402 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา *
3(2-2-5)
รวม
6
บังคับ
21042202 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เสริมทักษะ 21045401 การวัดและประเมินผลการศึกษา **
3(2-2-5)
21015402 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน*
3(2-2-5)
สัมพันธ์
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
วิทยานิพนธ์ 21046601 วิทยานิพนธ์ 1
3(150)
รวม
9
บังคับ
21002203 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและ
3(2-2-5)
ปีที่ 1
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 3
21022206 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5
วิทยานิพนธ์ 21046602 วิทยานิพนธ์ 2
3(150)
เลือกเสรี
..............
.........................................................................
3(2-2-5)
รวม
12
บังคับ
21043204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา
3(2-2-5)
ปีที่ 2
การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
ภาคเรียนที่ 1
วิทยานิพนธ์ 21046603
วิทยานิพนธ์ 3
3(150)
รวม
6
วิทยานิพนธ์ 21046604
วิทยานิพนธ์ 4
3(150)
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
บังคับ
21043205
สถิติสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
เลือกเสรี
...............
.............................................................
3(2-2-5)
รวม
9
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
42
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิต สาหรับกรณีนักศึกษาที่ประกอบอาชีพครูอยูแ่ ล้ว
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2)จัดการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก 2(2) คือ ผู้เรียนต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมาก่อน ต้องเรียนตามแผนการศึกษาแบบแผน ก แบบ ก 2(2) ดังนี้
แผนการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก 2(2)
หมวดวิชา

รหัสวิชา

สัมพันธ์
บังคับ
เสริมทักษะ

21045102
21051201
21505401
24005402

บังคับ
เสริมทักษะ
วิทยานิพนธ์
สัมพันธ์
เสริมทักษะ

21042202
21045401
21046601
21015101
21015402

บังคับ

21002203

วิทยานิพนธ์
เสริมทักษะ

21022206
21046602
21016401

เลือกเสรี

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

บังคับ

21043204

วิทยานิพนธ์
เสริมทักษะ

21046603
21016402

ชื่อวิชา
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา *
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา *
รวม
การประกันคุณภาพการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา *
วิทยานิพนธ์ 1
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน*
รวม
ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร
วิทยานิพนธ์ 2
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน*
...........................................................................
รวม
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา
การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์ 3
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1*

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(150)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(150)
2(ไม่น้อยกว่า 90
ชั่วโมง)
3(2-2-5)
14
3(2-2-5)

ปีการศึกษา/ภาค
เรียน
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3

ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

3(150)
3(ไม่น้อยกว่า
315 ชั่วโมง)
รวม
9
วิทยานิพนธ์ 21046604
วิทยานิพนธ์ 4
3(150)
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
บังคับ
21043205 สถิติสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
21016403 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 *
3(ไม่น้อยกว่า
315 ชั่วโมง)
เสือกเสรี
................... ..............................................................................
3(2-2-5)
รวม
12
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
62
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาเสริมทักษะที่ต้องนับหน่วยกิต และเป็นรายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาทีย่ ังไม่ได้ประกอบอาชีพครูมา
ก่อน
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การลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ การลงทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งการลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ
1.1 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน
1.2 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิต
2. ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เว้นแต่จานวนหน่วยกิตที่เหลือ
ตามหลักสูตรมีน้อยกว่ากาหนด และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการลงทะเบียนวิชาเรียน
3. ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
4. นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
Course Description
หมวดวิชาสัมพันธ์
Related Courses
21045102 วิธีวิทยาการวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตใิ นการวิจัย รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย
และหลักการออกแบบการวิจัยทางการศึกษาแบบต่างๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงสารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและพัฒนาการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยในชัน้ เรียน และการวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใช้สถิตเิ พื่อการวิจัยที่
เหมาะสม ครอบคลุม ทั้งสถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิง การเขียนเสนอโครงการเพื่อวิจยั การฝึกปฏิบัติการวิจัย การเขียนสรุปผล
รายงานการวิจยั การนาเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจยั ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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 การศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฏีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพือ่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาที่มีอทิ ธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวโน้มของการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบและการ
ปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การบูรณาการแนวคิดและ
หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน 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 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
Learning Psychology and Teaching Techniques
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพือ่ ความเข้าใจและสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจ ให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบของการรับรูแ้ ละการเรียนรู้ เชาวน์
ปัญญา จริยธรรม การใช้ระบบการแนะแนวและการให้คาปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเทคนิคการสอนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคณ
ุ ภาพ
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 เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินการประกันคุณภาพ การดาเนินการจัดกิจกรรม
สาหรับประเมินคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
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 เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน หลักธรรมาภิบาล และความซือ่ สัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สานึกดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัตติ นตาม
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 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาและพัฒนาการศึกษาในบริบทท้องถิ่น
3(2-2-5)
Seminar in Trends of Educational Research AND education development in District Context
สัมมนาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาเกีย่ วกับลักษณะการจัดการความรู้ในบริบทท้องถิ่น การใช้ฐานข้อมูล
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพือ่ การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา 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 สถิติสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
สถิติพื้นฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ การทดสอบสมมติฐานและการประมาณค่าพารามิเตอร์ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิเคราะห์จาแนกประเภท การวิเคราะห์จดั กลุ่ม การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ สถิตินอนพาราเมตริกซ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัย
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 ในการจัดทาหลักสูตร ทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย หลักการและทฤษฎีหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีทางการศึกษา
บริบทการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร การวิเคราะห์และสามารถจัดทาหลักสูตรได้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนา
หลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ การประเมินหลักสูตร และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
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 การศึกษาและวิจยั ทางพุทธจิตวิทยาเพือ่ การศึกษา
3(2-2-5)
Study and Research in Buddhist Psychology in Education
ความเข้าใจเบื้องต้นและเจตคติเกี่ยวกับชีวิต ความมุ่งหมายของชีวิตและความสุขตามหลักพุทธศาสนา สาระสาคัญของ
พุทธจิตวิทยาในเรื่องจิต และกรรม ซึ่งเป็นที่แสดงผลของการศึกษา บทบาทและความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญญาและแรงจูงใจใน
กระบวนการพัฒนา ระบบการพัฒนามนุษย์ด้วยไตรสิกขา และการนามาใช้ทางการศึกษา ฝึกปฏิบตั ินอกสถานที่ การศึกษาแนวทาง
การวิจัยและผลงานวิจยั ทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา การสังเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ได้
ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม 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 การศึกษาและวิจยั ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะและ
ทักษะบริการสังคม
3(2-2-5)
Study and Research in Morals and Ethics Development in Public Mind and Social Service Skills
ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วกับจิตอาสา จิตสาธารณะ และทักษะบริการสังคมและคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐานที่จาเป็นด้านความเมตตา ความอดทน ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความ
กตัญญูกตเวที สัปปุรสิ ธรรม 7 พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 กัลยาณมิตรธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวศีล
สมาธิและปัญญา วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ศึกษาในด้านนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ด้านจิตสาธารณะและทักษะบริการสังคม การออกแบบการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านจิตสาธารณะและการออกแบบ
การวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม เกี่ยวกับความมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
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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 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนทักษะการคิดขั้นสูง
3(2-2-5)
Research for Development of Teaching Strategies in Higher-Order Thinking Skills
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง รูปแบบและ กระบวนการคิดขั้นที่ซับซ้อน ซึง่ เริ่มมาจาก
การคิดเชิงมโนทัศน์ การวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 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 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Participatory Action Research for Curriculum and Instructional Development
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้
ความรู้เชิงทฤษฎีสู่การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดย
เน้นการให้คาปรึกษา การวิพากษ์ การกากับติดตามและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในรูปแบบของการสนทนากลุ่มและการสัมมนา
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 การวิจยั เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา
3(2-2-5)
Research for Emotional Intelligence and Multiple Intelligences Development
วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยทีศ่ ึกษาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา เพื่อให้
ได้ความรู้และข้อสรุปแบบองค์รวมในการนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และพหุปัญญา และการออกแบบการวิจัยเชิงสาเหตุ (Path Analysis) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
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 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3(2-2-5)
Research for Learning and Teaching Development Based on Learner – Centered Approach
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิดและหลักการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ปัญหาของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การออกแบบกระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การออกแบบการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
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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 การวิจยั เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Research for Teaching Strategy Development Based on Sufficiency Economy Philosophy
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ทฤษฎีหรือหลักการเกีย่ วกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางและตัวอย่างรูปแบบของการ
สอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องจากพระราชดาริเพื่อให้ได้สาระพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
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 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
Research Analysis and Synthesis for Educational Development
วิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาประเภทต่างๆ และจัดหมวดหมู่สังเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาด้วยวิธีการ
สังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการนาเสนอโครงการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาที่ใช้การสังเคราะห์เชิงอภิมาน การ
นาผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สังเคราะห์แล้วไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารและการจัด
องค์กรทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน 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 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Action Research
วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจยั เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน อธิบายความสาคัญและกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา
การเรียนการสอน การออกแบบและเขียนโครงการวิจัย ดาเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียน
รายงานการวิจยั นาเสนอและประเมินผลการวิจัย
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 การวิจยั เชิงนโยบาย
3(2-2-5)
Policy Research
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย ทฤษฎีพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงนโยบาย
ธรรมชาติและลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย ระบบข้อมูลนโยบาย เทคนิควิธีวิจัยเชิงนโยบาย เช่น เทคนิควิธีการวิจัยสาหรับ
บ่งชี้ประเด็นปัญหา นโยบายเทคนิควิธีสาหรับการเลือกและกาหนดนโยบาย เทคนิควิธสี าหรับนานโยบายไปปฏิบัติ เทคนิคสาหรับ
การประเมินผลนโยบาย และเทคนิควิธีสาหรับวัดระดับความสาเร็จของนโยบาย การนาผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
การวางแผน ปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัยเชิงนโยบาย 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 การวิจยั เชิงคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research in Education
ปรัชญา และแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การทางานภาคสนาม
อย่างมีส่วนร่วม การศึกษาและตรวจสอบเอกสาร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษาที่ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ 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 การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
3(2-2-5)
Knowledge Management and Development of Learning Organization
มโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้ การจัดการความรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ในองค์กร กระบวนการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 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 วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์
3(150)
Thesis 1
การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมให้คาแนะนา จนกระทั่งผู้เรียน
แต่ละคนสามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อสาเร็จ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 วิทยานิพนธ์ 2 การสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3(150)
Thesis 2
เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมตั ิหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครง นักศึกษาลงมือทาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มโดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาเร็จ และผ่านการสอบอนุมตั ิเค้าโครง
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 วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบตั งิ านภาคสนาม
3(150)
Thesis 3
การเก็บรวบรวมข้อมูลในสนามและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่ได้วางแผนไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ฉบับเต็ม โดยอยู่ภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Data were collected, analyzed, synthesized and concluded in accordance with a thesis plan under
a supervision of a thesis advisory committee.
21046604 วิทยานิพนธ์ 4 การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
3(150)
Thesis 4
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า จากนั้นยื่นเรื่องขอสอบต่อมหาวิทยาลัย เมื่อสอบผ่านจึงปรับปรุงเล่ม
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 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Language and Culture for Graduates
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
การรวบรวมความรู้ ความคิดจากการฟังและการอ่าน การนามาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการอ่านและการสรุป
ความสาคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเลคทรอนิคส์และการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
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 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Graduates
ความหมาย ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรมการจัดพิมพ์เอกสารและการใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน
วิชาการ การจัดการสืบค้นและการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการ แนวคิด การ
ออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ความรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่ผลิตโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
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 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการแนวคิดและแนวปฏิบตั ิในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และขั้นตอนในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสร้าง การหาคุณภาพและการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบตั ิ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบ
และการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน การประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา และการนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้ การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
การนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบัติให้เกิดผลจริง
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 การฝึกปฏิบตั กิ ารวิชาชีพระหว่างเรียน
2(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง)
Teaching Professional Practicum
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเตรียมทดลองสอน
ในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผูเ้ รียน
Class observation, lesson plan management by encouraging students to create their own selflearning, 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 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง)
Teaching Professional Internship I
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน การ
จัดทาโครงการวิชาการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ในการสัมมนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก
ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอืน่ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
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 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง)
Teaching Professional Internship II
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน การวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก วิเคราะห์ อภิปราย การปฏิบัติการ
ผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน ประเมิน ปรับปรุง และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
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 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

ตาแหน่ง
เลขประจาตัว
ทาง
ชื่อ-สกุล
ประชาชน
ลาดับที่
วิชาการ
ผู้ช่วย
ดร.มารศรี
3490500172804
ศาสตราจารย์ กลางประพันธ์

ผู้ช่วย
ดร.พิตร
ศาสตราจารย์ ทองชัน้

อาจารย์

ดร.พูนสิน
ประคามินทร์

ผู้ช่วย
นางสุมาลี
ศาสตราจารย์ สมพงษ์
ผู้ช่วย
นายอนันต์
ศาสตราจารย์ บัวบาน

3100502911453

3480500371092

5470190039890

3480600062865

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน
การศึกษา

วท.ด.(วิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา)
Ph.D.Higher
Education and
Educational Research
กศ.ม. (การวัดผล
การศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548

ค.ด. (ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2554

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
2516
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527

ค.ม. (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2527
North Texas University, USA.
2530
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2511
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2504

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2534

วท.บ. (พยาบาล)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยมหิดล 2521
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527

ค.ม.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

กศ.บ.(คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 2522
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

ดร.มารศรี กลางประพันธ์

คุณวุฒิ

วิชาเอก

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
ค.ม. วิจัยทางการศึกษา
ศษ.บ. วัดผลการศึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
ผู้ช่วยศาสตรา งานวิจัย
จารย์
1.การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
ด้านความวิตกกังวลสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (2559)
2.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (2559)
3.การศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับและวิธีการพัฒนาคุณธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (2559)
ตารา
1.ความรู้พื้นฐานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 2558
2.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
2558
บทความทางวิชาการ
1.มาพัฒนาจิตใจกันเถิด
2.การประเมินเครื่องมือแบบวัดความ
วิตกกังวล
3.พฤติกรรมการร่วมมือ
4.การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธี
การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
5.การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบออสกูด
6.การกาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
7.การกากับตนเอง (Self-Regulation)
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดู
งาน
1.ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา
และเทคโนโลยีและศิลปะวัฒนธรรม
จานวน 20 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน
พม่า ลาว เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย
ฮังการี เช็คโก สโลวัค ฟินแลนด์ สวีเดน
เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ
อเมริกา
2. ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาใน
สาขาการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา และภาษาญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น
เป็นเวลา 18 เดือน
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
3.ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตร Leadership
Development Program ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4.ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตร Leadership Development
(LDP) Educational Leadership and
Education จากWashington State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สอนโดย Professor, Forrest W.
Parkay
5.เข้ารับการฝึกปฏิบตั ิธรรมตามแนว
สติปัฎฐาน 4 จานวน 14 ครั้ง ๆ ละ 711วัน ในช่วงระยะเวลา 15 ปี
นอกจากนี้ก็มีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดยพานักศึกษาเข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ จานวน
ประมาณ 19 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2555 เป็นเวลา 10
ปี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา หลักสูตรและการสอน การ
วิจัยและพัฒนาการศึกษา จานวน
มากกว่า 100 เรื่อง
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการ
สอน
2.การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยา
เพื่อการศึกษา
3.การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อพัฒนาศึกษา
4.การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียน
การสอนทักษะการคิดขั้นสูง
5.การฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพระหว่าง
เรียน
6.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
และ 2
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ลาดับ
ที่
2.

ชื่อ-สกุล
ดร.พิตร ทองชั้น

คุณวุฒิ

วิชาเอก

Ph.D.

Higher
Education and
Educational
Research
การวัดผลการศึกษา

กศ.ม.

กศ.บ. คณิตศาสตร์

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาตรา
จารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
งานวิจัย
1.การพัฒนารูปแบบของการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาในท้องถิ่นแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 (2551)
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
นานโยบายการกระจายอานาจการ
บริหารงานวิชาการไปปฏิบตั ิของ
สถานศึกษาในอีสานใต้ (2556)
3. การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
ด้านความวิตกกังวลสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (2559)
ประสบการณ์การสอน
1.อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครู
นครราชสีมา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักทดสอบ
และวิจัยทางการศึกษา
3.อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
4.กรรรมการออกข้อสอบของทบวง
มหาวิทยาลัย
ตารา
1.สถิติอนุมาน
2.การวัดสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน
3.หลักการวัดผล
4.จิตวิทยาสังคม
5.การวางแผนการวิจยั และการรวบรวม
ข้อมูล
6.หลักการวิจัย
บทความ
1.การวัดทางด้านจิตพิสัย EQ vs HQ
2.ลักษณะครูที่ดี กรมการฝึกหัดครู
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2.สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
3.การวัดและประเมินผลการศึกษา
4.จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการ
สอน
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ลาดับ
ที่
3.

ชื่อ-สกุล
ดร.พูนสิน ประคามินทร์

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ค.ด. ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา
กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
งานวิจัย
1.การวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม (2545)
2.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รูปแบบ “ ธาตุพนมร่วมใจ”
( T.P.Model) (2545)
3.การวิจัยและพัฒนาการอบรมครูโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ “วงจร
พัฒนาคุณภาพครูสผู่ ู้เรียน” ของ
โรงเรียนธาตุพนม อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม (2546)
4.การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียนธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 1 (2547)
5.การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ”
(That Phanom Participation
Model) (2547)
6.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนธาตุพนม ด้วยรูปแบบ “ธาตุ
พนมร่วมใจ”(2548)
7.Title The Organization Progress
by ThatPhanom Paticipation
Model (2549)
8.กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนโรงเรียนธาตุพนม (2551)
9.พฤติกรรมเป็นครูมืออาชีพของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี.
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์.
มหาวิทยาลัยนครพนม.(2557)
เอกสารและบทความทางวิชาการ
1.การบริหารสถานศึกษาที่
ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรูต้ ามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
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ลาดับ
ที่

4.

ชื่อ-สกุล

นางสุมาลี สมพงษ์

คุณวุฒิ

ค.ม.

วิชาเอก

การวัดและ
ประเมินผลการ
วท.บ. ศึกษพยาบาล

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
2.การบริหารสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
3.การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนคุณภาพ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการ
สอน
2.การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยา
เพื่อการศึกษา
3.การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.ความเป็นครู คุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
5.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน
ผู้ช่วยศาสตรา งานวิจัย
จารย์
1.ความรู้และเจตคติเกีย่ วกับโรคเอดส์
ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
นครพนม และมุกดาหาร (2545)
2.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (2559)
3.การศึกษาเปรียบเทียบระดับและ
วิธกี ารพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (2559)
4.การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ
ด้านความวิตกกังวลสาหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร (2559)
ตารา
1.การประเมินผลการเรียน (2549)
2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
(2552)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2.สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
3.การฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพระหว่าง
เรียน
4.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 และ 2
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ลาดับ
ที่
5.

ชื่อ-สกุล
นายอนันต์ บัวบาน

คุณวุฒิ
ร.ม.
ค.ม.
กศ.บ.

วิชาเอก
บริหารรัฐกิจ (2527)

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ช่วย
ศาสตรา
การวัดและประเมินผล จารย์
การศึกษา (2525)
คณิตศาสตร์ (2522)

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
งานวิจัย
1. การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านความวิตก
กังวลสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2559)
2. คุณลักษณะนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่
ชุมชนต้องการในเขตพื้นที่อาเภออากาศอานวย
จังหวัดสกลนคร (2556)
3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการรถ
โดยสารของบริษัทขนส่ง จากัด สาขาสกลนคร
(2555)
4.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (2554)
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร (2553)
6. ความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ : ศึกษากรณีองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่อาเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม (2552)
7.การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐกิจ
ธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจ ในเขตจังหวัดสกลนคร
นครพนม และมุกดาหาร (2534)
8.แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต :
การศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟี (2527)
9. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการตอบ
จากแบบสอบถามซึ่งใช้วิธีจูงใจและวิธีตรวจสอบความ
จริงใจที่ต่างกัน (2525)
ผลงานทางวิชาการ
ตารา/เอกสารวิชาการ
- แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เทคโนโลยีของใช้พื้นบ้านอีสาน
- การบริหารงานบุคคล
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2.สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
3.คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
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ลาดับ
ที่
6.

ชื่อ-สกุล
ดร.ศิกานต์
เพียรธัญญกรณ์

คุณวุฒิ

วิชาเอก

กศ.ด. วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
กศ.ม. การประถมศึกษา
วท.บ พืชศาสตร์

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตรา งานวิจัย
จารย์
การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาสาขาการศึกษาในสถาบันราชภัฏภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารา
เอกสารประกอบการสอนรายงานวิชาหลักการสอน
บทความ
แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมุตฐิ านในการวิจัย
ประสบการณ์การทางาน
1.รองคณบดี คณะครุศาสตร์ (2541-2545)
2.หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตศึกษา
สถาบันราชภัฏสกลนคร (2541-2545)
3.รองผู้อานวยโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย (25462549)
การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, ลาว,
กัมพูชา, อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปนุ่
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา สาขาวิจัย
หลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
และปริญญาเอกภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา
และสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
3.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
7. ดร.สาราญ กาจัดภัย

8.

9.

ดร.พจมาน ชานาญกิจ

ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์
พิพัฒน์

คุณวุฒิ
กศ.ด.

วิชาเอก

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

กศ.ม.
กศ.บ.

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
จิตวิทยาพัฒนาการ
คณิตศาสตร์

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ศษ.ด.

หลักสูตรและการสอน อาจารย์

กศ.ม.
ค.บ.

การศึกษาปฐมวัยการ
อนุบาลศึกษา

ค.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

อุดมศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
ศิลปศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
งานวิจัย
1.การพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเองสาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2.สังเคราะห์งานวิจัยสาขาวัดผลการศึกษาของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ประธานที่
ปรึกษา+กรรมการ) มากกว่า 85 เรื่อง
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2.สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
3.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
4.การวัดและประเมินผลการศึกษา
5.การฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพครูระหว่างเรียน
6.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
7.การประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
1.การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปี พ.ศ.2546- 2554
2.การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์
และวาดภาพ
4.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียน
เพื่อเป็นโรงเรียนวิชาชีพครู
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.ทฤษฏีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
3.การปฏิบัติการในวิชาชีพระหว่างเรียน
งานวิจัย
1.การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเหนือผู้นาสาหรับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลในจังหวัดสกลนคร
3.การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ
และพฤติกรรมประชาธิปไตยสาหรับผู้นาท้องถิ่นใน
จังหวัดสกลนคร
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ลาดับ
ที่

10.

ชื่อ-สกุล

ดร.อุษา ปราบหงษ์

คุณวุฒิ

ศษ.ด.
ศศ.ม.
กศ.บ.

วิชาเอก

หลักสูตรและการ
สอน
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
ภูมิศาสตร์

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
4. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปญ
ั หา การบวก ลบ
สาหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสิติปัญญา
ระดับการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หนังสือ/ตารา/เอกสารประกอบการสอน
1.การพัฒนาองค์การ
2.การวิจัยทางธุรกิจ
3.การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.การบริหารการพัฒนา
5.การพัฒนาหลักสูตร
6.การประเมินโครงการ
7.การจัดการเรียนรู้
บทความ
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้นา
เปลี่ยนแปลง ด้านการจัดการเรียนรู้สาหรับครูใน
ภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,
วารสารเซนต์จอห์น. 4(3).
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา
การศึกษาในบนบทของท้องถิ่น
3.จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
4.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
งานวิจัย
1.การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ.2546- 2554
2.การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน สาหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. ผลการเลือกใช้ชุดปฏิบัติการแนะแนวเชิงพลวัตร
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.ทฤษฏีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2.การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3.ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

11.

ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

คุณวุฒิ
กศ.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

ลาดับ
ที่

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วิชาเอก
การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
พลศึกษา

วิชาเอก

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
งานวิจัย
ประสิทธิผลในการฝึกอบรมทักษะและจิตลักษณะที่มี
ผลต่อพฤติกรรมประหยัดน้าและไฟฟ้า ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
บทความ
ทักษะและจิตลักษณะที่มผี ลต่อพฤติกรรมประหยัดน้า
และไฟฟ้า ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า
20 เรื่อง
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1.จิตวิทยาการเรียนรู้ และเทคนิคการสอน
2.ทฤษฏีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3.การฝึกปฏิบตั ิการระหว่างเรียน
4.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
ทางวิชาการ หรือ
ที่สังกัด
ผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่
ชานาญการพิเศษ การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
ผู้อานวยการกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่
อานวยการ
การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1

1

ดร.สมพร หลิมเจริญ

กศ.ด.

การวัดผลและ
สถิติ

2

ดร.ทองสุข วันเสน

กศ.ด.

3

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย

กศ.ด.

4

ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา

ค.ด.

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
การวิจัยและ
ประเมินผล
ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

5

ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคา

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

ผู้อานวยการ
เชี่ยวชาญ

โรงเรียนบ้านนาแก

6

ดร.ภิญโญ ทองเหลา

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

รองผู้อานวยการ

โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

รายวิชา
ทีร่ ับผิดชอบ
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
สถิติขั้นสูงสาหรับการ
วิจัย
สถิติขั้นสูงสาหรับการ
วิจัย
1.ความเป็นครู จริยธรรม
และคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
1.การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
2.ภาษาและวัฒนธรรม
สาหรับบัณฑิตศึกษา
1.ทฤษฏีและ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
2.สถิติขั้นสูงสาหรับการ
วิจัย
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

7

ดร.สมเกียรติ พละจิตต์

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

8

ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

9

ผศ.ดร.ทัศ นา ประสาน
ตรี

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

10

ดร.ปาริชาติ โน้ตสุภา

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

11

ดร.มยุรี อุ่นวิเศษ

ค.ด

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

12

ดร.สมัคร เยาวกรณ์

ค.ด.

ภาวะผู้นา
ทางการบริหาร
การศึกษา

มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)

ตาแหน่ง
หน่วยงาน
รายวิชา
ทางวิชาการหรือ
ที่สังกัด
ที่รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
ผู้อานวยการชานาญ โรงเรียนชุมชนขัวสูง 1.การวิจัยเชิงคุณภาพทาง
การพิเศษ
สวรรค์
การศึกษา
2.การศึกษาและวิจัย
ทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม
3.การศึกษาและวิจัยทาง
พุทธจิตวิทยาเพื่อศึกษา
4.การฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
5.การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 และ 2
รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม
ยั่งยืน
การศึกษา
ศึกษา เขต 23
มัธยมศึกษา เขต 23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัย
นครพนม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน
ผู้อานวยการ
สานักงานเทศบาล 1.การศึกษาเพื่อการพัฒนา
กองการศึกษา
ตาบลอากาศ
ที่ยั่งยืน
อานวย
2.สถิติขั้นสูงสาหรับการ
วิจัย
ผู้อานวยการชานาญ โรงเรียนบ้านห้วย 1.การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
พิเศษ
น้าเที่ยง
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.ภาษาและวัฒนธรรม
สาหรับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์
สานักงานส่งเสริม 1.การศึกษาและวิจัยทาง
สวัสดิการและ
พุทธจิตวิทยาเพื่อ
สวัสดิภาพครู
การศึกษา
และบุคลากรทาง 2.การวิเคราะห์และ
การศึกษา
สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาศึกษา
3.การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
4.การจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
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มคอ.2 ค.ม. (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัย
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทาวิจัยทางการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นพื้นฐาน การเขียนรายงานวิจัย
และนาเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องใช้วิธวี ิทยาการการวิจยั เป็นพื้นฐาน โดยให้มี
การเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวมรวบข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั สถิตสิ าหรับการวิจยั ขั้นสูง นวัตกรรมและการประเมินผล ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการดาเนินชีวิตโดยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนา
การศึกษาและศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
เตรียมอาจารย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีการกาหนดชั่วโมงให้คาแนะนา
ปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาแหล่งข้อมูล และมีการกาหนดเวลาให้นกั ศึกษาเสนอ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งแล้วเสร็จทุกขั้นตอนของการทาวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสอบนาเสนอปากเปล่าที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 5 คน
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 8 ข้อ 39
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านบุคลิกภาพ
1. มีการจัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวใน
การทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีกติกาในการสร้างวินัยตนเองในด้านการแต่งกายให้ถูก
ระเบียบ
2. ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน 1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นทีม และมี
ตนเอง
การกาหนดบทบาทของสมาชิกทีมในการทางานตลอดจน
กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิก
กลุ่มที่ดี
2. มี ก ารมอบหมายกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่ ม อบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าและตาแหน่งอื่นๆ ในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและให้
มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้า เรีย นอย่างสม่ าเสมอ การมีส่ วนร่วมในชั้นเรีย น
ส่งเสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
3. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีก ารให้ ค วามรู้ ถึ งผลกระทบต่ อ สังคมในกรณี ก ระทาผิ ด
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของนั ก วิ จั ย และข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตลอดจนศีลธรรมต่างๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคณ
ุ ธรรม สามารถจัดการแก้ปัญหาและใช้ดุลยพินิจในการแก้ปญ
ั หาอย่างผูร้ ู้ด้วยความยุติธรรม
และชัดเจน
2) มีความคิดริเริ่ม ให้การสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจในการจัดการความขัดแย้งและปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3) เป็นผู้นาทางจริยธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูและนักวิจัย
4) เป็นผู้นาทางด้านการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
2) มีโครงการอบรมเข้าค่ายปฏิบัตธิ รรมที่วัดเป็นเวลา 7-9 วัน
3) การเป็นต้นแบบที่ดีของผูส้ อน
4) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการ
แก้ปัญหา
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดขึ้น
โดยเน้นการประเมินจากสภาพจริง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
2) สามารถใช้ความรูม้ าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิธีการวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า
วิเคราะห์ ฝึกปฏิบตั ิ ทากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานทีจ่ ริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ หลักการ
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผูเ้ รียนด้านต่างๆ การทาแบบทดสอบ
กิจกรรม งานเดี่ยว งานกลุ่ม และประเมินจากการนาเสนอผลงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
2) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
2) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนาเสนอ
4) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากสภาพจริง ผลงาน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม อภิปราย การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน และการทางาน
ร่วมกับเพื่อน และประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติและการวิจัย เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา
ด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
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2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการสือ่ สารระหว่างผูเ้ รียนกับผู้สอน
และบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลายรูปแบบ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม
4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาและนาเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
5) จัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและหรือฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตร์
2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
3) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสู้ อนมอบหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ภารกิจหลัก ภารกิจรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1
หมวดวิชาสัมพันธ์
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
21042202 การประกันคุณภาพการศึกษา
21002203 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
21043204

การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในบริบท
ท้องถิ่น
สถิติสาหรับการวิจัย
ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

21043205
21022206
วิชาเลือกเสรี
21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อศึกษา
21052301 การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน
จิตสาธารณะและทักษะบริการสังคม
21042302 การวิจัยเพื่อกลยุทธ์การเรียนการสอนทักษะการคิดขั้นสูง

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2

39

1. คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1
21042303
21042304
21042305
21042306
21042307
21042308
21042309
21042310

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และพหุปัญญา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
การวิจัยเชิงนโยบาย
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
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2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

40

1. คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1
21042501
การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยานิพนธ์
21046601-4 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายวิชาเสริมทักษะ
21505401
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
24005402
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
21045401
การวัดและประเมินผลการศึกษา
21015402
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
21016401
การฝึกปฏิบัติวชิ าชีพระหว่างเรียน
21016402
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
21016403
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
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2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 6 การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา (รายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ค)
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียน รายวิชาดังนี้
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ค่าระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0.0
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า C แต่ถ้าเป็น
รายวิชาหมวดเฉพาะด้าน ค่าคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
1.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผา่ น
F (Fail)
1.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับมีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
ผ่านดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น

ผลการประเมิน
Ex (Excellent)
G (Good )
P (Pass)
F (Fail)

42

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและ
ประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงาน
ไม่ผา่ น
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 หมวด 6 การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา (รายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ ให้มีความรู้และเข้าใจในโยบายของมหาวิทยาลัย ปรัชญาและความเชื่อของ
สาขาวิชา ตลอดจนสาระสาคัญของหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
1.2 อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ผู้เรียน วิธีการสอน การใช้สื่อ และการวัดประเมินผล
1.3 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลีย้ งเพื่อให้คาแนะนาต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.4 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบ
เอกสารที่เกีย่ วข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
1.5 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิม่ พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยการส่งเสริมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย โดยการจัดหาหนังสือ ตาราใหม่ๆ
ตลอดจนวารสารต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร การพัฒนาและประเมิน
หลักสูตร ตามกาหนดเวลา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยสาขาวิชามีห้องสมุด
เฉพาะด้าน มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและความเร็วสูง มีสานักวิทยาการ ที่มีหนังสือด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาภูมิภาคและด้าน
อื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในการ
จัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจั ด ซื้ อ หนังสื อ นั้ น อาจารย์ ผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ชาจะมี ส่ ว นร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อ หนั งสื อ ตลอดจนสื่ อ อื่น ๆ ที่ จ าเป็ น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษทีม่ าร่วมสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือด้วยเช่นกัน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชาซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ จัดหาหนังสือ และทาหน้าที่
ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
อาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์
3. การบริหารอาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการวางแผนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในปี พ.ศ. 2559 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการวิจัย การวัดผลประเมินผล สถิติ หรือด้านการเรียนการสอน หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องในทางการศึกษา
3.2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นักศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจึงจัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มาบรรยาย
ในรายวิชาต่างๆ ด้วย
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
2) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
4) มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและพร้อมในการให้บริการที่ดี
5) คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1) มีการปฐมนิเทศ แนะนางาน และทดลองปฏิบัติงาน
2) สนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
3) สนับสนุนให้ศึกษาต่อ หรือเข้าอบรมระยะสั้นเฉพาะทักษะตามความต้องการ
4) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาดูงาน และเสริมประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน
การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษา
แนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดให้มีห้องอ่านหนังสือ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ระบบไร้สาย เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอน
เพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจะดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตร. เกณฑ์การประเมิน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1–5 ต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6–12) ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก
จานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

2563

2564

























4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา











5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา





































2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รบั การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มคี ุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนของผู้สอน ประเมินโดยนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อเสนอแนะและส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ ดาเนินการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินในแต่ละรายวิชา ทั้งความรู้ ประสบการณ์
ของอาจารย์ผสู้ อน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ช่วยสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 มีการติดตามประเมินผลหลักสูตรหลังจากเปิดทาการสอนไปแล้ว 5 ปี โดยการสอบถามผูส้ าเร็จการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง
2.2 จัดประชุมสัมมนาแจ้งติดตามผลและประเมินผลหลักสูตร โดยมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาจากทุกภาคส่วน ทั้งอาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิในปีที่ 5 ของการใช้หลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท รวมทั้งการผ่าน
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
การทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนใช้ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นาผลการวิเคราะห์เสนอการปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
----------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ง
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณบดี” หมายถึง คณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มีฐานะ
เทีย บเท่ าคณะ มีหน้ าที่ พัฒนา สนับ สนุน ส่งเสริม และประสานงานให้เกิ ดความสะดวกในการจัด การเรี ยนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพิ่มพูนและรักษามาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งทาหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการจัดการศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนามาตรฐานบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา”
หมายถึ ง คณะกรรมการที่ทาหน้ าที่กากับ ดูแลการจัดการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามที่อธิการบดีมอบหมาย
“ประธานสาขาวิชา” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา” หมายถึง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรประจา
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ อาจเป็นบุคคลภายในหรือ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา และ
แผนการเรียน
“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ผู้สอนประจาวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา

53

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

“อาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจาและอาจารย์บัณฑิตศึกษาพิเศษ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
“อาจารย์บัณฑิตประจา”
หมายถึง อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์
บัณฑิตศึกษา
“อาจารย์บัณฑิตพิเศษ” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงวุฒิภายนอก
“นักศึกษาบัณฑิตศึกษา”หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งประเภทสามัญ
และวิสามัญ โดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอานาจในการออกประกาศ คาสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มิได้กาหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย และถือเป็นอันยุติ
หมวดที่ 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 การจัดระบบการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางใน การประสานงานการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
6.2 ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศได้
ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทาง
วิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
7.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ/หรือการวิจัย
ในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต
7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะที่สิ้นสุดในตัวเองสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
7.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ 8 โครงสร้างของหลักสูตร
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต เป็น
หลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง
8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการ และวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ทัง้ นี้ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ ดังนี้
แบบ ก (1) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก (2) เป็นการทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชา
สัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทาการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก อาจเปิดหรือไม่เปิดหลักสูตรแผน ข
ก็ได้ แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน ก ให้นักศึกษาเลือกไว้ด้วย
8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเองและเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้าซ้อนกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเดียวกัน หรือ
สาขา ที่เกี่ยวข้องได้ไม่เกินร้อยละ 40
8.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง
การศึกษาแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจ
กาหนดให้เรียนรายวิชาเพิม่ เติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึน้ ก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ข้อ 9 ระยะเวลาศึกษา ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาใน
ระบบทวิภาค แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
9.2 ปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
9.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
สาหรั บผู้สาเร็จการศึ กษาปริญญาบัณฑิต และใช้ร ะยะเวลาศึ กษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาคแต่ไ ม่เกิน 6 ปี
การศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ 10 ระบบการศึกษา ใน 1 ปีการศึกษา สามารถจัดการศึกษาทั้งระบบทวิภาคและระบบไตรภาคหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ในระบบทวิภาคและไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ใน
ระบบไตรภาค
ข้อ 11 การคิดหน่วยกิต
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต ระบบไตรภาค
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1
หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตใน
ระบบไตรภาค
11.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
ข้อ 12 ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ ทั้งนี้ กรณีภาษาต่างประเทศ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 3
การควบคุมการศึกษา
ข้อ 13 อาจารย์บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์บณ
ั ฑิตประจาและอาจารย์บณ
ั ฑิตพิเศษ ซึ่งจะต้องมีจานวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ในการสอนและการดาเนินการ จัดการศึกษาดังนี้
13.1 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก กรณีที่ อาจมีความจาเป็นอาจจะเป็นอาจารย์ประจาได้อีกไม่เกิน 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันและต้องมีคุณสมบัติดังนี้
13.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
13.1.1.1 อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
13.1.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้อง มี
ประสบการณ์ในการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บปริญญาหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1.1) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือประธานโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง หรือ
1.2) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง หรือ
1.3) เป็นผู้มีผลงานวิจัยในระดับดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ ต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรื อวิชา ที่สั มพันธ์กันที่มี ผลงานวิจั ยหรือเป็น ผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย
หรือกรณีเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และ/หรือเป็น ผู้ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองว่าเป็นผูม้ ีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้
13.1.1.3 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย อาจารย์ ป ระจ าต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ว นหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.1.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติไม่ต่า
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
13.1.2.1 อาจารย์ที่เป็นกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน อย่างน้อย 3 คน
13.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
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1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็ น ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ ากว่ า รองศาสตราจารย์ หรื อ เที ย บเท่ าในสาขาวิ ชานั้ น หรื อ สาขาที่ สั มพั น ธ์กั น และต้ อ งมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพ นธ์ร่ว ม (ถ้ ามี) ต้องเป็นอาจารย์ป ระจาหรือ ผู้ทรงคุณวุ ฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่ วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามข้อ 13.1.1.1 และข้อ 13.1.2.1 ต้อง
ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
13.2 ตาแหน่งอาจารย์บัณฑิตประจาสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นตายหรือลาออกจากตาแหน่งหรือพ้นสภาพจากการเป็น
อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ตามภารกิจ
ข้อ 14 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นผู้ที่ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตประจา
ข้อ 15 การควบคุมวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
15.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก จะต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการอีก 1 คน (ถ้ามี) เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว
ต้อ งมี อาจารย์ บั ณ ฑิ ตประจาอย่ า งน้ อ ย 1 คน มี ห น้า ที่ พิ จ ารณาเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์แ ละ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเกี่ ย วกั บ การ
ค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
15.2 ให้ ผู้ อ านวยการโครงการจั ด ตั้ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ระกอบด้ ว ย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ จะต้องมีอาจารย์บัณฑิ ตประจาต่างสาขาวิชาเป็น
กรรมการด้วย ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ใน
หลั ก สู ต รแบบ ก (1) จะต้อ งมี ก รรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เป็น กรรมการด้ วย เมื่ อแต่ งตั้ งแล้ ว ให้ร ายงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
15.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 คน จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผล
สมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบกาหนดจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้
โดยประธานสาขาวิชา เสนอให้ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควร
แก่การที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะมีเวลาตรวจวิทยานิพนธ์ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังผู้อานวยการ
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันนับ จากวันสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติวิทยานิพนธ์
15.4 อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละคนควรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ/หรือ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมของนักศึกษาในคราวเดียวรวมกันได้ไม่เกิน 10 คน
15.5 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ กรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 16 การควบคุมและการสอบการค้นคว้าอิสระ
16.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ผู้อานวยการโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประสาขาวิชา จานวน 1
หรือ 2 คน ในกรณีที่มี 2 คน ให้แต่งตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและให้คาปรึกษาแนะนา
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เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละคนควรเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 15 คน
16.2 ผู้ อานวยการโครงการจั ดตั้ งบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบการค้ นคว้า อิส ระประกอบด้ว ย
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์บัณฑิตศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 1 คนเป็นกรรมการ
16.3 ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าการสอบนั้นสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบจานวนดังกล่าวข้างต้น
ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีจาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบโดยประธานสาขาวิชา เสนอผู้อานวยการโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ จะมีเวลาตรวจอ่านการ
ค้นคว้าอิสระ
ให้ประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบไปยัง ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ
16.4 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียน การค้นคว้าอิสระได้
หมวดที่ 4
การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัว
ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
17.1 ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
17.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
17.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา
17.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญามหาบัณฑิต จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ข้อ 18 การรับสมัครและการรับเข้าศึกษา
ใบสมัครหลักฐานประกอบเงื่อนไขอื่นๆ และการรับเข้าศึกษาให้เป็นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 19 ประเภทของนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ
19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา
19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับรองเข้าเป็ นนักศึกษา หรือทดลองเรียนโดยไม่ขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร
ข้อ 20 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะต้องมา
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 5
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ 21 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ การลงทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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 เว้นแต่จานวนหน่วยกิต
ที่เหลือตามหลักสูตรมีน้อยกว่ากาหนดและให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
21.4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
21.5 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึก ษาและนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 22 การเพิ่ม การถอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 23 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ
หมวดที่ 6
การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา
ข้อ 24 การประเมินผลการเรียนให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียน รายวิชาดังนี้
24.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 4 ค่าระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า C แต่ถ้า
เป็นรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน ค่าคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
24.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
24.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้และการสอบวัด
คุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ผ่านดีเยี่ยม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ระดับการประเมิน
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)
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24.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
ผ่านดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
Ex (Excellent)
G (Good )
P (Pass)
F (Fail)

ข้อ 25 สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผลงาน
ผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียนและประเมินผล
งานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับ อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณี ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกส่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียน
เรียนใน ภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาค
เรียน หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากพ้น
กาหนดจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น E
ข้อ 26 การประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
26.1 ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
26.2 ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
26.3 ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
26.3.1 นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
26.3.2 มีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองผ่ านการสอบได้ใน
รายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ 27 การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มีแนวปฏิบัติสาหรับการสอบประมวลความรู้ และ
การสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
27.1 นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ต้องมีระยะเวลาศึกษา แล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
เรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร
27.2 การสอบประมวลความรู้จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน 3 ครั้ง
27.3 นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ P ภายใน 3 ครั้ง
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 28 วิทยานิพนธ์
28.1 นักศึกษาที่เรียนตามแนวแผน ก (2) จะเสนอชื่อวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
จะต้องลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
28.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ประจาอย่างน้อย 1 คน จานวนคณะกรรมการที่ปรึกษา
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 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์ ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
28.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ระดับมหาบัณฑิตการสอบผ่าน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติจากกรรมการจานวน 2 ใน 3 ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องได้รับมติจากกรรมการ จานวน 4 ใน 5
ข้อ 29 การสาเร็จการศึกษาหลักสูตร เพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
29.1 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
29.1.1 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบอื่นที่
เทียบเท่า
29.1.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
29.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
29.2 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
29.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 29.1 ยกเว้นข้อ 29.1.1
29.2.2 สอบรายวิชาเสริมได้
29.2.3 สอบประมวลความรู้ได้ สาหรับหลักสูตรแผน ข
29.2.4 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบอื่นที่เทียบเท่า
29.2.5 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
29.3 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
29.3.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 29.1 ยกเว้นข้อ 29.1.1
29.3.2 สอบรายวิชาเสริมได้
29.3.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
29.3.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
29.3.5 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบอื่นที่เทียบเท่า แต่
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าแต่
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
29.3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
ร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
29.3.7 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 7
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 30 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา
30.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องที่สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
30.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
30.3 นั ก ศึ ก ษาผู้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก การศึ ก ษาต้ อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย ม ที่ เ ก็ บ เป็ น รายภาคการศึ ก ษาและ
ค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
30.4 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นคาร้องที่สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 31 สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิ้นสุดลงเมื่อ
31.1 ตาย
31.2 ลาออก
31.3 สาเร็จการศึกษา
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31.4 ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
31.5 ไม่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
31.6 สอบวิทยานิพนธ์ สอบการค้นคว้าอิสระหรือสอบประมวลความรู้ ครั้งที่สามไม่ผ่าน
31.7 ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
31.8 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับอย่างร้ายแรง
ข้อ 32 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 และ 31.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ทั้งนี้ต้อง
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หมวด 8
การดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 33 นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (2) จะเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติ
ได้เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (1) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
สามารถเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นไป
ข้อ 34 นักศึกษาที่ได้ชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นาเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์พร้อมรายนาม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้มคี ุณสมบัติตามข้อ 13 ต่อประธานคณะกรรมการสาขาวิชา เพื่อขอสอบเค้าโครง ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ 35 ผู้อานวยการโครงการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย ตัวแทน
ของสาขาวิชา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาวิทยานิพนธ์ โดยการเสนอของ
ประธานสาขาวิชา และดาเนินการสอบไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่นักศึกษายื่นคาร้อง ขอสอบ
ข้อ 36 ประธานสาขาวิชา เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ผ่านการสอบและการแก้ไขตามมติของ
คณะกรรมการสอบต่อผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่ออนุมัติและรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ
ข้อ 37 หากมีการเปลี่ยนใดๆ ที่มิใช่สาระสาคัญของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมตั ิแล้วให้นักศึกษายื่นคาร้องขอ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และประธานสาขาวิชา
ข้อ 38 เมื่อได้รับอนุมัตเิ ค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ภายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระหว่างทาวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อกรรมการที่
ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยตามลาดับตามแบบรายงานที่สานักงานโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ข้อ 39 เมื่อนักศึกษาดาเนินการวิจัยและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การกากับและแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ยื่นคาร้องขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา และให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบต่อ ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน เพื่อรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อ 40 ในกรณีมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบ
วิท ยานิ พนธ์แ ล้ ว ให้ นัก ศึ กษาแก้ ไขและน าเสนอให้ ก รรมการสอบตรวจรับ รองภายใน 30 วั น หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการสอบ
เห็นสมควร
ข้อ 41 ให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์สอบผ่านและแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ 1
เล่ม เสนอคณะกรรมการตรวจรูปแบบที่ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อตรวจรูปแบบ เมื่ อตรวจและรับรอง
ความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์เป็นรูปแบบเล่มที่สมบูรณ์ส่งสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 10 เล่ม
ข้อ 42 การดาเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระให้นาขั้นตอนในข้อ 34 ถึง 41 มาใช้โดยอนุโลม
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หมวด 9
การจัดการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ข้อ 43 ให้มีสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหมายและ
หน้าที่ตามระบุไว้ในข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งคนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับ ผิดชอบ
งานบัณฑิตศึกษา และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อานวยการหนึ่งคนหรือหลายคนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
โดยคาแนะนาของผู้อานวยการฯ
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี และ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดารง
ตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งให้รองผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งด้วย
ให้มีสานักงานเลขานุการในสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานดาเนินการภาคธุรการ และการ
ประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีรองผู้อานวยการรับผิด ชอบภารกิจตามที่ผู้อานวยการฯ มอบหมายและอาจมี
ผู้ช่วยได้ตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
ข้อ 44 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ 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 จากคณาจารย์ประจาซึ่งเลือกกันเอง หนึ่งคนเป็นกรรมการ
44.1.6 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ
44.1.7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน เป็นกรรมการ
44.1.8 ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
44.1.9 รองผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
44.2. อานาจหน้าที่
44.2.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร การรับนักศึกษาและการวัดผลการศึกษา
44.2.2 รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน กรรมการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี
44.2.3 ส่งเสริมและกากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะและแต่ละสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
44.2.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
44.2.5 ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารและดาเนินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
44.2.6 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
44.2.7 เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อสภาวิช าการ และ สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรหรือ
ปริญญาบัตร แล้วแต่กรณี
44.2.8 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
44.2.9 วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
44.2.10 กากับ ดูแลมาตรฐานการศึก ษาของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
44.2.11 อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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44.3 การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้มีการประชุมวาระปกติไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยให้กรรมการและเลขานุการเป็นผู้จัดทาระเบียบวาระการประชุม และ
ออกหนังสือเชิญประชุมโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
ข้อ 45 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังนี้
45.1 องค์ประกอบ
45.1.1 ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ
45.1.2 ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอนและอยู่ในการกากับดูแล ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ
45.1.3 เลขานุการสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในการกากับดูแล ในโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ
45.1.4 รองผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
45.2 อานาจหน้าที่
45.2.1 กากับ ดูแล มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในกากับของโครงการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
45.2.2 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี
45.2.3 จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาที่สังกัดโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
45.2.4 อื่นๆ ตามที่กรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมาย
หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46 ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ 13 สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ระบบรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แนวการจัดรหัสประจาวิชา
ความหมายของเลขประจาวิชา
1. ระบบรหัสยึดพื้นฐานของระบบเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
4. รหัสวิชาประกอบไปด้วยเลข 8 ตัว
เลขรหัสตัวแรก บ่งบอกถึงหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เลข 2-4 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 6 บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา
เลขตัวที่ 7, 8 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ลาดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมูว่ ชิ า

หน่วยงานที่จัดการศึกษาซึ่งหมายถึงเลข 2 แทนคณะครุศาสตร์
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หมวดวิชาและหมู่วิชา กาหนดดังนี้
สาขาวิชา
การศึกษา
มนุษยศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจและการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รหัสประจาสาขา (ตัวอักษร)
กศ
มศ
ศศ
สศ
นศ
บธ
วท
คศ
กษ
ทอ

หมวดวิชาครุศาสตร์
100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
101 หมู่วิชาหลักการศึกษา
102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน
103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
104 หมู่วิชาประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา
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
วิชาเลือกเสรี
6 หมายถึง
วิทยานิพนธ์

ED
HU
AR
SS
CA
BM
ST
HE
AG
IT

รหัสประจาสาขา (ตัวเลข)
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399
400-449
450-499
500-549
550-599
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศคุรุสภา
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

105

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

106

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

107

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

ภาคผนวก จ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมวิพากษ์ หรือเสนอแนะร่างหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์หรือเสนอแนะร่างหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย
2. อาจารย์นพพร แก้วมาก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่นคง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ บุญอารีย์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล
7. ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา
8. ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคา
9. ดร.ภิญโญ ทองเหลา
10. นางอวยพร ออละมาลี
11. นางโยทะกา พันทา
12. นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
13. นายปกรณ์ อุ่นมะดี
14. นางปัทธรรม ทัศคร
15. นางพัฒนา ชาติชานิ
16. นายกุศล ชุมปัญญา
17. นางนวลศรี พรมจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1
โรงเรียนบ้านนาแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนบ้านโนนกุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหอย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1
โรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 กับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
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สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. หลักสูตรฉบับนี้ เริม่ ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2560 และใช้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาและจานวนหน่วยกิตให้เหมาะสมทันสมัย
และให้สอดคล้องกับ ประกาศคุรสุ ภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ พ.ศ. 2557
ด้วย และบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ทาให้หลักสูตรสมบรูณย์ ิ่งขึ้น
3. สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข
3.1 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาสัมพันธ์
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3.หมวดวิทยานิพนธ์
4.หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต
รวม

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12/20 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 42/62 หน่วยกิต

3.1.2 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
1.หมวดวิชาสัมพันธ์ เรียน 6 หน่วยกิต
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
21015101 การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ เรียน 15 หน่วยกิต
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
21022202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
21052203 การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทักษะบริการ
สังคม
21023204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาใน
บริบทของท้องถิน่
21023205 สถิติสาหรับการวิจัย
2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อ
การศึกษา
21042301 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
21042302
21042303
21042304

การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน
ทักษะการคิดขั้นสูง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และพหุปัญญา

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

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1.หมวดวิชาสัมพันธ์ เรียน 6 หน่วยกิต
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
21015101 การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ เรียน 18 หน่วยกิต
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
21042202 การประกันคุณภาพการศึกษา
21002203 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
21043204

การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการพัฒนา
การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
21043205 สถิติสาหรับการวิจัย
21022206 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อ
การศึกษา
21052301 การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทักษะ
บริการสังคม
21042302 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน
ทักษะการคิดขั้นสูง
21042303 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
21042304 การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และพหุปัญญา

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
21042305 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
21042306 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
21042307 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา
21042308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน
21042309 การวิจัยเชิงนโยบาย
21002501 การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
21042305 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
21042306 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21042307 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
21042308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้ เรียน
21042309
การวิจัยเชิงนโยบาย
21042310
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
21002501

3.หมวดวิทยานิพนธ์ เรียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต
21046601
วิทยานิพนธ์

12 หน่วย
กิต

4.หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิต เรียน 15 หน่วยกิต
21505401
24005402

ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

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

21035401
21015402

นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
การบริหารจัดการในห้องเรียน

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

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

การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้
3.หมวดวิทยานิพนธ์ เรียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต
21046601
วิทยานิพนธ์

3(2-2-5)

21045401
21015402
21016401

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชั้นเรียน
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน

21016402

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

21016403

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(ไม่น้อย
กว่า 90
ชั่วโมง)
3(ไม่น้อย
กว่า 315
ชั่วโมง)
3(ไม่น้อย
กว่า 315
ชั่วโมง)

12 หน่วย
กิต
4.หมวดวิชาเสริมทักษะไม่นับหน่วยกิตและนับหน่วยกิตแล้วแต่กรณี เรียน
12/20 หน่วยกิต
21505401 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
24005402 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
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3.1.3 ตารางการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประเด็น
1. วิชาบังคับ

หลักสูตรเดิม
(พ.ศ. 2555)
ประกอบด้วย 5 วิชา 15
หน่วยกิต
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และ
เทคนิคการสอน 3(2-2-5)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษา 3(2-2-5) (ปรับเป็น
วิชาเลือก)
3. การศึกษาและวิจยั ทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้าน
จิตสาธารณะและทักษะบริการ
สังคม 3(2-2-5) (ปรับเป็นวิชา
เลือกในฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2559)
4. การสัมมนาแนวโน้มการ
วิจัยทางการศึกษา ศึกษาใน
บริบทของท้องถิ่น 3(2-2-5)
5. สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)

2.รายวิชาเสริม กาหนดไว้ 5 รายวิชา ที่ต้อง
ทักษะ
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อ
จบการศึกษา
1. ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5) (ปรับคาอธิบาย
รายวิชา)
2. คอมพิวเตอร์สาหรับ
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) (ปรับคาอธิบาย
รายวิชา)

หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ. 2559)
ประกอบด้วย 6 วิชา 18 หน่วยกิต
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
2. การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-25)
(เป็นรายวิชาเปิดใหม่)
3. ความเป็นครูคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 3(2-2-5) (เพิ่มใน
รายวิชาบังคับ)
4. การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและการ
พัฒนาการศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
3(2-2-5) (ปรับชื่อรายวิชาตามชื่อของ
หลักสูตร)
5. สถิติสาหรับการวิจยั 3(2-2-5)
6. ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 3(2-2-5) (ปรับจากรายวิชา
เลือกเป็นรายวิชาบังคับ)
กาหนดไว้ 5 รายวิชา ที่ต้องเรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา
1. ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับ
บัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
2. คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-3)
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
4. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน
3(2-2-5) (ปรับจากรายวิชาที่ 5)
5. การฝึกปฏิบตั ิการวิชาชีพระหว่างเรียน
2
2 (ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง) (เปิดใหม่)
6. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง) (เปิดใหม่)
7. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง) (เปิดใหม่)

หมายเหตุ
1. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับไปเป็น
วิชาเลือกเสรี เช่น
วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพการ
ศึกษา และ วิชาการศึกษาและวิจยั ทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม
2. มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาเลือกเสรีมา
เป็นวิชาบังคับเช่นรายวิชาทฤษฎีและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3. มีการเพิ่มรายวิชา เช่น วิชาการประกัน
คุณภาพ การ
ศึกษา และวิชาความเป็นครู คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. จานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น
18 หน่วยกิต

1. ปรับปรุงโดยการเรียนเพิ่มจานวน 8
หน่วยกิต สาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นครูมา
ก่อนต้องเรียนเพิ่มอีก 3 รายวิชา คือ
1.) การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง
เรียน จานวน 2 หน่วยกิต
2.) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1 จานวน 3 หน่วยกิต
3.) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 จานวน 3 หน่วยกิต
2. ลดรายวิชาลง 1 วิชา คือ หลัก
การศึกษาและการเรียนรู้ จานวน 3 หน่วย
กิต
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่าง รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
การศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา(ตามข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556)
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่าง รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
การศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา(ตามข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556)
รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่1 ความเป็นครู
21002203 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สาระความรู้
วิชาชีพ 3(2-2-5)
1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ
Teacherhood, Morals, Professional Ethics
ครู
สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ และภาระงานครู คุณลักษณะของครู
2) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
ที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
4) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
วิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
5) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง รอบรู้เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ
สมรรถนะ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้
1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนทีส่ ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ
ใหม่ๆ ได้
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การปฏิบัตติ น
2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ เป็นแบบอย่างที่ดี สานึกดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามแนวปรัชญาของ
3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
4) มีจิตวิญญาณความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
สาระความรู้
1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
สมรรถนะ
1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6)
Education for Sustainable Development
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฏีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
การวิเคราะห์เกีย่ วกับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวโน้มของการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบและการปฏิรูป
การศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การบูรณาการแนวคิดและ
หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและ
สังคม
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รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม
21505401 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตศึกษา
สาระความรู้
3(2-2-5)
1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
Language and Culture for Graduates
2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพือ่ การเป็นครูภาษาต่างประเทศเพื่อ
สมรรถนะ
พัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
1) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสือ่ ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้
เขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ
ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่รว่ มกันอย่างสันติ การรวบรวม
ความหมายอย่างถูกต้อง
ความรู้ ความคิดจากการฟังและการอ่าน การนามาแสดงออกด้วย
2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง การพูดและการเขียนโดยเน้นการอ่านและการสรุปความสาคัญของ
สันติ
บทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเลคทรอนิคส์และการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสาหรับครู
21051201 จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละเทคนิคการสอน
สาระความรู้
3(2-2-5)
1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของ
Learning Psychology and Teaching
มนุษย์
Techniques
2) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ
3) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
สมรรถนะ
คาปรึกษา การให้คาแนะนาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
1) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
ขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ให้เต็มศักยภาพ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเชิง
2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ
ทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนให้เต็มศักยภาพ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจ ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ รูปแบบ
ของการรับรู้และการเรียนรู้ เชาวน์ปัญญาจริยธรรม การใช้ระบบการ
แนะแนวและการให้คาปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตน เพื่อการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเทคนิคการสอน
เพื่อแสวงหาองค์ความรูด้ ้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
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มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร
สาระความรู้
1) หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร
2) การนาหลักสูตรไปใช้
3) การพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ
1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตร
ได้
2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชั้นเรียน
สาระความรู้
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรูแ้ ละสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้
2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้
3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
4) การจัดการชั้นเรียน
5) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถจัดทาแผนการเรียนรู้และนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริง
2) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
21022206 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Theory and Process for Curriculum
Development
หลักการ แนวคิด ในการจัดทาหลักสูตร ทฤษฎีทางการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย หลักการและทฤษฎีหลักสูตร
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีทางการศึกษา บริบท
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการของการออกแบบหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร การวิเคราะห์และสามารถจัดทา
หลักสูตรได้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนาหลักสูตรไปใช้
ปฏิบัติ การประเมินหลักสูตร และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
21015402 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดทา
แผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรูแ้ ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้ การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การนา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง
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มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สาระความรู้
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย
2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สมรรถนะ
1) สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
2) สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเ้ รียน

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

มาตรฐานที่ 9 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สาระความรู้
1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
สมรรถนะ
1) สามารถวัดและประเมินผลได้
2) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5)
Educational Research Methodology
ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการ
วิจัย รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจยั และหลักการ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษาแบบต่างๆ ได้แก่ การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจยั และพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ การ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยในชัน้ เรียน และการวิจยั เชิงคุณภาพ
การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การเลือกใช้สถิตเิ พื่อการวิจัยที่เหมาะสม ครอบคลุม ทั้งสถิติพื้นฐาน
และสถิติอ้างอิง การเขียนเสนอโครงการเพื่อวิจัย การฝึกปฏิบัติการ
วิจัย การเขียนสรุปผลรายงานการวิจัย การนาเสนอเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
24005402 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
Computer for Graduates
ความหมาย ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
การใช้คอมพิวเตอร์เน้นทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดพิมพ์
เอกสารและการใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงานวิชาการ การจัดการ
สืบค้นและการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การใช้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่ผลิตโดยมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ในการเรียนการสอน
21045401 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และขั้นตอนในการปฏิบัตกิ ารวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการ
สร้าง การหาคุณภาพและการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบตั ิ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบและการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับต่างๆปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การ
ประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา และการนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา
สาระความรู้
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา
2) การประกันคุณภาพการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้

21042202 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาการ
ประเมินการประกันคุณภาพ การดาเนินการจัดกิจกรรมสาหรับ
ประเมินคุณภาพและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สาระความรู้
1) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด
สมรรถนะ
1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม
2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

21002203 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ3(2-2-5)
Teacherhood, Morals, Professional Ethics
สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ และภาระงานครู คุณลักษณะของ
ครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง รอบรู้เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนทีส่ ่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การปฏิบัตติ น
เป็นแบบอย่างที่ดี สานึกดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 12 สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้
ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐาน ประสบการณ์วิชาชีพ
(การฝึกปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรียน)
สาระการฝึกทักษะ
1) การสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้
2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง
3) การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์จริง
4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
วัดผล
5) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน

21016401 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 2
(ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง)
Teaching Professional Practicum
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรูด้ ้วยตนเอง การเตรียมทดลองสอนใน
สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัย
แก้ปัญหาผูเ้ รียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การปฏิบัติการ
สอน ออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลผูเ้ รียน
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มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
6) การสอบภาคปฏิบตั ิและการให้คะแนน
7) การวิจัยแก้ปัญหาผูเ้ รียน
8) การพัฒนาความเป็นครูมอื อาชีพ
สมรรถนะ
1) สามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย
2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัด
และประเมินผลผู้เรียน
มาตรฐานที่ 13 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝึกทักษะ
1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก
2) การวัดและการประเมินผล และนาผลไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก
2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
3) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

มคอ.2 ค.ม. (การวิจยั และพัฒนาการศึกษา)

รายวิชาในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

21016402 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (1)
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง)
Teaching Professional Internship I
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการนา
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงการ
วิชาการ การสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ในการ
สัมมนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายใน
สถานศึกษา
21016403 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (2)
3(ไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง)
Teaching Professional Internship II
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และการนา
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้
ในสาขาวิชาเอก วิเคราะห์ อภิปราย การปฏิบัติการผลิตและการใช้สอื่
การเรียนการสอน ประเมิน ปรับปรุง และการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
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ภาคผนวก ซ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ดร.มารศรี กลางประพันธ์ ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2548
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547
ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2534
ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2527
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มารศรี กลางประพันธ์. (2559). การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง. วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
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มารศรี กลางประพันธ์. (2559). การกากับตนเอง (Self-Regulation). วารสารการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การอบรม-ศึกษาดูงาน
1. ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมจานวน 20 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน พม่า ลาว เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็คโก สโลวัค ฟินแลนด์
สวีเดน เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอเมริกา ปี 2550-2556
2. ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปนุ่ เพื่อไปศึกษาในสาขาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 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. เข้ารับการฝึกปฏิบตั ิธรรมตามแนวสติปฎั ฐาน 4 จานวน 14 ครั้ง ๆ ละ 7-11 วัน ในช่วง
ระยะเวลา 15 ปี นอกจากนี้ก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยพานักศึกษาเข้าค่ายปฏิบตั ิธรรมตามวัดต่าง ๆ จานวนประมาณ 19 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
พ.ศ. 2545-2555 เป็นเวลา 10 ปี
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นประธาน/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การสอนและสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามากกว่า 100 เรื่อง ปี 2551-2559
ผลงานดีเด่น
1. เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น “คนเกียรติยศระดับชาติ 2547 สาขาผู้หญิงเก่งแห่งปี”
จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2552” สาขาบริหารการศึกษา จากองคมนตรี ฯพณฯ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ดร.พิตร ทองชั้น ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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 ทองชั้น. (2520). การสารวจความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มตี ่องานนิทรรศการวัฒนธรรมไทย ของวิทยาลัยครูนครราชสีมา
พิตร ทองชั้น. (2551). การพัฒนารูปแบบของการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษาในท้องถิ่นแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิตร ทองชั้น. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการกระจายอานาจการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
ของสถานศึกษาในอีสานใต้
พิตร ทองชั้น มาศรี กลางประพันธ์ สุมาลี สมพงษ์ และอนันต์ บัวบาน. (2559). การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านความวิตกกังวล
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ประสบการณ์การสอน
1. อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์วิทยาลัยครูนครราชสีมา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักทดสอบและวิจัยทางการศึกษา
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3. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
4. กรรรมการออกข้อสอบของทบวงมหาวิทยาลัย
5. ผู้บรรยายวิชาการวัดผลประเมินผลและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ตารา
1. สถิติอนุมาน
2. การวัดสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน
3. หลักการวัดผล
4. จิตวิทยาสังคม
5. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล
6. หลักการวิจัย
บทความ
1. การวัดทางด้านจิตพิสัย EQ vs HQ
2. ลักษณะครูที่ดี กรมการฝึกหัดครู
3. สังคมมิติ
4. การสังเกต
5. ผลกระทบของไทยเมื่อจีนเข้า WTO (ตอนที่ 1)
ผลงานดีเด่น
1. นายกสมาคมวัดผลการศึกษาแห่งประเทศไทย
2. ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
3. ประธานสาขาสถิติและการวิจยั โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ดร.พูนสิน ประคามินทร์ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ค.ด. ภาวะผู้นาทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,2555
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,2534
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก,2516
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
พูนสิน ประคามินทร์. (2543). การวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนเรณูนคร.
พูนสิน ประคามินทร์. (2545). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบ
“ธาตุพนมร่วมใจ” (T.P.Model). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2546). การวิจัยและพัฒนาการอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ “วงจรพัฒนาคุณภาพ
ครูสู่ผู้เรียน” ของโรงเรียนธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2547). การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียน โรงเรียนธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 1. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2547). การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ” (That Phanom
Participation Model). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2548). การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
ธาตุพนม ด้วยรูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ”. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2549). Title : The Organization Progress by ThatPhanom Paticipation Model.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2551). กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
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โรงเรียนธาตุพนม. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2552). วิถีชุมชนข้าโอกาสพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ นครพนม: โรงเรียนธาตุพนม.
พูนสิน ประคามินทร์. (2557).พฤติกรรมการเรียนรายวิชาความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยนครพนม. รายงานการวิจยั ฉบับสมบรูณ์ นครพนม
: มหาวิทยาลัยนครพนม.
บทความทางวิชาการ
พูนสิน ประคามินทร์. (2545). การบริหารสถานศึกษาทีส่ ่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
พูนสิน ประคามินทร์. (2546). การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร.
พูนสิน ประคามินทร์. (2554). การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 8 เรื่อง ปี 2551- 2556
นางสุมาลี สมพงษ์
คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2527
วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2521

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุมาลี สมพงษ์. (2545). ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล
สุมาลี สมพงษ์ และมารศรี กลางประพันธ์. (2559). การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกลนคร: สถาบันวิจัยและ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุมาลี สมพงษ์ และมารศรี กลางประพันธ์. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบระดับและวิธีการพัฒนาคุณธรรมของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกลนคร: สถาบันวิจัย
และการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุมาลี สมพงษ์ มาศรี กลางประพันธ์ พิตร ทองชั้น และอนันต์ บัวบาน. (2559). การสร้างแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพด้านความวิตกกังวล สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการวิจยั และพัฒนาการศึกษา 10 เรื่อง
ปี 2551-2556
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน
สุมาลี สมพงษ์. (2549). การประเมินผลการเรียน. ตารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุมาลี สมพงษ์. (2552). ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับการวิจัย. ตารา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
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ภาคผนวก ฌ
รายงานการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
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รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
การปรับปรุง
1.ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรเดิม
1.ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร เป็น มุ่งพัฒนาครู บุคลากรทางการ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักบริหารองค์กร อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
พัฒนาการศึกษา ยึดหลักปรัชญาที่ว่า การวิจัยเป็นรากฐานของ และบุคลากรอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
การพัฒนาทุกศาสตร์ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนา ความรู้ความสามารถด้านระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย และด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อันเป็น การศึกษาที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมโดยนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
รากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่ง
ศาสตร์หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
พัฒนานักวิจยั หรือนักวิชาการที่มคี วามรู้ ความสามารถด้าน
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยในรูปแบบต่างๆที่ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาศาสตร์หรอสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2.ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องและ
เรียงลาดับข้อตามปรัชญาของหลักสูตร

2.ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใหม่เป็น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิต ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์
และผูบ้ ริหารองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการวิจัยและด้าน
การพัฒนาการศึกษาในการนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.3.2 เพื่อผลิต อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นาทางการวิจัยและพัฒนาการศึกษาให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และสถาบันที่สังกัดสานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นต้น
1.3.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น ให้มีความรู้ความสามารถด้านการ
วิจัยและการพัฒนาการศึกษาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้พัฒนาหน่วยงาน
ต่างๆ อันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สสู่ ังคม
คุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
3.อาจารย์ประจาหลักสูตรควรเรียงลาดับตามตาแหน่งทาง
วิชาการ
4.ควรเรียงลาดับรายวิชาชีพครู โดยจัดให้เรียนวิชาทางการ
ศึกษาที่จาเป็นก่อนที่จะออกไปฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง
เรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
5.ควรปรับชื่อรายวิชา การวัดประเมินผลการผลการเรียนรู้

การปรับปรุง
3.ปรังปรุงโดยเรียงลาดับตามตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

6.ควรปรับชื่อรายวิชาการสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
7.ควรปรับปรุง อาจารย์ประจา เป็นอาจารย์ผู้สอน

4.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะโดยการปรับเรียงลาดับใหม่ในตาราง
แผนการศึกษาตามแบบ แผน ก แบบ ก2(1) และแบบแผน ก แบบ ก
2(2)
5.ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เป็นรายวิชาการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
6.ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะเป็นรายวิชาการสัมมนาแนวโน้มการวิจยั
และการพัฒนาการศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
7.ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจาเป็นอาจารย์ผสู้ อน
เรียบร้อยแล้ว
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8.ควรตรวจสอบระบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง
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8.ได้ตรวจสอบระบบการพิมพ์และแก้ไขการพิมพ์ให้ถูกต้องเรียบร้อย
แล้ว
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ภาคผนวก ญ
รายงานการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะจากกรรมการบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุง
1. ในหัวข้อ 3.1.1, 3.1.3 และ 3.1.4 ควรตัดคาว่า
1. ได้ปรับปรุงโดยการตัดคาว่า “ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบ
“ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”ออก
วิชาชีพครู” ออกเรียบร้อยแล้ว
2. ควรเขียนกากับในรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ว่า วิชาไหนบ้างที่เปิด 2. ได้ปรับปรุงตามคาแนะนาเรียบร้อยแล้ว
ใหม่ หรือปิด หรือวิชาใดบ้างที่ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
3. การนาเสนอควรมีชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญาหลักสูตร
3. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและควรนาเสนอเป็นตาราง พร้อมอธิบาย
ความแตกต่างของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ฎ
รายงานการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ

รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นาเสนอสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ........./2559 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ
เดิม
ปรับปรุงใหม่
(ใหม่)
1. ประเด็น ชื่อรายวิชา รายวิชาสถิติขั้นสูง (เดิม)
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย.......
...............สถิตสิ าหรับการวิจยั .........
สาหรับการวิจัยควรตัด คาว่า ขั้นสูงออก
........................................................
……………………………………………………… .........................................................
.........................................................
........................................................
สิ่งที่ดาเนินการปรับปรุง
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
2. ประเด็น ตัวอักษรไม่ชัดเจน……..
(เดิม)
(ใหม่)
อ่านยาก………………………………………
ตัวอักษรไม่ชัดเจน...................
ทาให้ตัวอักษรหน้า 68- 103....
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.........................................................
.........................................................
สิ่งที่ดาเนินการปรับปรุง
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

3. ประเด็น ตารางการเปรียบเทียบข้อ
แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม 2555
และใหม่ 2559 ควรใส่เฉพาะที่ม.ี .......
การเปลีย่ นแปลง……………………………
สิ่งที่ดาเนินการปรับปรุง
.........................................................
.........................................................
.........................................................

(เดิม)
ใส่ข้อมูลทั้งหมดทั้งที่มีการ....
เปลี่ยนแปลงและส่วนที่ไม่มีการ.......
เปลี่ยนแปลง(คงเดิม)…………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
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ชัดเจนแล้ว.......................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
(ใหม่)
ทาตารางใหม่โดยใส่เฉพาะข้อมูลหรือ
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง…………..
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
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ภาคผนวก ฏ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ........./2559 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ
เดิม
ปรับปรุงใหม่
1. ประเด็น .......................................
(เดิม)
(ใหม่)
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
สิ่งที่ดาเนินการปรับปรุง
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................
.........................................................
..........................................................
........................................................
2. ประเด็น .......................................
(เดิม)
(ใหม่)
.........................................................
.........................................................
........................................................
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.........................................................
.........................................................
สิ่งที่ดาเนินการปรับปรุง
.........................................................
.........................................................
.........................................................
3. ประเด็น .......................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
สิ่งที่ดาเนินการปรับปรุง
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

