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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย   :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

        ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Curriculum and Instruction  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Education (Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)   
        -  
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  ทั้งนี้ รูปแบบหลักสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
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5.2  ภาษาที่ใช้   
 ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง   

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เปิดสอนภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2555 
 หลักสูตรฉบับร่างได้รับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 
 หลักสูตรฉบับร่างได้รับการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวฒิุทางด้านหลักสูตรและการสอน

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 
 หลักสูตรฉบับร่างได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุมคร้ังที่ 1/2554  เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2554 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุม   
       คร้ังที่  2 / 2555   เมื่อวันที่  9   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2555 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุม  
       คร้ังที่   2 / 2555   เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2557 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขาวิชา การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. น.ส.จุไรศิริ  ชูรักษ์ 

x xxxx xxxxx xx x  
อาจารย์ ศษ.ด 

. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและ 
การสอน 
การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

ม.เกษตรศาสตร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูยะลา 

2552 
 
2540 
2535 

2. นางปรีดา  เบญ็คาร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ด. 
 

ค.ม. 
 

ค.บ 

การวิจัยพฤติกรรม-
ศาสตร์ประยุกต ์
การวิจัยการศึกษา 
 
การประถมศึกษา 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช 

2548 
 
2539 
 
2534 

3. นายฆนัท  ธาตุทอง 
x xxxx xxxxx xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

Ph.D 
 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 
ปกศ.
สูง 

Education 
 
การศึกษาผู้ใหญ ่
 
สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

Sadar Patel 
University (India) 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
วิทยาลัยครูนครปฐม 
วิทยาลัยครูนครปฐม 
 

2546 
 
2538 
 
2527 
2525 

4. น.ส.ชุติมา  จันทรจิตร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รามค าแหง  
ม.ศิลปากร 

2553 
2545 
2540 

5. นายณรงค์  กาญจนะ 
x xxxx xxxxx xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

Ph.D. 
 
 

กศ .ม.  
ศษ .บ . 
วท .บ.  

Development 
Education 
 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการยาง 

Central Luzon State 
University (The 
Philippines) 
ม.ทักษิณ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์

2548 
 
 
2543 
2544 
2534 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 10.1   อาคารเรียนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 10.2  สถานศึกษา และหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติการวิชาชีพ 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  หลักสูตรนี้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 1 
พ.ศ. 2555 – 2559 ที่มุ่งพัฒนาคนในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ต้องมี
คุณลักษณะที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะเป็นคนในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคนโดยการใช้
การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะชีวิตที่ดีที่สามารถสอนและเป็นแบบอย่าง
ให้แก่เยาวชนหรือผู้เรียน  ตลอดจนให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจได้  การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ   จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การผลิตครูยังมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ  
โดยขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา พุทธศักราช 2542 และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 2545 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กล่าวคือ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ยังปฏิบัติแบบเดิม  ๆ ทั้งในด้านการสอน การบริหารและ 
การจัดการวิชาการของสถานศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานด้าน  
การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานด้านหลักสูตร มาตรฐานด้านครู รวมทั้งยังไม่มีการก ากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง     

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
        การพัฒนาหลักสูตรมุ่งผลิตครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ      
ในการจัดท าหลักสูตรทุกประเภท และมีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามการจัดการศึกษา                  
แนวใหม่ที่เสริมสร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบตัว มีทักษะ
ชีวิตรอบด้านและสมดุล และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตและพัฒนาครู/บุคคลากรทาง      
การศึกษา  รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศาสตร์สาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง การผลิต
บุคลากรด้านการจัดการศึกษา (หลักสูตรและการสอน) จึงเป็นพันธกิจ ที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่สถาบันให้ 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชานี้ 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน   
     13.1 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่ เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน ได้แก่ 
รายวิชาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  และวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
  13.2 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  ได้แก่ 
รายวิชาหลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล                
การเรียนรู ้  
  13.3 การบริหารจัดการ 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้าน
เน้ือหา สาระ การจัดตารางเรียน การสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   
พัฒนาครูและบุคลากรด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นผู้ที่รู้กว้าง รู้ลึก มีส านึกเพื่อ

สังคม 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สามารถท าการวิจัย
เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้  รวมทั้งมุ่งให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม
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และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ 
      1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร          
 1.3.1 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน 
 1.3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน มี
ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิควิจัยด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงในการพัฒนาวิชาการและการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
 1.3.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางปัญญาในการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติด้านหลักสูตรและการสอนโดยบูรณาการกับองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อเสนอเป็น
ความรู้ใหม่ 
 1.3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการ
น าเสนอและสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ 
และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและการสอน 
 1.3.5 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และน าเสนอความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน 
 1.3.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน    
 1.4  จุดเด่นของหลักสูตร  
  1.4.1 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามโครงสร้าง
รายวิชาที่จัดให้ผู้เรียนเรียนที่สามารถรองรับสังคมพหุวัฒนธรรมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ประชาคมการศึกษาและเศรษฐกิจอาเซียน  โดยได้รองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน  ซึ่งได้ก าหนดรายวิชาบาง
รายวิชาให้มีค าอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมไปถึงการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระบบการศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ของต่างประเทศในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ยัง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 
  1.4.2 ได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และได้พัฒนารายวิชาให้สนองตอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้เฉพาะสาขาดังกล่าว เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
ออกไปปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  1.4.3 มีการจัดประสบการณ์ภาคสนามและการศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอนเชื่อมโยง
กับองค์ความรู้ในชั้นเรียน ได้ก าหนดค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์ให้นักศึกษาท ากิจกรรมผ่านกระบวนการคิดและการใช้ปัญหา
เป็นฐาน  (Problem-based learning ) และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์
หรือแก้ปัญหากรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา (problem-solving task)  ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและมีกิจกรรมที่พัฒนาให้นักศึกษาได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.4.4 ได้ก าหนดค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตร เช่น วิทยานิพนธ์  วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา ให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดท า น าเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้ได้รับ
การยอมรับตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
 )Proceeding) สอดคล้องกับเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.  2548 
 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรดูแลและติดตามผล
การจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ และด าเนินการ
สอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิตตลอดระยะเวลา                    
การด าเนินการของหลักสูตร 

1. ผลการประเมินการจัดการเรียน 
การสอนแต่ละภาคการศึกษา 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุน 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต 
และผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ของหลักสูตร (TQF)  

 
2. แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ในการผลิตและพัฒนาครู/
บุคลากรทางการศึกษา 
และความเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน
หลักสูตรและการสอน 

ติดตามความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับนวัตกรรมและวิทยาการ
ใหม่ ๆ ทางด้านหลักสูตรและ
การสอน 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ   
 การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ

ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยมีระยะเวลาเรียนภาคการศึกาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ   และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย                     
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี  

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการ   

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน-กันยายน           
ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
              2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ
หรือต่างประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ  
 2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) มีประสบการณ์ในการสอนหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
 2) ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 3) ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 1) และ ข้อ 2) อาจได้รับการคัดเลือกตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาจไม่มีความรู้พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน 

รวมทั้งทักษะทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ และการน าเสนอรายงาน (Report) เป็นภาษาอังกฤษ 
2.3.2 นักศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและสถิติในการวิจัย 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ใช่ทางสาขาวิชาการศึกษาจะต้องเรียน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางการศึกษาเพิ่มเติม จ านวน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต                  
ส่วนนักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ต้องเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต และคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต เพิ่มอีกรายวิชาละ                 
3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต   

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5   ปี  
             หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 

จ านวนนักศึกษา 
 

จ านวน/ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 

 
30 30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2 
 

- 
 

30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
จ านวนนักศึกษา 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- 30 30 30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน  
             ใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี ้
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งบประมาณเงินรายได้      
1. ภาคปกติ      

- ค่า FTES ต่อปี 7,750 11,750 11,750 11,750 11,750 
- ค่าหัวจริงต่อเทอม  5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 10 20 20 20 20 

รวม 12,750 21,750 26,750 31,750 36,750 

2. ภาคพิเศษ      
- ค่า FTES ต่อปี 43,875 66,375 66,375 66,375 66,375 
- ค่าหัวจริงต่อเทอม  10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 
- จ านวนนักศึกษา ป.โท (คน) 20 40 40 40 40 

รวม 53,875 86,375 96,375 106,375 116,375 

รวมงบประมาณท้ังหมด 66,625  108,125 123,125 138,125 153,125 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
การเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตร 
หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต  แผน ก (แบบ ก2) 

1. หมวดวิชาสัมพันธ์  6 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1 บังคับ 
     2.2  เลือก 

18 
(12) 
  (6) 

3. วิทยานิพนธ์ 12 

รวม 36 
  

นอกจากหมวดวิชาสัมพันธ์ หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิทยานิพนธ์แล้ว ยังมีหมวดวิชาเสริม 
ซึ่งจัดให้นักศึกษาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต คือ นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตและคอมพิ ว เตอ ร์ส าห รับนักศึ กษาบัณฑิต  เพิ่ ม อีกรายวิ ช าละ  3  หน่ วยกิ ต  รวม  
6 หน่วยกิต  ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาจะต้องเรียน
ความรู้พื้นฐานการศึกษาในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต คือ รายวิชาหลักการศึกษาและการจัด           
การเรียนรู้  และรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

3.1.3 รายวิชา 
        1) หมวดวิชาสัมพันธ์       

    บังคับ        6  หน่วยกิต 
1017101    การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)   
                Education for Graduate Sudents  for Local Development  
1047101   วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 

 Research Methodology in Education 
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       2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน        
     บังคับ        12  หน่วยกิต 
1027201   การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 

 Curriculum Development 
1027202   การออกแบบการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 

 Learning Management Design  
1027203   การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5)  

 Research in Curriculum and Learning Management 
1027204   การสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 

 Seminar in Curriculum Development and Learning Management 
     วิชาเลือก  เลือกไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
   จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1027101   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว     3(3-0-6) 

 Home School   
1027102   การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้     3(3-0-6) 

 Development of Learning Society 
1027205   ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 

และการจัดการเรียนรู้       
 Field Experiences of Curriculum Development and Learning Management  

1027206   การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(3-0-6) 
  Supervision of Curriculum Development and Learning Management 

1027207   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด    3(3-0-6) 
 Learning Management for Thinking Process Development 

1027208   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      3(2-2-5) 
  Local Curriculum Development  

1027209   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการฝึกอบรม   3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Management 

1027210  การบริหารจัดการหลักสูตร      3(3-0-6) 
 Curriculum Administration 
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1027211   การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    3(3-0-6) 
 Evaluation of Curriculum and Learning Management 

1027212  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสังคมพหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 Curriculum and Learning Management for Multi-Culture Society 

1037201   นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 และการจัดการเรียนรู้       

 Innovation and Technology for Curriculum Development and  
 Learning Management  

1047201         การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง     3(3-0-6) 
 Advanced Educational Measurement and Evaluation 

1047202          การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
 Quality Audit and Education Quality Assessment 

1047203   การประกันคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5) 
 Educational Quality Assurance 

1047204   การวิจัยในชั้นเรียน       3(2-2-5) 
 Classroom Research 

1047205         สถิติเพื่อการวิจัย                  3(3-0-6) 
 Statistics for Research 

1057201         จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง      3(3-0-6) 
 Advanced Educational Psychology 

    3)  วิทยานิพนธ์  
1067401 วิทยานิพนธ์        12(0-0-36) 
 Thesis 

 

หมายเหตุ  รายวิชาเสริมส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 
- นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ให้เรียนรายวิชา

ต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
1017301     หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้     3(3-0-6) 

 Principles of Education and Learning Management 
1027301     นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 Learning Management Innovation and Learning Evaluation 
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- นักศึกษาที่สอบภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน
รายวิชาต่อไปนี้เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
  1) รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่สอบทักษะภาษาอังกฤษไมผ่่าน   
1557301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต    3(2-2-5) 

 English for Graduate Students 
  2) รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่สอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน  
4127301    คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต    3(2-2-5) 

  Computer for Graduate Students 
 

ความหมายของรหัสวิชาประจ าหลักสูตร 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขรหัส  ตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี หรือระดับความยากง่าย 
 เลขรหัส  ตัวที่ 5 หมายถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขรหัส  ตัวที่ 6,7 หมายถึง ล าดับก่อนหลัง  
 
 
 
 
 

   ล าดับก่อนหลัง 
   ลักษณะเน้ือหาวิชา 
   ชั้นปี หรือระดับความยากง่าย 
   หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 

 เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้ ดังนี้ 
1 เน้ือหาสาระพื้นฐานในการเรียนรู้   102-7-1 
2 เน้ือหาสาระเฉพาะทางด้านหลักสูตร/การเรียนรู้   102-7-2 
3 เน้ือหาสาระเสริมการเรียนรู้ด้านหลักสูตร/การเรียนรู้  102-7-3 
4 เน้ือหาสาระที่เน้นกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้  106-7-4 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
 ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
  เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์  

 
3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

สัมพันธ์ 1017101 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
1047101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะด้าน 1027201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1027202 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี  2 

กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน 1027203 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน 

 
1027204 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเรียน  3 นก. 

เสริม 1017301 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้** 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 12 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

เฉพาะด้าน xxxxxxx เลือกเรียน  3 นก. 
เสริม 1027301 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล            

การเรียนรู้** 
3(2-2-5) 

เสริม 1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต* 3(2-2-5) 
4127301 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต* 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิทยานิพนธ์ 1067401   วิทยานิพนธ์ 12(0-0-12) 
รวมหน่วยกิต 12 

 
หมายเหตุ   

* เป็นรายวิชาที่จัดให้นักศึกษาที่สอบทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน  ลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

** เป็นรายวิชาที่จัดให้นักศึกษาที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 

       3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 1) หมวดวิชาสัมพันธ์   

1017101  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6)   
                Education for Grauate Students for Local Development   
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา สังคมวิทยา จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา  โดยเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่าง
เป็นระบบในการเสนอแนะเปรียบเทียบความแตกต่างและการน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบอ่ืน ๆ ในสังคม อีกทั้ง  ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของ
การจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและเปรียบเทียบ
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ระบบและการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน เพื่อให้ได้องค์ความรู้น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น  
  
1047101   วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Education 
  ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ และกระบวนการวิจัยทางการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดกรอบความคิดและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวแปรและการนิยามตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยข้อมูล และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
เค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลการวิจัย ตลอดจนตระหนักและมีจรรยาบรรณใน
การวิจัยทางการศึกษา 
 

   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน บังคับ    

1027201    การพัฒนาหลักสูตร                                 3(2-2-5) 
 Curriculum Development 

                ศึกษา วิเคราะห์  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีหลักสูตร ความส าคัญ  รูปแบบและองค์ประกอบ
ของหลักสูตร  บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งระดับ
การศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน อาชีวะ อุดมศึกษา และหลักสูตรทางเลือก โครงสร้างของหลักสูตรใน
ระดับต่าง ๆ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร วิเคราะห์
และศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนาและการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การจัดท าเอกสารหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  
 
1027202   การออกแบบการจัดการเรียนรู้                                            3(2-2-5) 

 Learning Management Design  
 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้  การจัดท าก าหนดการสอน แผนการจัด 
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การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนและระดับบทเรียน การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 
 

1027203    การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                         3(2-2-5) 
  Research in Curriculum and Learning Management 

                   ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของไทย
และต่างประเทศ  วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อน า
ผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการ และนโยบายของรัฐ  ฝึกปฏิบัติการวิจัยทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งการน าเสนอปากเปล่าและการเขียน
บทความวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัยในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 
1027204    สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                         3(2-2-5) 

 Seminar in Curriculum Development and Learning Management 
 อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นประเด็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู้  วิพากษ์สภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทั้งในระดับ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรของประเทศไทยกับ
หลักสูตรของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการสัมมนา ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
เพื่อแก้ปัญหาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เขียนรายงานการสัมมนาและน าเสนอผลการสัมมนา  
การน าความรู้จากกระบวนการสัมมนาไปสู่การประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อสังคม      
 
      หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 
1027101   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว                   3(3-0-6) 

 Home School   
 ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย หลักสูตร  แนวทาง  รูปแบบ  กระบวนการ 
บทบาทหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หน่วยงานรัฐและเอกชนที่
รับผิดชอบ การส่งเสริมสนับสนุน  ตลอดจนแนวโน้มของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศ
ไทย 
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1027102   การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้                 3(3-0-6) 
 Development of Learning Society 

 ศึกษา  วิเคราะห์  ทฤษฎี  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้ การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา 
สังคมและมนุษยวิทยาการศึกษา เพื่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมยุ ค
ฐานความรู้ การจัดการความรู้  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่ง               
การเรียนรู้  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ    ฝึกปฏิบัติการพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
1027205   ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้           3(2-2-5) 

 Field Experiences of Curriculum Development and Learning Management  
 ฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการสังเคราะห์และออกแบบรูปแบบจัดการเรียนรู้
สู่การประยุกต์ใช้และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา  การประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
1027206    การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                           3(3-0-6) 

  Supervision of Curriculum Development and Learning Management 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย เคร่ืองมือการนิเทศ ระบบการนิเทศ และบทบาท
หน้าที่ของผู้นิเทศการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การท าแผนปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผล
ระบบนิเทศ วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศและแนวทางแก้ไข  
 
1027207   การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด      3(3-0-6) 

 Learning Management for Thinking Process Development 
 ศึกษา  วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปัญญาทั้งของไทย
และต่างประเทศ  กระบวนการคิดแก้ปัญหา การใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างเป็นระบบ 
การคิดแบบองค์รวม การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ 
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงประยุกต์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์  การคิดเชิงอนาคต การคิด
เชิงบูรณาการ ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดของคนไทย การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด    
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1027208   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                    3(2-2-5) 
 Local Curriculum Development  

 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและบริบทของท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมต่อบริบทของท้องถิ่น  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
การน าบริบทของท้องถิ่นมาบูรณาการเป็นเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่นในระดับหน่วยการเรียน ระดับ
รายวิชา และหลักสูตรทางเลือก 
 
1027209   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการฝึกอบรม                                            3(2-2-5) 

 Curriculum Development and Training Management 
 ศึกษา  วิเคราะห์หลักการของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม  การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระบวนการฝึกอบรม และการก าหนดความจ าเป็นของการฝึกอบรม 
การก าหนดเป้าหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการฝึกอบรม  
การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาเพื่อการฝึกอบรม ทักษะเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม  ฝึกปฏิบัติ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  การประเมินผลการฝึกอบรม รายงานผล การฝึกอบรม ปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกอบรม  การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
1027210    การบริหารจัดการหลักสูตร                     3(3-0-6) 

 Curriculum Administration 
 ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ   ที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
การวางแผนและด าเนินงานด้านวิชาการ  โดยเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  เพื่อใช้หลักสูตรให้
ได้ผลตามความมุ่งหมาย   การจัดบุคลากรส าหรับการจัดการเรียนรู้  การจัดตารางเรียน การบริการสื่อการจัด 
การเรียนรู้  การจัดบริการแนะแนว  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การบริการห้องสมุด  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในชุมชน  การนิเทศ  การปรับปรุงงานวิชาการ
และการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ตลอดจนการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร  และ
การใช้หลักสูตรในสถานการณ์จริง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



  มคอ.2               

 

21 

1027211    การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                             3(3-0-6) 
 Evaluation of Curriculum and Learning Management 

 ศึกษา วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการจัด                    
การเรียนรู้   รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร  การก าหนดจุดมุ่งหมาย            
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การออกแบบเคร่ืองมือวัดตามสภาพจริง การพัฒนาเคร่ืองมือและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการประเมิน  การเขียน
รายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมิน  การประเมินความต้องการจ า เป็นของหลักสูตร                   
การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร  การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้  และการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินหลักสูตรของประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
1027212   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสังคมพหุวัฒนธรรม                     3(3-0-6) 

 Curriculum and Learning Management for Multi-Culture Society 
 ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี  หลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาการศึกษา      

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น  จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ   การพัฒนาหลักสูตรและ             
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  การจัดการเรียนรู้เพื่อการด ารงอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 
 
1037201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 

 Innovation and Technology for Curriculum Development and Learning Management  
 ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้     
ในการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน การน าผล
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และ            
การน าเสนองาน 
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1047201   การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง      3(3-0-6) 
 Advanced Educational Measurement and Evaluation 

 ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา  การสร้างและ          
การใช้เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  เน้นการประยุกต์ใช้งานวิจัย
ทางด้านการวัดและประเมินผล เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัญหาในการวัดและการประเมินผล 
รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 
1047202 การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5)  
 Quality Audit and Education Quality Assessment 

 ศึกษาสาระส าคัญของการประกันคุณภาพ  แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบคุณภาพและ   
การประเมินคุณภาพ  องค์ประกอบหรือมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพแบบต่าง ๆ บทบาท
ของคณะผู้ตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพและหน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ 
เทคนิคการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดท าแบบบันทึกเตรียมการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และเสนอรายงานการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ 

 
1047203   การประกันคุณภาพการศึกษา                 3(2-2-5) 

 Educational Quality Assurance 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ 
หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับเพื่อน าไปสู่คุณภาพของผลผลิต 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย ตัวชี้วัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
(Total Quality Management-TQM) การวิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทาง
ธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย ศึกษา
แนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา   บทบาทของ
ผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1047204     การวิจัยในชั้นเรียน       3(2-2-5) 

 Classroom Research 
 ศึกษา  วิ เคราะห์   ความส าคัญ  รูปแบบ วิธีการและกระบวนการวิจั ยในชั้นเรียน                               
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา              
การเรียนรู้ในชั้นเรียน  วางแผน  ด าเนินการ เขียนรายงาน น าเสนอและสะท้อนผลการวิจัยในชั้นเรียน 
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1047205    สถิติเพื่อการวิจัย                                      3(3-0-6) 

 Statistics  for Research 
 ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา    อภิปรายประเภทของข้อมูล  วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  สมมติฐานและการทดสอบ สถิติที ่ใช้ในการวิจัย ครอบคลุมสถิติพื้นฐาน 
สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย   
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์และการแปลความหมายของข้อมูลจากผล            
การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลและอธิบายความหมายของข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
1057201   จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง                         3(3-0-6) 

 Advanced Educational Psychology 
 ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ในเชิงลึก 

ธรรมชาต ิ  คุณค่าและการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน  
ปัญหาในการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา  การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน 
 

 3)  วิทยานิพนธ์  
1067401   วิทยานิพนธ์                                          12(0-0-36) 

 Thesis  
 ศึกษาและปฏิบัติตามกระบวนการท าวิทยานิพนธ์  โครงสร้างและรูปแบบวิทยานิพนธ์  

การเลือกหัวข้อและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะท าวิทยานิพนธ์ เสนอระเบียบวิธีการวิจัย ด าเนินการพัฒนาเคร่ื องมือที่จะใช้
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลและอภิปรายผล                         
น าวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เพื่อสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์   การด าเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  )Proceeding)  
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 4)  รายวิชาเสริม 
1017301    หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้               3 (3-0-6) 

 Principles of Education and Learning Management 
 ศึกษา  วิเคราะห์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการศึกษาไทย  ระบบการศึกษา
ของไทย  ปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยาการศึกษาและสังคมวิทยาการศึกษา การศึกษากับการพัฒนา
ประเทศ  แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  หลักสูตรการศึกษา
ระดับต่าง ๆ  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีจัดการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ   เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้  ปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้      
การน าองค์ความรู้สู่การบูรณาการศาสตร์และประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  
 
1027301    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 

 Learning Management Innovation and Learning Evaluation 
 ศึกษา วิเคราะห์ ขอบข่าย และความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การน า
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัด               
การเรียนรู้  หลักการวัดผลประเมินผล  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินผล ระเบียบ
และแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ การวางแผนและออกแบบ               
การประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล 
 
1557301    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต    3 (2-2-5) 

 English for Graduate Students 
 ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการโดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

4127301    คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   3(2-2-5) 
  Computer for Graduate Students 

 ฝึกทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ วิธีการสืบค้น
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ  การประเมินสารสนเทศ  
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการวิจัย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม./ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 
1. น.ส.จุไรศิริ  ชูรักษ์ 

x xxxx xxxxx xx x 
อาจารย์ 

 
ศษ.ด 

 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและ 
การสอน 
การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

ม.เกษตรศาสตร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูยะลา 

12 12 

2. นางปรีดา  เบญ็คาร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ด. 
 

ค.ม. 
 

ค.บ 

การวิจัยพฤติกรรม- 
ศาสตร์ประยุกต ์
การวิจัยการศึกษา 
 
การประถมศึกษา 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช 

12 12 

3. นายฆนัท  ธาตุทอง 
x xxxx xxxxx xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์  

Ph.D 
 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 
ปกศ .สูง  

Education 
 
การศึกษาผู้ใหญ ่
 
สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

Sadar Patel 
University (India) 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
วิทยาลัยครูนครปฐม 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

12 12 

4. น.ส.ชุติมา  จันทรจิตร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รามค าแหง  
ม.ศิลปากร 

12 12 

5. นายณรงค์  กาญจนะ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์  

Ph.D. 
 
 

กศ .ม.  
ศษ .บ . 
วท .บ.  

Development 
Education 
 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการยาง 

Central Luzon State 
University (The 
Philippines) 
ม.ทักษิณ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์

12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม./ 
ปีการศึกษา 
2555 2556 

1. น.ส.จุไรศิริ  ชูรักษ์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ 
 

ศษ.ด 
 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและ 
การสอน 
การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย 

ม.เกษตรศาสตร ์
 
ม.สงขลานครินทร ์
วิทยาลัยครูยะลา 

12 12 

2. นางปรีดา  เบญ็คาร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ วท.ด. 
 

ค.ม. 
 

ค.บ 

การวิจัยพฤติกรรม-
ศาสตร์ประยุกต ์
การวิจัยการศึกษา 
 
การประถมศึกษา 

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช 

12 12 

3. นายฆนัท  ธาตุทอง 
x xxxx xxxxx xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

Ph.D 
 

กศ.ม. 
 

ค.บ. 
ปกศ .สูง  

Education 
 
การศึกษาผู้ใหญ ่
 
สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตรทั่วไป 

Sadar Patel 
University (India) 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
วิทยาลัยครนูครปฐม 
วิทยาลัยครนูครปฐม 

12 12 

4. น.ส.ชุติมา  จันทรจิตร 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.รามค าแหง  
ม.ศิลปากร 

12 12 

5. นายณรงค์  กาญจนะ 
x xxxx xxxxx xx x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

Ph.D. 
 
 

กศ .ม.  
ศษ .บ . 
วท .บ.  

Development 
Education 
 
การบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการยาง 

Central Luzon State 
University (The 
Philippines) 
ม.ทักษิณ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์

12 12 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการ
สอน ชม./ 
ปีการศึกษา 
2555 2556 

6. น.ส.เพ็ญพักตร  นภากุล 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ กศ.ด. 
 

ศษ.ม. 
 

ค.บ. 
 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ม.ศรนีครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
ม.สงขลานครินทร ์
 
สถาบันราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

12 12 

7. นายไพโรจน์  ด้วงวิเศษ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

ค.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 
 

การอุดมศึกษา 
 
การอุดมศึกษา 
 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
สงขลา 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
สงขลา 

6 6 

8. นายนกุล  โสตถิพันธุ์ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ ค.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การอุดมศึกษา 
 
พลศึกษา 
 
พลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร  

12 12 

 
 

  



  มคอ.2               

 

28 

3.3.1  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา สถาบันที่ส าเร็จการศกึษา 

1. นายนพเก้า  ณ พัทลุง 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

ศษ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
การวัดผลการศึกษา 
การประถมศึกษา 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ทักษิณ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2. นางเรวดี กระโหมวงศ ์
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

กศ.ด. 
 

กศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การทดสอบและวัดผล
การศึกษา 
การวัดผลการศึกษา 
 
คณิตศาสตร ์

ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 
สงขลา 

3. น.ส.สินีนาฏ ธรรมชาติ 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย์ กศ.ด. 
กศ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
การวัดผลการศึกษา 
ฟิสิกส์ 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ทักษิณ 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค ์

4. นางทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
จิตวิทยาการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.สงขลานครินทร ์
สถาบันราชภัฏสงขลา 

5. นายมนต์ทิวา  ไชยแก้ว 
x xxxx xxxxx xx x 
 

อาจารย์ Ph.D. 
 

MSpecEd 
 

ค.ม. 
 

ค.บ. 

Education  
 
Special Education 
 
การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
การประถมศึกษา 

The university of 
Newcastle (Australia) 
The university of 
Newcastle (Australia) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  - 
      4.2 ช่วงเวลา       - 
     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    - 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ เป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นปัญหา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
             นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติในการวิจัยตามกระบวนการวิจัยทางด้าน
หลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และสามารถเขียนรายงานและ
น าเสนอผลการวิจัยเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเอกสาร สื่อสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ  

 5.3  ช่วงเวลา  
            ชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 – 2  

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
             จ านวน 12 หน่วยกิตส าหรับแผน ก2    

 5.5  การเตรียมการ 
5.5.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเร่ืองการเรียนและแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ โดยมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5.5.2 นักศึกษาน าเสนอแผนและเค้าโครงการวิจัยต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
5.5.3 นักศึกษาจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  
 5.6  กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ประเมินผลความก้าวหน้าของงานวิจัย วิทยานิพนธ์โดยอาจารย์คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

5.6.2 ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูที่เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพครูและ
เป็นครูนักวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู 

3. ใฝ่รู้และพัฒนาตนให้สมกับการเป็น
นักวิชาการและวิชาชีพด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมครู
ที่เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพครูและเป็นครู
นักวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

4. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและ             
ใช้ประโยชน์จากการวิจัย 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน    
 2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผู้เรียนสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพครูเพื่อให้ได้แนวทาง  
การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน แสดงออกซึ่งการมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและในชุมชน  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  น าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
พื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบวิชาชีพ ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย  และสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง 
ยั่งยืน และมีสันติสุข 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม โดยเน้นการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง และจากการเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนทั้งเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น   
 



  มคอ.2               

 

31 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
   ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรง
ตามสภาพจริง ได้แก่ การให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง  ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ด้วย
วิธีการทั้งการสัมภาษณ์ การสอบถามความคิดเห็น การสนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู้ (Learning journal) รวมทั้ง              
การสนทนาเชิงลึก (Dialogue) โดยให้มีการประเมินทั้งในระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนใน
รายวิชา และภายหลังส าเร็จการศึกษา  
 
 2.2  ด้านความรู ้
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
            ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของหลักของสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพครู เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ การประยุกต์ใช้ความรู ้ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อ
องค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติทางวิชาชีพครู  ตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพครู
และมีความเป็นสากลในความเป็นวิชาชีพครู สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  ไปใช้
ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากผู้อ่ืน และเรียนรู้โดยการมี
ส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ                
การฝึกทักษะ การท ากิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การศึกษานอกสถานที่ การสังเกตการสอน              
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน                
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับการปฏิบัติในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน  
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  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช้กลยุทธ์การประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถวินิจฉัย และตัดสินผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ ทั้งการเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ได้แก่ การทดสอบวัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ การทดสอบภาคปฏิบัติ การสัมภาษณ์   
การสนทนากลุ่ม การรายงานการศึกษาค้นคว้า การท าโครงงาน การศึกษารายกรณี และการน าเสนอ
ปากเปล่า เป็นต้น  
 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
              ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานการวิจัย
ด้านหลักสูตรและการสอนและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อนด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชา วางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนได้ด้วย
ตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  วิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน  สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ใน          
การพัฒนาตนเอง  การจัดการเรียนการสอน  และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เทคนิค
การวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพด้าน
หลักสูตรและการสอนที่มีอยู่เดิมไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าและเกิด
คุณประโยชน์ต่อสังคม 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เ รียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การอภิปราย
กลุ่ม การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหากรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา (problem-
solving task)  การสะท้อนการเรียนรู้ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ หรือบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคล 
ตลอดจนการท าโครงงานตามความสนใจ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน  
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  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ใช้กลยุทธ์การประเมินที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา โดยใช้กิจกรรม
และวิธีการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การประเมินจากผลงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การประเมินจากกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และประเมินจากการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพ  
ตัดสินใจในการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเอง 
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ และแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการให้มีการท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน  ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาชีพ ตลอดจนสามารถวางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อ่ืนอย่างเต็มความสามารถ                          
ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงภาคสนามในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนเพื่อให้แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ใช้กลยุทธ์การประเมินที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ โดยใช้กิจกรรมและวิธีการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก                   
ในการท ากิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม ทั้งในชั้นเรียน และการฝึกปฏิบัติภาคสนามนอก
ห้องเรียน  
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 2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เรียนสามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน  ในการสื่อสาร  การเรียนรู้  และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ทั้งในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงสู่กระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การฟังการบรรยาย
จากผู้สอนหรือวิทยากร การรับรู้ข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการวิจัย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบ การท าโครงงาน การท าวิจัยชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การศึกษาอิสระ ตลอดจนการท าวิทยานิพนธ์  เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสม สามารถสื่อสารและน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
เอกสาร สื่อสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ  
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ             
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ใช้กลยุทธ์การประเมินที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้กิจกรรมการประเมินจากการทดสอบ สังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกทั้งในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาค้นคว้าที่ต้องใช้ความสามารถด้าน                 
การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการศึกษาวิจัย และการประเมินผลการสื่อสารและการน าเสนอ
รายงานการศึกษาวิจัยผ่านสื่อที่เหมาะสม 
 
 2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักการ  แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน วางแผนและประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ไปใช้ในการ  ปฏิบัติการสอน  จัดการชั้นเรียน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผล              
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การจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นผู้น าทางด้านหลักสูตรและการสอน และเป็นแกนน าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและสังคม 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต้นแบบ (Role Model ) ได้แก่ ผู้สอน เพื่อน 
บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่นหรือสังคมที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ตลอดจนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การท ากิจกรรมกลุ่ม 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างเป็นระบบ การศึกษานอกสถานที่ การสังเกต
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
การฝึกทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดท าแผนการจัดการเรียนเรียนรู้ การผลิตสื่อประกอบการสอน 
การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค (Micro Teaching) การจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะ
การเป็นผู้น าทางวิชาชีพครู การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   ใช้กลยุทธ์การประเมินที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการประเมินจากสังเกตพฤติกรรม ผลงาน ตลอดจนการทดสอบภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และวางแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การผลิตสื่อ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
  แผนที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรต่อผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
(หมวดที่ 4 ข้อ 2) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพครูเพื่อให้ได้แนวทาง  
การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน  
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 (2) แสดงออกซึ่งการมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและในชุมชน 
   (3) สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมิน  และน าความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ และยอมรับ
ในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 
 
  2. ด้านความรู้ 
            (1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระของหลักของสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรและการสอน ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า   
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพครู  
 (2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 (3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง               
มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติทางวิชาชีพครู   
 (4) ตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับของวิชาชีพครูและมีความเป็นสากลในความเป็นวิชาชีพครู  
   (5) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบ
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 
              (1) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานการวิจัยด้าน
หลักสูตรและการสอนและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่  
  (2) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนด้าน
หลักสูตรและการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา  
  (3) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการด้านหลักสูตรและ            
การสอนได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 (4) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน  และสร้างสรรค์ องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  การจัดการเรียน             
การสอน และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (5) สามารถใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้หรือ
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนที่มีอยู่เดิมไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้อง              
ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม 
 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพด้าน
หลักสูตรและการสอนได้ด้วยตนเอง  
  (2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนด้วยตนเองและ
สามารถประเมินตนเองได้  
  (3) วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้  
  (4) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ใน          
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  
  (5) แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม  
 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า  สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
 (2) สามารถใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน 
ในการสื่อสาร การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ทั้งใน         
วงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ   
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงสู่กระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้   
 (1) สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน  หลักการ  แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน  
 (2) สามารถวางแผนและประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ไปใช้ในการ  ปฏิบัติ              
การสอน จัดการชั้นเรียน  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
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และท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 (3) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
ในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 (4) เป็นผู้น าทางด้านหลักสูตรและการสอน และเป็นแกนน าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและสังคม 
 



 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

                                                                                  
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การจัดการเรียนรู ้

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

หมวดวิชาสัมพันธ ์                           

1017101  การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

                          

1047101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศกึษา                           

หมวดวิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)                            

1027201 การพัฒนาหลักสูตร                           

1027202 การออกแบบการจดัการเรียนรู ้                           

1027203 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้

                          

1027204 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ้

                       
 
 

 
  

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก)                           

1027101 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว                           

1027102  การพัฒนาสังคมแหง่ 
การเรยีนรู ้ 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การจัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  1 2 3 4 1 2 3 4 
1027205 ประสบการณ์ภาคสนาม
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

                         
 
 

1027206 การนิเทศเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

                          

1027207  การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด 

                          

1027208  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น                           

1027209  การพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการการฝึกอบรม 

                          

1027210 การบริหารจัดการหลักสูตร                           

1027211  การประเมินหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู ้

                          

1027212 หลักสูตรและการจัด                  
การเรยีนรู้ส าหรบัสังคมพหุวัฒนธรรม 

                          

1037201  นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจดั 
การเรียนรู ้
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การจัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  1 2 3 4 1 2 3 4 
1047201  การวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นสูง 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

1047202 การตรวจสอบและ                        
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

1047203 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 

                         

1047204 การวิจัยในช้ันเรียน  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

1047205 สถิติเพื่อการวิจัย 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

1057201 จิตวิทยาการศึกษาขั้นสงู 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

วิทยานิพนธ ์                           

1067401  วิทยานิพนธ์ 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปญัญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ด้านทักษะ 
การจัดการเรียนรู ้

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

รายวิชาเสริม                            
1017301  หลักการศึกษาและ                    
การจัดการเรียนรู ้  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

1027301   นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู ้

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1557301 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิต 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

4127301  คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิต 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเร่ืองกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์
โดยให้มีการทวนสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา 
2.2 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา  
2.3 สุ่มวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อสอบโดยหลักการทางสถิติ 
2.4  การเปรียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพข้อสอบ( 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ  . 2549  ทั้งนี้การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 3.1 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ  4  ระดับคะแนน 
3.3 แผน ก (2) นักศึกษาต้องเสนอและสอบผ่านวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

 

44 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาและโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะครุศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

1.2 ส าหรับคณาจารย์ใหม่ที่ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาและท าหน้าที่สอน  ให้มีการจัด
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพื่อท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายโครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา และการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้คณาจารย์สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนของคณะหรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  รวมถึงการพัฒนานักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาาจารย์ 

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะ           
การสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้และการท าวิจัย
ของคณะครุศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ความรู้เพื่อจัดท าผลงานวิชาการและ
พัฒนาด้านการวิจัย จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตงานและตีพิมพ์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์

ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
2.1.2  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
2.2.1 พัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

2.2.2 พัฒนาคณาจารย์ด้านการบริหารงาน งบประมาณ บุคคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ความก้าวหน้าในการเป็นผู้บริหาร 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
  การบริหารหลักสูตรมีก าหนดด าเนินการ ดังนี ้
  1.1 การบริหารการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดท าแผนและตรวจสอบโครงสร้างรายวิชา และ
ปรับแผนการเรียนให้เหมาะสม  จัดหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมเข้าท าการสอน ประเมินผลการสอนของผู้สอน และจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมให้
ผู้เรียน  
  1.2 ประเมินหลักสูตรเป็นระยะเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
  1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
    2.1 การบริหารงบประมาณ 
    การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยงบประมาณ   
   2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
   2.2.1 อุปกรณ์การสอน  ดังนี้  

อุปกรณ์การสอน จ านวน  
1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
2. เคร่ืองฉายทึบแสง (Visualizer)  
3. เคร่ืองรับโทรทัศน ์
4. เคร่ืองรับสัญญาณ Wireless 
5. เคร่ืองบันทึกวีดิทัศน์ 
6. เคร่ืองรับโทรศัพท์และโทรสาร 
7. โปรเจคเตอร์ 
8. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว 
9. เคร่ืองฉายภาพโปร่งใส 
10. เคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง 
11. เคร่ืองเล่นวีดิทัศน ์

10 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
5 
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 2.2.2 หนังสือและต าราเรียน 
   ภาษาไทย  จ านวนประมาณ  1,000 รายการ 
   ภาษาอังกฤษ  จ านวนประมาณ 200  รายการ 
 2.2.3 วารสาร 
   ภาษาไทย  จ านวนประมาณ  50  รายการ 
   ภาษาอังกฤษ  จ านวนประมาณ  30  รายการ 
 2.2.4 เอกสารงานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน 
   ภาษาไทย จ านวนประมาณ 100 รายการ 
   ภาษาอังกฤษ  จ านวนประมาณ  50  รายการ 
 2.2.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   เป็นฐานข้อมูลหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ  
 2.2.6 แหล่งเรียนรู้ 
   เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์ ได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่บริการใน
จังหวัดสงขลา  สตูล และพัทลุง 
  2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     คณะครุศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมหนังสือ ต ารา หนังสือ
อ้างอิง เอกสาร รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ และมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ
ทรัพยากรการเรียนการสอน เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรได้ใช้ในการเรียนการสอน  
  2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
   สาขาวิชาร่วมกับส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสาร รวมทั้งฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ของคณาจารย์และนักศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา หลังจากนั้นก็ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้หนังสือ วารสารต่าง  ๆ เพื่อรายงาน
กับกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจ าปี ปีละ  1  คร้ัง 
3.  การบริหารคณาจารย์    
  3.1  การรับอาจารย์ใหม่  
  ผู้ที่จะเป็นอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไว้ ผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน ส่วนการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยการเปิดรับสมัครและจัดให้มีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติในการ
เป็นอาจารย์ และสอบวิชาเฉพาะสาขา (สอบสอน) 
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  3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร มีการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนเป็นคร้ังคราว เพื่อติดตามการใช้หลักสูตร และ
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ในระดับรายวิชา และระดับการปรับปรุงหลักสูตร 
  3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   ใช้ระเบียบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พิจารณาจากวุฒิการศึกษา  
ความรู้ และประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน มีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ 

 
4.  การบริหารบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  
  4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
        จัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  

 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
  5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นกัศึกษา 
   5.1.1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัดให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนใน
หลักสูตรให้กับนักศึกษา 
   5.1.2 ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน  
   5.1.3 ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนโดยจะต้องยื่นค าร้องต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
   5.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกข้อมูลการให้
ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา ตามกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเร่ืองที่
เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
        6.1 จัดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม โดยส ารวจหน่วยงานที่
ต้องการจะใช้บัณฑิต 
   6.2 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 
   ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อติดตามการด าเนินการ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับปริญญาโท (TQF) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานตามที่ก าหนด
ในหลักสูตร 

   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาตหิรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

   

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี( อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-   
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี( ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี( ได้รับ 
  การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 
  ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
  ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

- -  

 

 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
 ก าหนดให้คณาจารย์เขียนประมวลการสอนของรายวิชาที่สอน และปรับปรุงประมวลการสอน

เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
 ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับ

นักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา  ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์  และส่งให้คณาจารย์ผู้สอน
แต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน  

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1   การประเมินโดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
       ประเมินการสอนจากนักศึกษาโดยมีประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

และติดตามการแก้ไขปรับปรุง 
 2.2  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
       แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต 
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2.3  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาและ/หรือจากผู้ประเมินจากหน่วยงาน 
         การประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาและให้เป็นไปตามดัชนีบ่งชี้ในหมวด 7   ข้อ 7   โดยผ่าน
คณะกรรมการ 

 
4.  ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีรูปแบบ
และสาระเป็นไปตามผลที่ได้จากการประเมินส่วนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเร่ืองของ
การศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้อยู่ในกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 
 

 



 

 

ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตร  พ.ศ.  2549  กับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2555 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1015118  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น              3(3-0-6) 
Education for Local Development 
ศึกษา วิ เคราะห์ ปรัชญาการศึกษาของไทย 

พระราชบัญญัติการศึกษาโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 พระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาของไทย นักการศึกษาไทย 
ระบบการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาพและบริบทของท้องถิ่น ภูมิปัญญา ลักษณะและวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
แนวทาง การพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ การก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของท้องถิ่น การใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา
และการพัฒนาท้องถิ่น 

1017101 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น                                                          3 (3-0-6)  
               Education for Graduate Students for Local 
Development  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา  สังคม
วิทยา จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอ่ืน  ๆ  ที่เป็น
พื้นฐานในการจัดการศึกษา  โดยเน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การคิดอย่างเป็นระบบในการเสนอแนะเปรียบเทียบความแตกต่าง
และการน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบการศึกษากับระบบอ่ืน ๆ  ในสังคม อีกทั้ง ศึกษา
วิเคราะห์วิวัฒนาการของการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
ในอดีตและปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและปรียบเทียบ
ระบบและการจัดการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อให้ได้องค์ความรู้
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น  

1. เพื่อเน้นศึกษาปรัชญาการศึกษาของไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ใช้เป็นพื้นฐานความคิดในการเชื่อมโยง
กับระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาของแต่ละ
ประเทศ  
2. เพื่อเพิ่มสาระส าคัญในการบูรณาการความรู้
พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา และสังคม
วิทยาที่เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
3. เพื่อเพิ่มสาระส าคัญให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงพื้นฐานการศึกษากับระบบการจัดการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ให้ได้องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
4. ปรับรหัสวิชาและชื่อรายวิชาให้เป็นรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1045401  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา             3(2-2-5) 
Research Methodology in Education 
ศึกษารูปแบบและกระบวนการวิจัยทางการ

ศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษา ตัวแปรและการนิยามตัว
แปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนา
เคร่ืองมือวิจัยข้อมูล และระดับการวัดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อตกลงเบื้องต้นส าหรับการเลือกใช้สถิติ ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแปล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การ
เขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการวิจัย 

1047101  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา             3(2-2-5) 
Research Methodology in Education 

 ศึ ก ษ า แน ว คิ ด  ห ลั ก ก า ร  รู ป แบบแล ะ
กระบวนการวิจัยทางการศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ               
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหา การก าหนด
กรอบความคิด และการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา 
ตัวแปรและการนิยามตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                   
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยข้อมูล และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
การเขียนรายงาน และการเผยแพร่ผลการวิจัย ตลอดจน
ตระหนักและมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา 
 

1. เพื่อเพิ่มสาระส าคัญด้านเนื้อหา กระบวนการ 
ขั้นตอนของการวิจัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2.เพื่อเพิ่มความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทาง
การศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับ
นักวิจัย 
3. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 
1025310  การพัฒนาหลักสูตร                             3(2-2-5) 

Curriculum Development 
ศึกษา วิเคราะห์  ทฤษฎีหลักสูตร ความส าคัญ  

รูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร  บริบทที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร    โครงสร้างของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ  
ของไทยและต่างประเทศ  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การน า
หลักสูตรไปใช้    การประเมินผลหลักสูตร   ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนาและการใช้หลักสูตร                
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  การจัดท าเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 และ/หรือหลักสูตรการศึกษาในระดับ
อ่ืนๆ 

1027201  การพัฒนาหลักสูตร                             3(2-2-5) 
Curriculum Development 

                ศึกษา วิเคราะห์  หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
หลักสูตร ความส าคัญ  รูปแบบและองค์ประกอบของ
หลักสูตร  บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
ในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย 
ขั้นพื้นฐาน อาชีวะ อุดมศึกษา และหลักสูตรทางเลือก  
โครงสร้างของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร   
วิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนาและการใช้
หลักสูตร   การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  การจัดท า
เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร               
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  

 

1. เพื่อปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 
2. เพื่อเพิ่มสาระส าคัญให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดให้มีการ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักสูตรของประเทศไทย
กับหลักสูตรของประเทศอาเซียน 
3. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 
1025311  หลักและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้   

                                                             3(2-2-5) 
Principles and Model Development of Leaning 

Management  
ศึกษา วิเคราะห์ศาสตร์การสอน ความสัมพันธ์

ของปรัชญาการศึกษากับการสอน หลักการแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  จิตวิทยาการเรียนรู้และ 
การประยุกต์ใช้  ระบบการจัดการเรียนรู้  รูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่เป็นสากลและที่พัฒนาโดยนักการศึกษาของไทย    
การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย   การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ     การจัด 
การเรียนรู้แบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์    เทคนิค  ทักษะ 
และวิธีการจัดการเรียนรู้  การใช้และพัฒนาสื่อ  การวัด
และประเมินผล  วัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนและท้องถิ่น   ฝึกปฏิบัติการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 

1027202  การออกแบบการจัดการเรียนรู้         3(2-2-5)                                        
Learning Management Design     

 
 

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร
และการจัดการเ รียนรู้  ทักษะในการจัดการเ รียน รู้                  
การจัดท าก าหนดการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ
หน่วยการเรียนและระดับบทเรียน การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการจัด                
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค 
 

1. เพื่อปรับสาระส าคัญให้ครอบคลุมกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยก าหนดให้
ผู้เรียนสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ระดับจุลภาค  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับครู 
3. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025312  การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้                                                                  3 (2-2-5) 

Research in Curriculum and Learning 
Management 

 ศึกษา วิ เคราะห์  แนวโน้มทิศทางการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของไทยและ
ต่างประเทศ  วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินงานวิจัย
โดยเฉพาะงานวิจัยที่โดดเด่น เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ให้
สอดคล้องกับความต้องการ  ความจ าเป็นของผู้ เรียน  
ท้องถิ่น  และนโยบายของรัฐ  ฝึกปฏิบัติการวิจัยทุก
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

1027203  การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้                                                                  3 (2-2-5) 

 Research in Curriculum and Learning 
Management 

 ศึกษา วิ เคราะห์ แนวโน้มทิศทางการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของไทยและ
ต่างประเทศ  วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินงานวิจัย
ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าผลการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และ
นโยบายของรัฐ  ฝึกปฏิบัติการวิจัยทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยในเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ             
การจัดการเรียนรู้ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งการน าเสนอ
ปากเปล่าและการเขียนบทความวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัยในการวิจัย เพือพัฒนาหลักสูตรและการจัด               
การเรียนรู ้

 

1.เพื่อปรับสาระส าคัญให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
และเพิ่มจรรยาบรรณของนักวิจัยในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ.ด้านที่ 1 (คุณธรรม
จริยธรรม)  
2. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025932  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                                                    
                                                                             3(2-2-5) 

Seminar in Development of Curriculum 
and Learning Management 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่
เป็นประเด็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
วิพากษ์สภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้  ทั้งในระดับสถานศึกษา   เขตพื้นที่
การศึกษา  และระดับประเทศ  ระดมความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับท้องถิ่น  รวมทั้งการสัมมนาในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับครูและการจัดการศึกษา  

1027204  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                                                    
                                                                             3(2-2-5) 

Seminar in Curriculum Development and 
Learning Management 
 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็น
ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   วิพากษ์
สภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ทั้งในระดับสถานศึกษา   เขตพื้นที่การศึกษา  
และระดับประเทศ วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรของ
ประเทศไทยกับหลักสูตรของประเทศในกลุ่มประชาคม
อา เซี ยน  ตลอดจนระดมความคิด เห็น เพื่ อก าหนด                     
แนวทางการแก้ปัญหาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ต า มประ เ ด็ นต่ า ง  ๆ  โด ย ใช้ ก ร ะบวนก ารสั มมน า                          
ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาด้านหลักสูตรและ                     
การจัดการเรียนรู้ เขียนรายงานการสัมมนาและน าเสนอผล
การสัมมนา  การน าความรู้จากกระบวนการสัมมนาไปสู่               
การประยุกต์ในงานที่ เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้ เกิด
คุณประโยชน์ต่อสังคม   

1. เพื่อปรับสาระส าคัญที่เน้นการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้กระบวนการสัมมนาให้มีความ
ชัดเจนมากยิง่ขึ้น ซึง่เป็นทักษะที่จ าเป็นในการสมัมนา  
2. เพิ่มกระบวนการสัมมนาในส่วนของการเขียน
รายงานและน าเสนอผลการสัมมนา และการประยุกต์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ.ด้านที่ 3 (ทักษะ
ทางปัญญา)  
3. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1015119   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว           3(3-0-6) 
 Home School   
 ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย 
หลักสูตร  แนวทาง  รูปแบบ  กระบวนการ บทบาท
หน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้ปกครอง สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา  แนวทางแก้ไข การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว หน่วยงานรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบ  การ
ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนแนวโน้มของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย 

1027101   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว           3(3-0-6) 
 Home School   
 ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย 
หลักสูตร  แนวทาง  รูปแบบ  กระบวนการ บทบาท
หน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้ปกครอง สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา  แนวทางแก้ไข การจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว  หน่วยงานรัฐและเอกชนที่ รับผิดชอบ                     
การส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนแนวโน้มของการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวในประเทศไทย 
 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา  
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025317  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้               3(3-0-6) 
Development of Learning Society 
ศึกษา  วิเคราะห์  ทฤษฎี  หลักการและแนวคิด

เกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้   จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ในยุคสังคมฐานความรู้  การประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
ทางการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา  สังคมและมนุษยวิทยา
การศึกษา   เพื่ อก ารจัดการศึ กษาที่ สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของสังคมยุคฐานความรู้      การจัดการ
ความรู้  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้   ตลอดจนการปลูกฝัง
ค่านิยมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
และการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

1027102  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้               3(3-0-6) 
Development of Learning Society 
ศึกษา  วิเคราะห์  ทฤษฎี  หลักการและแนวคิด

เกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้   จุดมุ่งหมายของการศึกษา
ในยุคสังคมฐานความรู้  การประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
ทางการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา  สังคมและมนุษยวิทยา
การศึกษา   เพื่ อก ารจัดการศึ กษาที่ สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของสังคมยุคฐานความรู้      การจัดการ
ความรู้  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้   ตลอดจนการปลูกฝัง
ค่านิยมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ    ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
และการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1026941  ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้                                           3(1-4-4) 

Field Experiences of Curriculum Development 
and Learning Management  

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้
การศึกษา  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

1027205  ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้                                           3(2-2-5) 

Field Experiences of Curriculum Development 
and Learning Management  

ฝึกปฏิบั ติก ารส ร้ างและพัฒนาหลักสูตร                 
การสังเคราะห์และออกแบบรูปแบบจัดการเรียนรู้สู่           
การน าไปประยุกต์ใช้ และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา  การประเมินและ
ปรับปรุ งหลั กสู ตรและการจั ดการเ รี ยน รู้ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1.เพิ่มสาระส าคัญในการสังเคราะห์และออกแบบ
รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ การน ารูปแบบไป
ประยุกต์ใช้ และฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็น
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับครู 
2. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025318  การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้                                                                   
3(3-0-6) 

Supervision of Curriculum Development 
and Learning Management 

ศึกษา  วิเคราะห์    ความส าคัญ  จุดมุ่งหมาย  
เคร่ืองมือการนิเทศ  ระบบการนิเทศ และบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้นิเทศการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   การท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ  การประเมินผลระบบนิเทศ    
วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศและแนวทางแก้ไข  

1027206  การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้                                                                   3(3-0-6) 

Supervision of Curriculum Development 
and Learning Management 

ศึกษา  วิเคราะห์    ความส าคัญ  จุดมุ่งหมาย  
เคร่ืองมือการนิเทศ  ระบบการนิเทศ และบทบาทหน้าที่ของ 
ผู้นิเทศการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   การท า
แผนปฏิบัติการนิเทศ  การประเมินผลระบบนิเทศ   
วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศและแนวทางแก้ไข  

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025305  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  3(3-0-6) 
Learning Management for Thinking Process 

Development 
ศึกษา  วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

การคิดและการพัฒนาสติปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  การใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
การคิดอย่างเป็นระบบ  การคิดแบบองค์รวม  การคิดเชิงวิเคราะห์   
การคิดเชิงสร้างสรรค์  การคิดเชิงมโนทัศน์  การคิดเชิง
เปรียบเทียบ  การคิดเชิงวิพากษ์  การคิดเชิงประยุกต์   การ
คิดเชิงสังเคราะห์  การคิดเชิงกลยุทธ์   การคิดเชิงอนาคต     
การคิดเชิงบูรณาการ  ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
การคิดของคนไทย  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด    

1027207  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  3(3-0-6) 
Learning Management for Thinking Process 

Development 
ศึกษา  วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

การคิดและการพัฒนาสติปัญญาทั้งของไทยและต่างประเทศ  
กระบวนการคิดแก้ปัญหา  การใช้เหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร์ 
การคิดอย่างเป็นระบบ  การคิดแบบองค์รวม  การคิดเชิงวิเคราะห์   
การคิดเชิงสร้างสรรค์  การคิดเชิงมโนทัศน์  การคิดเชิง
เปรียบเทียบ  การคิดเชิงวิพากษ์  การคิดเชิงประยุกต์   การ
คิดเชิงสังเคราะห์  การคิดเชิงกลยุทธ์   การคิดเชิงอนาคต     
การคิดเชิงบูรณาการ  ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ
การคิดของคนไทย  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

    

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025306  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น               3(2-2-5) 
Local Curriculum Development  
ศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

และบริบทของท้องถิ่น   การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการและเหมาะสมต่อบริบทของท้องถิ่น   
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าบริบทของท้องถิ่น
มาบูรณาการเป็นเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะของผู้เรียน  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น 

 

1027208  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น               3(2-2-5) 
Local Curriculum Development  
ศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

และบริบทของท้องถิ่น   การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการและเหมาะสมต่อบริบทของท้องถิ่น   
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การน าบริบทของท้องถิ่น
มาบูรณาการเป็นเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะของผู้เรียน  วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน  ฝึกปฏิบัติก ารพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่นในระดับหน่วยการเรียน 
ระดับรายวิชา และหลักสูตรทางเลือก 

 

1. เพื่อปรับสาระส าคัญให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 
2. เพื่อเพิ่มสาระส าคัญให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดให้ผู้เรียน
ได้วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของ
ประเทศไทยและของประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
3. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025307  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการฝึกอบรม   
                                                                             3(2-2-5) 

Curriculum Development and Training 
Management 

ศึกษา  วิเคราะห์หลักการของการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม   
การน าหลักสูตรไปใช้   การประเมินผลหลักสูตร    
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   กระบวนการฝึกอบรม และการก าหนด
ความจ าเป็นของการฝึกอบรม   การก าหนดเป้าหมาย
หลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม   บทบาทและหน้าที่
ของผู้จัดการฝึกอบรม   การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษา
เพื่อการฝึกอบรม   ทักษะเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม   
ฝึกปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม   การประเมินผล
การฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรม ปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกอบรม  การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 

1027209  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการการฝึกอบรม   
                                                                             3(2-2-5) 

Curriculum Development and Training 
Management 

ศึกษา  วิเคราะห์หลักการของการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม   
การน าหลักสูตรไปใช้   การประเมินผลหลั กสูตร   
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   กระบวนการฝึกอบรม และการก าหนด
ความจ าเป็นของการฝึกอบรม   การก าหนดเป้าหมาย
หลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม   บทบาทและหน้าที่
ของผู้จัดการฝึกอบรม   การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษา
เพื่อการฝึกอบรม   ทักษะเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม   
ฝึกปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม   การประเมินผล
การฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรม ปัญหาและ
อุปสรรคในการฝึกอบรม  การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025314   การบริหารจัดการหลักสูตร                 3(3-0-6) 
Curriculum Administration 

 ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   การ
วางแผนและด าเนินงานด้านวิชาการ  โดยเน้นด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  เพื่อใช้หลักสูตรให้ได้ผลตาม
ความมุ่งหมาย   การจัดบุคลากรส าหรับการจัดการเรียนรู้  
การจัดตารางเรียน  การบริการสื่อการจัดการเรียนรู้             
การจัดบริการแนะแนว  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การบริการห้องสมุด  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในชุมชน  
การนิเทศ  การปรับปรุงงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบริหาร  และการใช้หลักสูตรในสถานการณ์
จริง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

1027210   การบริหารจัดการหลักสูตร                 3(3-0-6) 
Curriculum Administration 

 ศึกษา วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                     
การวางแผนและด าเนินงานด้านวิชาการ  โดยเน้นด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  เพื่อใช้หลักสูตรให้ได้ผลตาม
ความมุ่งหมาย   การจัดบุคลากรส าหรับการจัดการเรียนรู้  
การจัดตารางเรียน  การบริการสื่อการจัดการเรียนรู้                
การจัดบริการแนะแนว  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การบริการห้องสมุด  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในชุมชน  
การนิเทศ  การปรับปรุงงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบริหาร  และการใช้หลักสูตรในสถานการณ์
จริง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 
1025315  การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    
                                                                             3(3-0-6) 

Evaluation of Curriculum and Learning 
Management 

 ศึกษาวิ เคราะห์หลักสูตร รูปแบบการประเมิน
หลักสูตร ก ารวางแผน เพื ่อก ารประ เม ินหลักสูตร               
ก า รก า หนดจุดมุ่ งหมาย ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ในการ
ประเมินหลักสูตร การออกแบบเคร่ืองมือวัดตามสภาพจริง 
การพัฒนาเคร่ืองมือและการ เก็บรวบรวมข้อมูลใน            
การประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอ
ผลการประเมิน  การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผล
การประเมิน  การประเมินความต้องการจ า เป ็นของ
หลักสูตร  การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร  
การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้   และการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

1027211   การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    
                                                                             3(3-0-6) 

Evaluation of Curriculum and Learning 
Management 

 ศึกษา วิ เคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับ การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ                         
การประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื ่อการประเมิน
หลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์          
ในการประเมินหลักสูตร การออกแบบเคร่ืองมือวัดตาม
สภาพจริง การพัฒนาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอผลการประเมิน  การเขียนรายงานการประเมิน
และการใช้ผลการประเมิน  การประเมินความต้องการ
จ าเป็นของหลักสูตร  การประเมินความเป็นไปได้ของ
หลักสูตร  การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้   และ                
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1.เพิ่มสาระส าคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและองค์
ความรู้ในการประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับครู 
2. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1025316  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสังคม
พหุวัฒนธรรม                                                      3(3-0-6) 

Curriculum and Learning Management for 
Multi-Culture Society 

ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี  หลักการและแนวคิดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาการศึกษา   ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น  จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ   
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นที ่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม   การจัดการเรียนรู้เพื่อการ
ด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 

1027212  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสังคม
พหุวัฒนธรรม                                                      3(3-0-6) 

Curriculum and Learning Management for 
Multi-Culture Society 

ศึกษา วิเคราะห์ ทฤษฎี  หลักการและแนวคิดต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาการศึกษา ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น  จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ   
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของท้องถิ่นที ่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนรู้
เพื ่อการด ารงอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่าง  
สันติสุข 
 

1.เพื่อเพิ่มสาระส าคัญเน้ือหาให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเพิ่ม
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
2. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1035713  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้                                           3(2-2-5) 

Innovation and Technology for Curriculum 
Development and Learning Management  

 ศึกษา  วิเคราะห์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัด                   
การเ รียนรู้   เทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร  กา รใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การน าผลของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการน าเสนองาน 

1037201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้                                           3(2-2-5) 

Innovation and Technology for Curriculum 
Development and Learning Management  
 ศึกษา  วิเคราะห์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้             
ในการพัฒนาหลักสูตร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน การน าผลของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้   ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร                    
การจัดการเรียนรู้ และการน าเสนองาน 

1. เพื่อเพิ่มสาระส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาวิ เคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
พัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
2. ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1046103  การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Educational Measurement and 

Evaluation 
 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล
และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  เน้น
การประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ปัญหาในการวัดและ            
การประเมินผล รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

1047201  การวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นสูง   3(3-0-6) 
Advanced Educational Measurement and 

Evaluation 
 ศึกษา วิเคราะห์ หลักการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา  การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล
และประเมินผลการศึกษา  การประเมินตามสภาพจริง  เน้น
การประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านการวัดและประเมินผล เพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ปัญหาในการวัดและ                   
การประเมินผล รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1045105  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
Quality Audit and Education Quality Assessment 
ศึกษาสาระส าคัญของการประกันคุณภาพ  แนวคิด

พื้นฐานของการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ       
องค์ประกอบหรือมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
คุณภาพแบบต่าง ๆ บทบาทของคณะผู้ตรวจสอบหรือ
ประเมินคุณภาพและหน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือ
ประเมินคุณภาพ เทคนิคการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ 
จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดท าแบบบันทึก
เตรียมการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติตรวจเยี่ ยมสถานศึกษาและเสนอรายงาน                  
การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ 

1047202    การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
Quality Audit and Education Quality Assessment 
ศึกษาสาระส าคัญของการประกันคุณภาพ  แนวคิด

พื้นฐานของการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ       
องค์ประกอบหรือมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
คุณภาพแบบต่าง ๆ บทบาทของคณะผู้ตรวจสอบหรือ
ประเมินคุณภาพและหน่วยงานที่รับการตรวจสอบหรือ
ประเมินคุณภาพ เทคนิคการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ 
จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดท าแบบบันทึก
เตรียมการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ฝึกปฏิบัติตรวจเยี่ ยมสถานศึกษาและเสนอรายงาน               
การตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1065109  การประกันคุณภาพการศึกษา              3(2-2-5) 
Educational Quality Assurance 
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตร 
ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
เพื่อน าไปสู่คุณภาพของผลผลิต ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย 
ตัวชี้วัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management-TQM) การ
วิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จทางธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย 
ศึกษาแนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา   บทบาทของผู้บริหาร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

1047203  การประกันคุณภาพการศึกษา              3(2-2-5) 
Educational Quality Assurance 
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตร 
ผู้สอน และผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
เพื่อน าไปสู่คุณภาพของผลผลิต ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัย 
ตัวชี้วัด และระบบการประเมิน ระบบการควบคุมคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management-TQM) การ
วิเคราะห์และประยุกต์หลักการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จทางธุรกิจมาพัฒนาองค์การทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและบริบททางสังคมไทย 
ศึกษาแนวคิดและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา   บทบาทของผู้บริหาร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1045402    การวิจัยในชั้นเรียน                             3(2-2-5) 
Classroom Research 
ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญ  รูปแบบ วิธีการ

และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน    ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการแก้ปัญหาการเ รียนรู้ในชั้นเ รียน  วางแผน  
ด าเนินการ เขียนรายงาน น าเสนอและสะท้อนผลการวิจัย
ในชั้นเรียน 

1047204    การวิจัยในชั้นเรียน                             3(2-2-5) 
Classroom Research 
ศึกษา  วิเคราะห์  ความส าคัญ  รูปแบบ วิธีการ

และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน    ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการแก้ปัญหาการเ รียนรู้ในชั้นเ รียน  วางแผน  
ด าเนินการ เขียนรายงาน น าเสนอและสะท้อนผลการวิจัย
ในชั้นเรียน 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 
1045105  สถิติเพื่อการวิจัย                                  3(3-0-6) 

Statistics  for Research 
 ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา   

อภิปรายประเภทของข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
สมมติฐานและการทดสอบ  สถิติที ่ใช้ในการวิจัย
ครอบคลุมสถิติพื้นฐาน สถิติอ้างอิง ทั้งพาราเมตริกและ
นอนพาราเมตริก วิเคราะห์และอภิปรายการเลือกใช้สถิติ
ที่เหมาะสมกับงานวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดย
ใช้คอมพิวเตอร์และการแปลความหมายของข้อมูลจากผล 

1047205  สถิติเพื่อการวิจัย                                  3(3-0-6) 
Statistics  for Research 

 ศ ึก ษ า แ ล ะ ว ิเ ค ร า ะ ห ์ง า น ว ิจ ัย ท า ง
การศึกษา   อภิปรายประเภทของข้อมูล  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สมมติฐานและการทดสอบ  สถิติที่
ใช้ในการวิจัยครอบคลุมสถิติพื้นฐาน สถิติอ้างอิง ทั้ง
พาราเมตริกและนอนพาราเมตริก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
โดยใช้คอมพิวเตอร์และการแปลความหมายของข้อมูลจาก
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลและอธิบาย
ความหมายของข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

1.เพื่อปรับสาระส าคัญให้ครอบคลุมสาระส าคัญของ
สถิติเพื่อการวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาระที่จ าเป็น
ส าหรับนักวิจัย 
2. ปรับรหัสวิชา 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 
1056401  จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง                      3(3-0-6) 

Advanced Educational Psychology 
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 

การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ในเชิงลึก ธรรมชาติ   คุณค่า
และการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการศึกษา
และทฤษฎีการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน  ปัญหาในการเรียนรู้และ
การแก้ไขปัญหา  การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

1057201  จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง                      3(3-0-6) 
Advanced Educational Psychology 
ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 

การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ในเชิงลึก ธรรมชาติ   คุณค่า
และการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการศึกษา
และทฤษฎีการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน  ปัญหาในการเรียนรู้และ
การแก้ไขปัญหา  การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

 

ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม  
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1006903  วิทยานิพนธ์                                     12(0-0-36) 
Thesis  
กระบวนการท าวิทยานิพนธ์  โครงสร้างและ

รูปแบบวิทยานิพนธ์  การเลือกหัวข้อและการเขียนเค้าโครง
วิทยานิพนธ์โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการเขียน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เ ร่ืองที่จะท าวิทยานิพนธ์  เสนอระเบียบวิธีการวิจั ย 
ด ำ เนินกำรพัฒนำเค ร่ืองมือที่ จะใช้ส ำหรับกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ ด ำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล   
สรุปผลและอภิปรำยผล  น ำวิทยำนิพนธ์เสนอต่ออำจำรย์          
ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์  ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์เพื่อสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไข
วิทยำนิพนธ์ภำยหลังกำรสอบวิทยำนิพนธ์แล้ว   เผยแพร่
งำนวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 

1067401  วิทยานิพนธ์                                     12(0-0-36) 
Thesis  

ศ ึก ษ า แ ล ะ ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า
ว ิทยาน ิพนธ ์  โครงสร ้างและ รูปแบบวิทยานิพนธ์                        
การเลือกหัวข้อและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยเน้น
การสร้างองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
วิ เคราะห์ วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ องกับ เ ร่ืองที่ จ ะท า
วิทยานิพนธ์ เสนอระเบียบวิธีการวิจัย ด าเนินการพัฒนา
เคร่ืองมือที่จะใช้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ด าเนินการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   สรุปผลและอภิปรายผล  
น าวิทยานิพนธ์เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลัง
การสอบวิทยานิพนธ์ การด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม  (proceeding)  

1.เพื่อเพิ่มสาระส าคัญในการน าเสนอผลงานการวิจัย
ในที่ประชุม Proceeding ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548ที่ 
สกอ.ก าหนด 
2.ปรับรหัสวิชา 

76 



 

 

  



 

 

หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1014101  หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้              3(3-0-6) 
Principles of Education and Learning 

Management 
ศึกษำ   วิ เครำะห์  ควำม รู้พื้นฐำนเกี่ ยวกับ

กำรศึกษำ ประวัติกำรศึกษำ  ปรัชญำกำรศึกษำ  จิตวิทยำ
กำรศึกษำ สังคมวิทยำกำรศึกษำ กำรศึกษำกับกำรพัฒนำ
ประ เทศ   แนวคิ ดที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อก ำ รศึ กษ ำ ไทย 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
องค์กรวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำร
ศึกษำ  ระบบกำรศึกษำของไทย  หลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีจัดกำรเรียนรู้แบบ
ต่ำงๆ   เทคนิคและทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้     ปัญหำและ
กำรแก้ไขปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้    

1017301  หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้              3(3-0-6) 
Principles of Education and Learning 

Management 
ศึกษำ   วิ เครำะห์  ควำม รู้พื้นฐำนเกี่ ยวกับ

กำรศึกษำ ประวัติกำรศึกษำไทย  ระบบกำรศึกษำของไทย  
ปรัชญำกำรศึกษำ  จิตวิทยำกำรศึกษำและสังคมวิทยำ
กำรศึกษำ กำรศึกษำกับกำรพัฒนำประเทศ  แนวคิดที่มี
อิทธิพลต่อกำรศึกษำไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ และกฏหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ องค์กร
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ  ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
หลักสูตรกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ  แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักกำรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน วิธีจัดกำรเรียนรู้แบบต่ำง ๆ   เทคนิคและทักษะ
กำรจัดกำรเ รียน รู้   ปัญหำและกำรแก้ไขปรับปรุง              
กำรจัดกำรเรียนรู้   กำรน ำองค์ควำมรู้สู่กำรบูรณำกำร
ศำสตร์และประยุกต์ในงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ  

 

1.เพื่อให้ผู้เรียนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้รู้และเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลัก
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นความรู้
ที่จ าเป็นส าหรับครู 
2.ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2554) เหตุผล 

1035101  นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา  3(3-0-6) 
Educational Innovation and Evaluation 
 
 
ศึกษา  วิเคราะห์ ขอบข่าย และความส าคัญของ

นวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผล  การจัดการเรียนรู้  
กระบวนการสื่อความหมาย  การผลิตและการใช้สื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  หลักการวัดผลประเมินผล  
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวัดผล  ระเบียบและ
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับต่าง 
ๆ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

1037301  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้                                                                    3(2-2-5) 

Learning Management Innovation and 
Evaluation 
 ศึกษา วิเคราะห์ ขอบข่าย และความส าคัญของ
นวั ตก รรมก ารจั ด ก า ร เ รี ยน รู้  ก า รน า นวั ตก รรม                   
การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  การออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  หลักการวัดผล
ประเมินผล  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล ระเบียบและแนวทางการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ การวางแผนและ
ออกแบบการประ เมินผลการ เ รี ยน รู้  ปัญหาและ                   
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล 
 

1.เพื่อเพิ่มสาระส าคัญใหผู้้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน           
การจัดการเรียนรู้ได้รู้ เข้าใจ และฝึกทักษะใน               
การออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับครู  โดยสาระสัญดังกล่าว
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ สกอ.           
ด้านที่ 6 (ทักษะการจัดการเรียนรู้)  
2.ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม  (พ.ศ.  2549) หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ.  2555) เหตุผล 

1555101  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   3(2-2-5) 3 (2-2-5) 
English for Graduate Students 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   การเขียนเอกสารทางวิชาการ เป็น
ภาษาอังกฤษ  เน้นการอ่านเพื่อสรุปใจความส าคัญและ
การฝึกเขียนบทคัดย่อในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือก
ศึกษา 
 

1557301  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   3(2-2-5) 3 (2-2-5) 
English for Graduate Students 
ฝึ กทั กษะการพู ด  การฟั ง  การ อ่ าน  และ                    

การเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการโดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 

4125101  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   3(2-2-5) 
Computer for Graduate Students 
ศึกษาความรู้พื ้นฐานเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์   

ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การใช้โปรแกรมประยุกต์และ
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลและอินเตอร์เน็ตในเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เลือกศึกษา   

4127301  คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต   3(2-2-5) 
Computer for Graduate Students 
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้

โปรแกรมประยุกต์  วิธีการสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อสารสนเทศ              
อ่ืน ๆ  การประเมินสารสนเทศ  การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานทางการวิจัย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
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ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 



 

 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2549 

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

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้  

 ข้อ  1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549” 

 ข้อ  2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

ข้อ  3   ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ  4   ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถงึ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”   หมายถึง   การจัดการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
  “นักศึกษา”    หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 ข้อ  5   ให้มหาวิทยาลัยจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยให้
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ รายละเอียดองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการให้จัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ  6   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศ 
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ 

 

หมวด  1 
ระบบการศึกษา 

 

ข้อ  7   การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2  ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า  
15  สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชาให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  การจัดการศึกษาแบ่งเป็นภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนี้ 
 7.1  ภาคปกติ ให้จัดการเรียนการสอน 2  ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และ
ภาคการศึกษาปลาย และมหาวิทยาลัยอาจจะจัดภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายได้  
 7.2   ภาคพิเศษ ให้จัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาค
การศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 ข้อ  8   “หน่วยกิต”   หมายความว่า  หน่วยที่แสดงถึงปริมาณการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  “ชั่วโมง”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที โดยมีเกณฑ์ใน
การก าหนดจ านวนหน่วยกิต มีดังนี้ 
  8.1   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3   การฝึกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.5   การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.6   วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ  9   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้
 9.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพ  
 9.2   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ   
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
 9.3   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ
ในตัวเอง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพทางวิชาชีพชั้นสูง 
 9.4   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท 

ข้อ  10  โครงสร้างหลักสูตร 
  10.1   ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  10.2   ปริญญาโท ให้มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แผน คือ  
   1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
    แผน  ก (1)  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมได้  โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    แผน  ก (2)   ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2) แผน  ข  เป็นแผนที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์  แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
  10.3  ปริญญาเอก เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น 2 แบบ คือ 
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   1) แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ให้เกิด
ความรู้ใหม่  มหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้   
โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ก) แบบ 1.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์    
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 1.2 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์    
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    ก) แบบ 2.1 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    ข) แบบ 2.2  ผู้เข้ารับการศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

 ข้อ  11   ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ก าหนดดังนี ้
  11.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะ 
เวลาศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  อย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 6  ภาคการศึกษา  
ส าหรับภาคปกติ  และอย่างน้อย  3  ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  9  ภาคการศึกษา  ส าหรับภาคพิเศษ 
  11.2 หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  
ดังนี ้
   ก) ภาคปกติ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  
แต่ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา 
   ข) ภาคพิเศษ  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา  
แต่ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
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  11.3 หลักสูตรปริญญาเอก  ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  
ดังนี ้
   ก) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลาการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา
ส าหรับภาคพิเศษ 
   ข) ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ต้องมีระยะเวลา
การศึกษา  ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาส าหรับภาคปกติ  และไม่เกิน 18 
ภาคการศึกษาส าหรับภาคพิเศษ 
 

หมวด  2 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

 
 ข้อ  12   อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สอน สอบ และควบคุมการท า
ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือโครงงานของนักศึกษา  
 12.1 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีดังนี ้
  ก)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
  ข)  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้อาจารย์
ประจ าผู้นั้น เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก  1  หลักสูตร 
  12.1.1  ปริญญาโท 
   1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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   2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   3) อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
   4)  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   12.1.2  ปริญญาเอก 
    1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
    2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
     ก) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
     ข) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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    3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วย  อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    4) อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   12.1.3   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 12.1.1  และ  12.1.2 
โดยอนุโลม 
  12.2   อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตาม
เวลาท าการ)  
   ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรความร่วมมือ
ของหลายสถาบันการศึกษา อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าใน
ความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  12.3   อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลรายชื่อและคุณวุฒิของ
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ทั้งคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับผู้ที่จะ
ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณาจารย์ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน 
การท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนตามที่เกณฑ์ก าหนด โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา 
  12.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  12.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เป็นสาขาวิชา
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ที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม 
  12.6 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่อาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 12.1.1 ข้อ 12.1.2 และข้อ 12.1.3 
  12.7  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง  บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิดสอนเป็นอย่างดี  ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  และ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ  เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป  ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ  
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์ผู้สอนที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็น
กรณ ีๆ ไป  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  และต้องแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาให้รับทราบ
การแต่งตั้งนั้นด้วย 
   ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ประเมินผลงานทางวิชาการ
ให้เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเคียง
และยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 
  12.8 อาจารย์ที่ปรึกษา  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  มี
หน้าที่แนะน าดูแลและให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษา 

 ข้อ  13   คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัย
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้  มีหน้าที่ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ
ประมวลความรู ้



 

 

89 

 ข้อ  14  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ โดยการเสนอของบัณฑิตวิทยาลัย  
ซึ่งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติมีหน้าที่ด าเนินการสอบ  และตัดสินผลการสอบ 
วัดคุณสมบัต ิ
 

หมวด  3 
การรับเข้าเป็นนักศึกษาและสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ  15   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   15.1   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
รับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.2 หลักสูตรปริญญาโท  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมี
คุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.3   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   15.4   หลักสูตรปริญญาเอก  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบัน  
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ข้อ  16   วิธีการรับสมัครผู้เข้าเป็นนักศึกษา 
   16.1   การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดย
อาจมีการตรวจคุณสมบัติ  การสอบคัดเลือก  หรือการพิจารณาคัดเลือก  ทั้งนี้  การก าหนดวิธีการและเกณฑ์
ในการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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   16.2   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับนักศึกษาหรือนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
เป็นนักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดได้  โดยต้องช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการ
เก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
   16.3   คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  อาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่
ไม่ใช่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้  แต่บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ  ตามข้อ 15  
และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งต้องช าระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
  16.4   นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อน าหน่วยกิตมาเทียบโอนหรือน ามาเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร
ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ได้  โดยต้องด าเนินการดังนี้ 
    1)  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่ออธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร  และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อพิจารณารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยแนบรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษานั้นจะต้องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 
    2)  ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน  โดยไม่ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเลย  นักศึกษาจะต้องด าเนินการรักษาสภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยด้วย  มิฉะนั้นนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา   
    3) เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนศึกษารายวิชา
ได้ประมวลผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษาแจ้งผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งออกโดย
สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง       
    4)  การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
จะต้องเป็นไปตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด้วย 
  ทั้งนี้  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาค
การศึกษา  และจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนต้องไม่เกิน  



 

 

91 

1  ใน  3  ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยไม่รวม
การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

 ข้อ  17   การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
  17.1   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว 
  17.2   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง  โดยน าหลักฐาน
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย   พร้อมทั้งช าระเงินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.3   ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน  เวลา  และสถานที่  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องมารายงาน
ตัวต่อมหาวิทยาลัย  ภายใน  7 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดให้มารายงานตัว 
  17.4   ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา  ในหลักสูตรวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาใดและระบบการศึกษาใด  ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาหรือระบบ
การศึกษานั้น 
  17.5   ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาเอก
หรือสาขาวิชาเกินกว่าหนึ่งวิชาเอกหรือสาขาวิชาในระบบการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาเดียวกันไม่ได้  แต่
นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาหนึ่งในภาคปกติ  อาจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาเอก
หรือสาขาวิชาอ่ืนในภาคพิเศษได้ 

 ข้อ  18   สภาพนักศึกษาและการเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
  18.1   สภาพนักศึกษา  แบ่งเป็น  2  สภาพ  ดังนี ้
    1)  นักศึกษาภาคปกติ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.1  
    2)  นักศึกษาภาคพิเศษ  ได้แก่  นักศึกษาที่ศึกษาในระบบ  ตามข้อ 7.2  
  18.2   สภาพการรับเข้าศึกษา  นักศึกษาจะมีสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้ 
     1)  นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของระดับบัณฑิตศึกษา 
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     2)  นักศึกษาทดลองศึกษา  ได้แก่  ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกของการศึกษา ตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น
เฉพาะคราว  
  18.3 การเปลี่ยนสภาพนักศึกษา 
     1)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ
ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
     2)  นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคพิเศษไปเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ได้  โดยจะต้องสอบเข้าได้ตามวิธีการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
     3)   นักศึกษาทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  และแต่ละรายวิชาได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C ให้เปลี่ยนสภาพเป็น
นักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก 

 ข้อ  19 การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
   19.1 การยกเว้นรายวิชา 
    1)  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรปริญญาโท  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  อาจขอยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรเดียวกันที่ได้ศึกษามาแล้วเพื่อนับเป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  ซึ่งรายวิชาที่
ขอยกเว้นต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจากปีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ  
และจ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่ขอยกเว้นต้องไม่เกิน  1  ใน 3  ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดใน
หลักสูตรที่ศึกษา  ทั้งนี้  รายวิชาที่ขอยกเว้นจะต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า  B  (3.00) 
    2)  ในกรณีของผู้ที่ส าเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   หากต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  สามารถเทียบโอนโดยการยกเว้นหน่วยกิต
ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา 
    3) การยกเว้นรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   19.2 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
    1)  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชาจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน  เพื่อยกเว้นรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
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    2)  การขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  
โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ  20   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรองและก าลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
  20.2 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ต้องได้รับการอนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย  โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   1)  ผู้ที่จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 15.1  ข้อ 15.2  ข้อ 15.3  และข้อ 15.4 
     2) ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  
1  ภาคการศึกษา 
     3)  ผู้ที่จะขอโอนต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 

 
หมวด  4 

การลงทะเบียน 
 
 ข้อ  21 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
  21.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระเงินตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ภายในก าหนดเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  21.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น  โดยมีจ านวนหน่วยกิตไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  21.4 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี 
  21.5 นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา 
ในแต่ละภาคการศึกษา  
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  21.6 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  ให้นักศึกษาด าเนินการได้เมื่อเสนอชื่อเรื่องและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  ทั้งนี้  การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะด าเนินการได้เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น 
  21.7 จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
    21.7.1   นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธแ์ต่ละภาคการศึกษา
ตามสภาพนักศึกษา  ดังนี้ 
       ก) นักศึกษาภาคปกติ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน  15 หน่วยกิต 
       ข) นักศึกษาภาคพิเศษ  จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้  ไม่เกิน 12  หน่วยกิต  
ในภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน  6  หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 
       ค) นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อาจแยกลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ในแต่ละภาคการศึกษาหรือจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาเดียวกันก็ได้  โดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
    21.7.2   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ที่มีจ านวนหน่วยกิตมากกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ  21.7.1  ก)   และข้อ 21.7.1  ข)  ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
  21.8   ในกรณีที่มีความจ าเป็น  บัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบางวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกับนักศึกษา  
ภาคพิเศษ และนักศึกษาภาคพิเศษจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดส าหรับนักศึกษาภาคปกติได้  โดยช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนในอัตราภาคพิเศษ 
  21.9   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  ทั้งนี้  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 ข้อ  22   การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit)  นักศึกษาจะลงทะเบียน
รายวิชาได้โดยไม่นับหน่วยกิต  โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ข้อ 23   การขอถอน  ขอเพิ่ม  และขอยกเลิกรายวิชา 
  23.1 การขอเพิ่มและถอนรายวิชา  จะกระท าได้ภายใน 3  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติ  และภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา   
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  23.2 การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์  และ
จะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็นอักษร W 

 ข้อ 24   การรักษาสภาพนักศึกษา 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด  แต่ท าวิทยานิพนธ์
ยังไม่เสร็จสมบูรณ ์ นักศึกษาต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทุกภาคการศึกษา 

 ข้อ  25   การลาพักการศึกษา 
  25.1 นักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว  ไม่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องลาพัก
การศึกษาหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได้  ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
   2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 
   3)  ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บป่วย   จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ 
ผลดีได้ 
   4)  เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
  25.2 การลาพักการศึกษา  กระท าได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา  ถ้าจ าเป็นต้องลา
พักการศึกษาต่อให้ยื่นค าร้องใหม่  การลาพักการศึกษาทุกคร้ังต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  
ให้นับระยะเวลาลาพักการเรียนเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  25.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพนักศึกษา 

 ข้อ  26   การลาออกและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  26.1 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  26.2   นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   1)  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามข้อ 21.3 
   2)  เมื่อพ้นก าหนดเวลา  1  ภาคการศึกษาแล้ว  ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา  
ตามข้อ 24 
   3)  ขาดคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ตามข้อ 15 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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   4)  เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 18.2.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษา
แรกต่ ากว่า 3.00 
   5)  ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00  เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ 11 
   6)  หมดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11 
   7)  สอบประมวลความรู้ในแต่ละหมวด 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   8)  สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง  แล้วไม่ผ่าน 
   9)  ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ออก  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 27   การมีสิทธิ์เข้าสอบ 
  นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค  ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องยื่นค าร้องขอสิทธิ์สอบ
พร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็นของการขาดเรียน  โดยยื่นที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบปลายภาค 
2 สัปดาห์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าสอบ  นักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60  
ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 

 ข้อ 28   ระบบการให้คะแนนการเรียนรายวิชา 
  28.1  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ซึ่งมีความหมายและค่าระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม   (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก   (Very  Good) 3.50 
B ดี   (Good) 3.00 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
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ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก  (Fail) 0.00 

  ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่ ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ ากว่า B 
  28.2   ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
   1) การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบ
ประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ มีระบบการประเมินดังนี้ 

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

   2) การประเมินวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ  ประกอบด้วย การ
ประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน 
การค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มีผลการประเมินดังนี้ 

คุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ ผลการประเมิน 
ผ่านดีเยี่ยม PD  (Pass with Distinction) 
ผ่าน P     (Pass) 
ไม่ผ่าน F     (Fail) 

  28.3  สัญลักษณ์อ่ืนๆ มีดังนี้ 
   Au  (Audit)  ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียน
ได้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ผู้สอนก าหนด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียน
ยกเลิกการเรียนรายวิชานั้นและให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W” 
   W  (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น 
ก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์   
   I  (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท างาน
ไม่สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  หรือรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ  และมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  
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นักศึกษาจะได้ “I” และต้องขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษา
ถัดไป   
 การเปลี่ยนระดับคะแนน “I”  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1)  กรณทีี่นักศึกษายังท างานไม่สมบูรณ์  ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ 
ตามเวลาที่ก าหนด  ให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินจากคะแนนที่มีอยู่  
หากไม่ส่งผลตามก าหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนระดับคะแนนเป็น  “E”  หรือ  “F” 
   2)  กรณทีี่นักศึกษาขาดสอบและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายใน
วันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ให้ได้รับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินตามคะแนนที่มีอยู่ 
 ข้อ 29 การนับจ านวนหน่วยกิตและค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
  29.1 การนับจ านวนหน่วยกิต  เพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีระดับคะแนน  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน
ในรายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้  ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย 
  29..2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบจ านวนที่ก าหนดในหลกัสตูรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
  29.5 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ I  ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้น  โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I  เท่านั้น 

 ข้อ 30 การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเฉพาะด้านและสอบได้ต่ ากว่า B  หรือเรียนรายวิชาเลือก หรือ
รายวิชาสัมพันธ์และสอบได้ต่ ากว่า  C  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้น ๆ  แต่อาจเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน
ในหมวดเดียวกันที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนจะลงทะเบียน 

 ข้อ  31   การทุจริตในการสอบ 
  นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ  เมื่อนักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ
ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ  โดยมีแนว
ทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้ 
  31.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาให้ลงโทษโดยให้ได้รับ  “E”  หรือ  “F”  
ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ  และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
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  31.2 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนตามที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ  ให้
ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น  แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต 
  31.3 ถ้านักศึกษากระท าหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควร
แก่ความผิดนั้น 
  31.4 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เร่ิมเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่กระท าผิดนั้น  ทั้งนี้  ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  31.5 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา 
 ข้อ 32   การสอบประมวลความรู้  และการสอบวัดคุณสมบัติ 
  32.1   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข  หรือนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่
หลักสูตรก าหนดให้สอบประมวลความรู้  จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  
Examination)  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (1) และนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
เอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์
เพื่อรับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  32.2   การสอบประมวลความรู้  และการสอบวัดคุณสมบัติ  ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 33   การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ 
      การท าวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  34 การส าเร็จการศึกษา 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

  34.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตามจ านวน
หน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า 
  34.2 ปริญญาโท 
   1)  แผน ก  (1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
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ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ  หรือเสนอต่อประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
   2)  แผน ก  แบบ  ก (2)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดย
จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม  (Proceeding) 
   3)  แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
  34.3 ปริญญาเอก 
   1)  แบบ 1  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ใหต้ีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพ์และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   2)  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  
(Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน  
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  
(Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพ์  และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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 ข้อ  35 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา 
 35.1 ใหน้ักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษายื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ส าเร็จการศึกษาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 35.2   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
  1)  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  2)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 34 
  3)  ไม่มีพันธะใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
  4)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 35.3 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติปริญญาบัตร 
 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 36 ส าหรับเกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์ประจ าระดับบัณฑิตศึกษา  ตามข้อ 12  ของข้อบังคับนี้  ในกรณี
ที่เป็นหลักสูตรเดิมซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ก่อนวันที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548  จะมีผลบังคับใช้ สามารถใช้เกณฑ์ว่าด้วยอาจารย์
ประจ าระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับเดิมจนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 

 

   (นายอรัญ   ธรรมโน) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ 

............................................................................................................................................................. 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (เกียรตินิยมอันดับ 1)  

วิทยาลัยครูยะลา  ปีการศึกษา 2535 
 ปริญญาโท  ศษ.ม. สาขาวิชาการประถมศึกษา   

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2540 
 ปริญญาเอก  ศษ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปีการศึกษา 2552 
 

2. ผลงานทางวิชาการ 
 2.1 บทความ 

จุไรศิริ  ชูรักษ์. (2552). “การพัฒนาวีธีการสแกฟโฟล์ดิงทักษะการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความ
เสี่ยงทางด้านวิชาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะ กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดควนแร่” วารสาร
หลักสูตรและการสอนทักษิณ.  ปีที่ 4  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  2552.  

________ .  (2554). “การพัฒนาทักษะการเรียนของนักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้านวิชาการโดยใช้
วิธีการสแกฟโฟล์ดิง” วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ.  ฉบับวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2554. 

________ .  (2555). “การใช้ชุดฝึกในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน” วารสารหลักสูตรและ
การสอนทักษิณ.  ปีที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2555.  

 

 2.2 เอกสาร/หนังสือ  
จุไรศิริ  ชูรักษ์.  (2554). “ทฤษฎีการเรียนรู้ : การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม” เอกสารประกอบ                

การอบรมครูสอนศาสนาอิสลาม ประจ าปี พ.ศ. 2554. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ.  

________ .  (2555).  “ผลกระทบ ความพร้อม และการปรับตัวด้านการศึกษาของไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน”  อาเซียนศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

________ .  (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร.  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

ศักดิ์พงษ์  นิลไพรัช และคณะ. (2546).  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ประสานมิตร.  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง. (2547). แนวการจัดกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

สื่อความจากบทอาขยาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง.  

________ . (2547). แนวการจัดกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  ชั้นประถมศึกษา. 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง.  

 

 2.3 งานวิจัย (หัวหน้าคณะวิจัยและผู้ร่วมวิจัย)  
จุไรศิริ  ชูรักษ์. (2545). รายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2545 

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง. หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพัทลุง.  

________ .  (2551).  การพัฒนาวิธีการแสกฟโฟล์ดิงส าหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้านวิชาการ
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

________ .  (2555).  การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาภาษาส าหรับนักเรียนปฐมวัย.                     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.   

________ .  (2555).  การสังเคราะห์หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศประชาคม
อาเซียน.  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (ก าลังด าเนินการวิจัย). 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2545). การศึกษาผลการด าเนินการสร้าง            
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์การศาสนา.  

________ .  (2545).  การศึกษาเทคนิคการสอนแบบรับภาษาร่วมกับจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ปีการศึกษา 2544.  กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์การศาสนา. 

________ .  (2545).  การศึกษาเทคนิคจิตพิสัยร่วมกับกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-2. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์การศาสนา. 
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร 

............................................................................................................................................................. 
1. ประวัติการศึกษา 
       ปริญญาตรี   ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา  
   วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2534                
       ปริญญาโท   ค.ม. สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2532 
       ปริญญาเอก  วท.ด. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )ประสานมิตร(  ปีการศึกษา 2548 

    
        2.ผลงานวิจัย 

จิตรนาถ  แสงมุกดา. (2542).  ผลการประเมินการจัดสรรเงินอุดหนุนการสืบสวน สอบสวน 
  คดีอาญาต ารวจภูธร  ภาค 9  ปีงบประมาณ 2542-2542 .  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ . 
ณรงค์ กาญจนะ และคณะ.   (2552) .รายงานการวิจัยเร่ือง ความรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา  

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชั้นปีท่ึ 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัุสงขลา .  .   
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

________ . (2553).รายงานการวิจัยเรื่อง วิธีสอน เทคนิคการสอนและปัจจัยของความส าเร็จของ           
ครูดีเด่นในประเทศไทย .  สงขลา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . 

________ . (2553). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน )ระยะ 2 ( ปี 2553  . สงขลา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา . 

ปัทมาพร  ชเลิศเพ็ชร์ และคณะ. (2552). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ 
  ของครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน )ระยะ 1 ( ปี 2552.  สงขลา  :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . 
ปรีดา เบ็ญคาร และคณะ. (2553). การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ครั้งท่ี 4.     

        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
________ . ( 2553  ). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2553. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.  
ล าดวน  เกษตรสุนทร และคณะ  . (2550)  .  การศึกษาความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเป็นหน่วยฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย ปี 2552  .มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  



 

 

 

106 

 
________ . (2551).  โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการคิด  จากชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ                   

การคิด ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นท่ี 3 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา  เขต 2 และเขต
พื้นที่การศึกษาสตูล. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

________ .  (2550).  การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสตูล. สงขลา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา. 
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
............................................................................................................................................................. 
1. ประวัติการศึกษา 
 ปกศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  วิทยาลัยครูนครปฐม  ปีการศึกษา 2525 

ปริญญาตรี    ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา  
วิทยาลัยครูนครปฐม  ปีการศึกษา 2527 

 ปริญญาโท      กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่    
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )มศว (.ประสานมิตร  ปีการศึกษา 2538  
 ปริญญาเอก   Ph.D.in  Education (Doctor of Philosophy in Education)  
     Sadar Patel University (India)  ปีการศึกษา 2546 
 
2. ผลงานวิชาการ 
 2.1 ประเภทนิพนธ์เดี่ยว  
ฆนัท  ธาตุทอง .(2550). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์. 
________ . (2551). การออกแบบการสอนและบูรณาการ. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์. 
________ . (2551). เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม : เพชรเกษม

การพิมพ์. 
________ . (2552). การจัดการชั้นเรียน ห้องเรียนแห่งความสุข.  นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์. 
________ . (2552). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตร )เอกสารค าสอน.(  
  สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
________ . (2554). การออกแบบการสอนแบบย้อนกลับ. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม :                                  

เพชรเกษมการพิมพ์. 
________ . (2554). การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2.  เพชรเกษมการพิมพ์ : นครปฐม. 
________ . (2554). สอนคิด การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด. พิมพ์คร้ังที่ 2. นครปฐม :                           

เพชรเกษมการพิมพ์. 
________ . (2555). สบายตา โมเดล  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา . นครปฐม :          

เพชรเกษมการพิมพ์. 
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 2.2 ประเภทนิพนธ์ร่วม  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544).  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม . กรุงเทพฯ : องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (พ.ส.ร.). 
 ________ . (2544).  คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง -ศีลธรรม  ระดับประถมศึกษา .  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2544).  คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง -ศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2544). คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมือง ศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2545).  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 
 กรุงเทพฯ : องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (พ.ส.ร.). 
________ . (2545).  ผังมโนทัศน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม. . กรุงเทพฯ : องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (พ.ส.ร.). 
________ . (2545).  การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนาและ วัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2546).  สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
 วัฒนธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว. 
________ . (2546).  สัมมนาพระพุทธศาสนา ,ชุดฝึกอบรมวิทยากรทีมน าการจัดการเรียนรู้ 
 พระพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชุดที่ 10. (เอกสาร

อัดส าเนา). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.   
________ . (2547).  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนในโครงการ ๑ อ าเภอ   
 ๑ โรงเรียนในฝัน .  กรุงเทพฯ : องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (พ.ส.ร.). 
________ . (2547).  แผนหลักโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
________ . (2547).  บันทึกผู้น า ...สานสู่ฝัน . กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
________ . (2547).  ๑ ปี ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน นโยบายสู่การปุิบัติ.  กรุงเทพฯ: วุฒิวัฒน์การพิมพ์. 
________ . (2547).  คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 กรุงเทพฯ : องค์การค้ารับส่งสินค้า

และพัสดุภัณฑ์ (พ.ส.ร.). 
________ . (2548). บูรณาการอย่างไร ...ให้ถึงฝัน . กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
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________ . (2548).  สานฝัน ...ด้วยการคิด . กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
________ . (2548).  ปุิรูปครู ..มุ่งสู่ฝัน . กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
________ . (2548).  ทักษะการด ารงชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
 2.3 งานวิจัย 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ และคณะ. (2549). โครงการวิจัยบทบาทของสภามหาวิทยาลัยต่อการพัฒนา 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.  
________ . (2550).  โครงการวิจัยการประเมินหลักสูตรหมวดการศึกษาท่ัวไป.  
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.  
ล าดวน  เกษตรสุนทร และคณะ .(2551). โครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการคิด  จากชุดการเรียนรู้ 
 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นท่ี 3 ของ 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  
 เขต 2 และเขตพื้นท่ีการศึกษาสตูล. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
ฆนัท  ธาตุทอง และคณะ. (2551). กลยุทธ์การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

ณรงค์  กาญจนะ และคณะ. (2551). วิธีสอน เทคนิคการสอน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน 
 วิชาชีพของครูดีเด่นในประเทศไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
ล าดวน  เกษตรสุนทร และคณะ. (2552).  โครงการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่าย 
 การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  . สงขลา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
ฆนัท  ธาตุทอง. (2552). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ          
 จิตตปัญญาศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
________ . (2552). การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ 
 มหาวิทยาลัยราชภัุสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
________ . (2554). ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ราชภัุสงขลาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย.  
 สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
________ . (2554). การพัฒนาตัวชี้วัดอิสลามศึกษา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดร.ชุติมา  จันทรจิตร 

............................................................................................................................................................. 
1. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี    ศษ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2540 
ปริญญาโท    ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง   ปีการศึกษา 2545 
ปริญญาเอก    ศษ.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 
 
2. งานวิจัย     
ชุติมา  จันทรจิตร. (2553). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัุสงขลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พักตร์วิภา โพธิ์ศรี และคณะ. (2555). การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการน าเสนอ
รายการโทรทัศน์ครู การประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายครู และผลกระทบของโครงการ
โทรทัศน์ครู ในพื้นท่ีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ปี 2554 . คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  กาญจนะ 

............................................................................................................................................................. 
1. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2534 
ศษ.บ. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2544 

ปริญญาโท  กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา 2543 
ปริญญาเอก    Development Education 

Central Luzon State University (The Philippines) ปีการศึกษา 2548 
 

2. เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ 
ณรงค์  กาญจนะ. (2552) .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ .  สงขลา: 

โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
________ . (2553) .เทคนิคและทักษะการสอนเบื้องต้น เล่ม 1. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ . 
________ . (2553).เทคนิคและทักษะการสอนเบื้องต้น  เล่ม 2. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ . 
 

4. งานวิจัย 
ณรงค์ กาญจนะ และคณะ. (  2552 ) .รายงานการวิจัยเร่ือง ความรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัุสงขลา. 
สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . 

________ . (2553).รายงานการวิจัยเรื่อง วิธีสอน เทคนิคการสอนและปัจจัยของความส าเร็จของ             
ครูดีเด่นในประเทศไทย . สงขลา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา . 

________ . (2555) .รายงานการวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนของครูดีเด่นใน                 
ประเทศไทย  .สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ) .ก าลงัด าเนินการวิจัย(  
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________ . (2555) .รายงานการวิจัยเร่ือง การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียน               
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสตูล พัทลุงและสงขลา. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก าลังด าเนินการวิจัย). 

ปรีดา เบ็ญคาร และคณะ. (2553). การวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ครั้งท่ี 4.     
        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 

________ . ( 2553  ). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2553. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.  



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
รายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและค าสั่ง 
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รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางมยุรี  สิงห์ไข่มุก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผล

อุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3 ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ ประธานกรรมการ 
2 ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง รองประธานกรรมการ 
3 ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร กรรมการ 
4 ดร.ณรงค์  กาญจนะ กรรมการ 
5 ดร.ชุติมา  จันทรจิตร กรรมการและเลขานุการ 
6 นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
ที่   ๓๔๔๑/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
------------------------ 

 
 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จะด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ดังนี้ 
  ๑.  ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร   กรรมการ 
  ๔.  ดร.ณรงค์  กาญจนะ  กรรมการ 
  ๕.  ดร.ชุติมา  จันทรจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.  นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 หน้ำที่  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของราชการต่อไป 

   สั่ง  ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 



 

 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาโท 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                       . 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะครุศาสตร์                                      . 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                                     . 
  (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education Program in Curriculum and Instruction                . 
 

2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน)                                               . 
  (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education (Curriculum and Instruction)                              . 
 

 อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)                                                             . 
   (ภาษาอังกฤษ)  M.Ed. (Curriculum and Instruction)                                            . 
  

 หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
   เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ

ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา . พ.ศ.  2552 . 

   เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ                     . 
 

3. สถานสภาพของหลักสูตร 
   หลักสูตรใหม่  ก าหนดเปิดสอน เดือน                    . พ.ศ.             . 
   หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอน เดือน  พฤศจิกายน  . พ.ศ.   2555  .   
   ปรับปรุงจากหลักสูตร  ชื่อ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน               . 
   หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549                                                                   .  
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2549                                                                       .  
   ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา   2549                                                           .  
 

4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ  บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554      . 
   เมื่อวันที่ 7  .เดือน  ธันวาคม   . พ.ศ. 2554 . 
   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา             . 
   ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 .เมื่อวันที่ 9 .เดือน  มีนาคม  . พ.ศ. 2555 . 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2555                  . 
   เมื่อวันที่ 21  .เดือน เมษายน  . พ.ศ. 2555 . 
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*5. แนวทางท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก่                   . 
                                                                                                                  . 
 

*6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   เฉพาะในสถาบัน 
   วิทยาเขต (ระบุ)                                                                                            . 
   นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ)                                                                                     . 
 

7. รูปแบบของหลักสูตร 
  7.1 รูปแบบ 
    หลักสูตรปริญญาโท 
    อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                . 
  7.2 ภาษาท่ีใช้ 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)                                            . 
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)                           . 
  7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
    รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี) 
  7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
    เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
      ชื่อสถาบัน                                                                                            . 
      รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน                                                                . 
                                                                                                               . 
    เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
      ชื่อสถาบัน                                                       . ประเทศ                          . 
      รูปแบบของการร่วม 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
      ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจะได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
  7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
    ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
    อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                . 
 

*8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา                     . 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
    สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
    สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
    สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา                                                              . 
    สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์          .                                                              
    เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน 
    คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาโท      .                                                                   
    อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                . 
 

*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
    มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
    มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
    มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
    ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ  ไม่น้อยกว่า  15    สัปดาห์ 
    ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ          สัปดาห์ 
    ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ          สัปดาห์ 
    ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)                                                                          . 
  1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด) 
                                                                                                                        . 
  1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน  จ านวน    1      ภาค  ภาคละ   8       สัปดาห์ 
    ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 
    วัน – เวลาราชการปกติ 
    นอกวัน – เวลาราชการปกติ (ระบุ)       เสาร์ – อาทิตย์  .                                                              
. 
  2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
    เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
    เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
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    ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
 
 
 
 
  2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    1.  มีประสบการณ์ในการสอนหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
    2.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
    3.  ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 1และข้อ 2 อาจได้รับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
    มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)                                                                        . 
  2.4 จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 
     ภาคปกติ  10   คน 
     ภาคพิเศษ  20  คน 
  *2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                . 
  *2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
    มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
    ไม่มี 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36     หน่วยกิต 
     แบบศึกษาเต็มเวลา     ให้ศึกษาได้ไม่เกิน   5   ปีการศึกษา 
         ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  3  ภาคการศึกษา 
     แบบศึกษาเต็มบางเวลา   ให้ศึกษาได้ไม่เกิน        ปีการศึกษา 
         ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน        ภาคการศึกษา 
  3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    แผน ก (เน้นการท าวิทยานิพนธ์) 
     แบบ ก 1   วิทยานิพนธ์        หน่วยกิต 
         เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี – ระบุ)                                                    . 
     แบบ ก 2   วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต 
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         ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
    แผน ข    วิทยานิพนธ์        หน่วยกิต 
           งานค้นคว้าอิสระ        หน่วยกิต 



 

 

 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

1.  3-9301-00172-411 อาจารย ์ น.ส.จุไรศิริ ชูรักษ์ ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2552 
ศษ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2540 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูยะลา 2535 

2.  3-8008-00235-964 อาจารย ์ นางปรีดา เบ็ญคาร วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2548 

ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2539 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3.  3-7106-00593-965 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฆนัท ธาตุทอง Ph.D. Education Sadar Patel University (India) 2546 
กศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2538 

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม 2527 
ปกศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม 2525 

4.  3-9099-00106-721 อาจารย ์ น.ส.ชุติมา จันทรจิตร ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2545 
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2540 

5.  3-9009-00027-572 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายณรงค ์ กาญจนะ Ph.D. Development 
Education 

Central Luzon State 
University (Philippines) 

2548 

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2543 
วท.บ. เทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2534 
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  3.3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวชิาการ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบนั พ.ศ. 

1.  3-9301-00172-411 อาจารย ์ น.ส.จุไรศิริ ชูรักษ์ ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2552 
ศษ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2540 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูยะลา 2535 

2.  3-8008-00235-964 อาจารย ์ นางปรีดา เบ็ญคาร วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2548 

ค.ม. การวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2539 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3.  3-7106-00593-965 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฆนัท ธาตุทอง Ph.D. Education Sadar Patel University (India) 2546 
กศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2538 

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม 2527 
ปกศ.สูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม 2525 

4.  3-9099-00106-721 อาจารย ์ น.ส.ชุติมา จันทรจิตร ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2545 
ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2540 

5.  3-9009-00027-572 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายณรงค ์ กาญจนะ Ph.D. Development 
Education 

Central Luzon State 
University (Philippines) 

2548 

ศษ.บ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ 2543 
วท.บ. เทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2534 

    
หมายเหตุ ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  



 

 

*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    มี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรืออ่ืน ๆ)                                                       . 
    ไม่มี 
 

*5. การท าการวิจัย 
    มี 
    ไม่มี 
 

หมวดที ่4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง

โดยทั่วไป ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
       มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สามารถท าการวิจัย

เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่และสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในการ 
แก้ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้ รวมทั้งมุ่งให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ                              .                                                                                                                              
.  

*2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
    มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม  1  ด้าน (ระบุ) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้                   . 
                                                                                                                   . 
 

*3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา) 

    มี 
    ไม่มี 
 

หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
     เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจดั
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 28                                                                               . 
     เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ระบุ) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 30                                                                           .  
      เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                  . 
 

2. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่อง
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้    
 2..1  ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา     
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 2.2  มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา       
 2.3  สุ่มวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อสอบโดยหลักการทางสติถิ      
 2.4  การเปรียบเทียบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพข้อสอบ)  .                                                                   
     ไม่มี 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.1 การส าเร็จการศึกษา 
     แผน ก แบบ ก 1 
      เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
      การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ)                                                            . 
                                                                                                              . 
      เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                   . 
                                                                                                              . 
 

     แผน ก แบบ ก 2 
      ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
      เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
      การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม  .   

      เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                   . 
                                                                                                              . 
 

     แผน ข 
      ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า       (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
      สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 
      เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                   . 
                                                                                                              . 
 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
*1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
     มี 
     ไม่มี 
 

*2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
     มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
     มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
     มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
     มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
  หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

1. การบริหารหลักสูตร เช่น 
     มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ

อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

     มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น 
     คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ อย่างเพียงพอ 
     คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

*3. การบริหารคณาจารย์ เช่น 
     มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่ 
     มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การ

ติดตามและทบทวนหลักสูตร 
     มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
 

*4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
     มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา (ระบุ) มีการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา ได้แก่.
 5.1  ในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับ
นักศึกษาใหม่เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรให้กับนักศึกษา  . 
 5.2  ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก าหนดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาเก่ียวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน      . 
 5.3  ในการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน 
โดยจะต้องยื่นค าร้องต่าง ๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา         . 
 5.4  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาทุกคนเพ่ือบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาและติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา      . 
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6. การส ารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ)                                   .    
     6.1  จัดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม โดยส ารวจหน่วยงานที่ต้องการจะใช้บัณฑิต  .   
 6.2  จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร   .. 
 

*7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12  ตัวบ่งชี้ ดังนี้ (ถ้ามี
มากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

      7.1  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  12   ตัวบ่งชี้ 
    7.2  สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา      .

จ านวน    ตัวบ่งชี้ 
     7.3  มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก    ตัวบ่งชี้ 
 
 

หมวดที ่8  การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
*1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
  1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 
     การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
     การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
     การสอบถามจากนักศึกษา 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                  
 

  1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
     ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
 

*2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 

     ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
     ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
     ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
     ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
 

*3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
     คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
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*4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ 
     มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
     ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                                 . 
 
 
 
        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
       ต าแหน่ง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
        วันที่     เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *  หมายถึง หัวข้อที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 


