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     รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25510081108623 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
       ภาษาไทย             หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
       ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   Ph.D. (Curriculum and Instruction)   
 

3. วิชาเอก  
 กลุ่มวิชาเน้น 
 3.1  กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 3.2  กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปรญิญาโท)  มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปรญิญาโท)  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 
 
 



2 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดบัปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1  หลกัสูตร 3 ป ี     
 5.2  ภาษาท่ีใช้    ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนกัศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี    
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา ต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5 / 2561 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   อาจารย์ในระดบัอุดมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
  8.2   ศึกษานิเทศก์  นักการศึกษา นักพัฒนานวัตกรรม นักวิชาการ 
  8.3   ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย การพฒันาหลักสูตร การสอน การนิเทศ  การพฒันาวิชาชีพและการพฒันา
นวัตกรรม 
  8.4   บุคลากรทางการศึกษา  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1  นางมาเรียม  นิลพันธ์ุ 
       เลขประจ าตัวประชาชน  373030091xxxx 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 คุณวุฒิ กศ.ด. (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   (2536) 
   ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529) 
   ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   (2525) 
 

 9.2  นายวิสูตร  โพธ์ิเงิน 
      เลขประจ าตัวประชาชน  310090381xxxx 

 ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 คุณวุฒิ ค.ด. (อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)     
   ค.ม. (ศิลปศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
   กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
 

 9.3 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  บุญสม 
 เลขประจ าตัวประชาชน   314080001xxxx 
 ต าแหน่ง  อาจารย์  
 คุณวุฒิ  ปร.ด (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) 
วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2538) 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         การจัดการศึกษาในช่วงพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยเหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่
รุนแรงข้ึนมากแต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงาน ส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่อง
องค์ความรู้ ทักษะ  
 ดังนั้นการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน 
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
และจากกรอบทิศทาง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574” ได้ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยเน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของทุนมนุษย์ การจัดการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 จึงมีความจ าเป็นและเน้นการพัฒนาการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและ
มีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

ด้วยเหตุน้ีการจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงค านึงถึงการ 
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากระดับปริญญาโท เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมทางด้าน
หลักสูตรและการสอนอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทย 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
         กรอบทิศทาง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 มีหลักการ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และมีเปูาหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งเสริมระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พลวัตของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศและ
โลก 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการสร้างสรรค์  และผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งศิลปวิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อ
สังคมโดยจัดการเรยีนการสอนให้สามารถพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสตูรและการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 ไม่มี 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา  
       สร้างผู้น าในการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน 
  

1.2  ความส าคัญ 
       หลักสูตรมีความส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมทางด้านหลกัสตูรและการสอน โดยผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นผู้น าทางด้านหลกัสตูร
และการสอน  
  

1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพทางวิชาการ มีจริยธรรมในวิชาชีพ 
เป็นผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน สามารถพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
         1.3.2  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทีส่ามารถผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์
ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน        
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรงุหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนดในระยะเวลา 3 
ป ี

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรบัปรุงหลกัสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  
 

ปรับปรงุหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนใหท้ันสมัยและสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ภายในระยะเวลา 3  ปี 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความพงึ
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้าน  ความรู้  ทักษะ ความสามารถ
ในการท างานและเจตคตโิดยเฉลี่ยใน
ระดับด ี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญภายใน
ระยะเวลา  2  ปี 

1. เพิ่มพูนทกัษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพื่อสง่เสรมิการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ที่สนบัสนุนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสรมิการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้รียน 
 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิม่พูน
ทักษะแก่คณาจารย์และนักศึกษา 
2. ผลการประเมินประสทิธิภาพการ
จัดการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ
ประเมินผลที่เน้นพฒันาการของ
ผู้เรียน 
5.  ผลการประเมินการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

แผนการพฒันาทกัษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายใน
ระยะเวลา  2  ปี 

พัฒนาทักษะการสอนและการวิจยั
ของอาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา  ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. จ านวนโครงการและผลการ
ประเมินโครงการการพัฒนาทกัษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ทีมุ่่ง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องตอ่ผลการเรียนรู้ทัง้ 5 
ด้าน 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรอืที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ตอ่ภาคการศึกษา 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ไม่มี 
 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสงิหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1  คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
        (1) แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททีม่ีการท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมผีลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพรห่รอืน าเสนอในระดบันานาชาติ 
        (2) แบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 2.2.2  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ทีจ่ะเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ซึง่มีความจ าเป็นอย่างมาก
ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เนื่องจากเอกสาร/ต าราส่วนใหญเ่ป็นภาษาอังกฤษ จงึ
จ าเป็นต้องมทีักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

       2. นักศึกษามีปัญหาเรื่องสถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อพฒันาวิทยานิพนธ์ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

        2.4.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีการสอบและอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (English for Doctoral Students)  
  2.4.5  จัดการเรียนการสอนเสริมใหก้ับนักศึกษาที่มีปญัหาเรือ่งสถิติ 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 แบบ 1.1 

ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 - 1 1 1 - 
ช้ันปีที่ 2 -  1 1 - 
ช้ันปีที่ 3 - - - 1 - 

รวม 0 1 2 3 - 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 0 1 - 

 
  แบบ 2.1 

 ชั้นปีท่ี  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ช้ันปีที่ 1 20 19 19 19 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 19 19 20 

ช้ันปีที่ 3 - - 20 19 20 

รวม 20 39 58 57 60 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - - 20 19 19 

 
 
 
 
 
 
 



10 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

       2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ค่าลงทะเบียนแบบ
เหมาจ่าย 

1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 

เ งิ น อุ ดหนุ นจ าก
รัฐบาล 

- - - - - 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 
  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

ทุนการศึกษา - - - - - 
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

- - - - - 

รวม (ก) 1,000,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม (ก) +  (ข) 1,200,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 
จ านวนนักศึกษา 20 40 60 60 60 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   60,000 47,500 31,666 31,666 31,666 

 
 
 



11 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

               [ √ ]     แบบช้ันเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลกั 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อื่น ๆ (ระบ)ุ  
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      

แบบ 1.1  จ านวนรวมตลอดหลักสูตร มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต    
แบบ 2.1  จ านวนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  60 หน่วยกิต    

     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบ่งเป็น  2 แบบ คือ แบบ 1.1 
และ แบบ 2.1 
 แบบ 1.1   ก าหนดใหท้ าวิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)    48   หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
เพิ่มเตมิโดยไม่นับหน่วยกิตไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต   ดังนี้  

  (1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   จ านวน    6   หน่วยกิต
  (2) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)      48   หน่วยกิต 

 

  แบบ 2.1   ก าหนดใหท้ าวิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  36  หน่วยกิต  และศึกษารายวิชา
เพิ่มเตมิไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเตมิโดยไม่นับหน่วยกิต  6  หน่วยกิต ดังนี้  

   (1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน   จ านวน  9 หน่วยกิต 
             นับหน่วยกิต  จ านวน   9      หน่วยกิต 
                ไม่นับหน่วยกิต จ านวน  6      หน่วยกิต 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  จ านวนไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 
  (3) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)     36   หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
         เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานทีร่ับผิดชอบรายวิชาน้ัน ๆ  ดังนี้ 

472  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ์
         เลขสามหลักหลงั  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                 เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
           5-6       หมายถึง ระดับปรญิญาเอก 
              เลขตัวที่สอง   หมายถึง กลุ่มวิชา มีรายละเอียดดงันี ้
 1 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
 2         หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 
           3         หมายถึง กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 
             เลขตัวที่สาม    หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกติ  เท่ากับ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนช่ัวโมงบรรยาย (บ)  ช่ัวโมงปฏิบัติ (ป)  
และช่ัวโมงที่นกัศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเลบ็บอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสปัดาห์ 
   เลขตัวที่สีบ่อกจ านวนช่ัวโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา  
   หลักสูตรแบบ 1.1 
   (1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
   472  513 กระบวนทัศนเ์พื่อการพฒันาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้    3*(3-0-6) 
    (Curriculum Development Paradigms and  
    Implementation) 
   472  514 การออกแบบระบบการสอน 3*(3-0-6) 
     (Instructional System Design) 
   472  515 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน        3*(1-4-4) 
     (Internship in Curriculum Development and  
    Instruction) 

   472  611 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3*(2-2-5) 
    (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction  
    for Doctoral Students) 

 

 (2)  วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า) 48 หน่วยกิต 
   472 616  วิทยานิพนธ์                                         มีค่าเทียบเทา่  48  หน่วยกิต  
                 (Thesis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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หลักสูตร แบบ 2.1   
(1)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน   
  2.1 กลุ่มรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต  จ านวน 9 หน่วยกิต 
   472 512  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี     3(2-2-5) 
                (Seminar in Research Methodology  in  Mixed  
    Method  Research) 
   472  513 กระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  3(3-0-6)     
    (Curriculum Development Paradigms and  
    Implementation) 
   472  514 การออกแบบระบบการสอน                            3(3-0-6) 
    (Instructional System Design) 

 

   2.2 กลุ่มรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต  จ านวน 6 หน่วยกิต 
   472  515 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน        3*(1-4-4) 
    (Internship in Curriculum Development and   
    Instruction) 
   472  611 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3*(2-2-5) 
    (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction  
    for Doctoral Students) 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
   วิชาบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต 
   472 521 กระบวนทัศน์ทางการนิเทศการสอน  3(3-0-6) 
    (Paradigms in Instructional Supervision)   
   472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน              3(2-2-5) 
    (Seminar in Curriculum and Instructional Management) 
   472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้                              3(2-2-5) 
    (Seminar in Learning Theories and Processes)  
 

หมายเหตุ  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U        
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   วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ                      3(2-2-5) 
    (Independent Study in Curriculum and Supervision) 
   472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและ 3(2-2-5)              
    การนิเทศการสอน   
    (Seminar in Educational and Instructional Supervision  
    Paradigms) 
   472 526 สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)            
    (Seminar in Curriculum and Instructional Strategies) 
   472 527   สัมมนานวัตกรรมทางหลักสูตรและการนิเทศ 3(2-2-5)  
    (Seminar in Innovation on Curriculum and Supervision) 
   472 528 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการนิเทศและชุมชนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
    เชิงวิชาชีพ  
    (Innovation and Supervision Technology and  
    Professional Learning Community) 
 
  2.2 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา   
   วิชาบังคับ  จ านวน 9 หน่วยกิต 
   472 531  สัมมนาปรัชญาและมโนทัศน์ในการพัฒนาเด็กไทย 3(2-2-5) 
    (Seminar in Philosophies and Concepts of Thai  

    Child Development) 
   472 532 สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
    (Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary  
     Education) 
   472 533 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
    ( Seminar in Selected Research in Elementary Education) 
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   วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   472 534  สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
    (Seminar in Current Issues and Trends in Elementary  
     Education) 
   472 535   สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษา    3(2-2-5) 
    (Seminar in Strategies for Elementary School Teachers 
    Development) 
   472 536  สัมมนาการนิเทศการสอนข้ันสูงทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
    (Seminar in Advanced Supervision in Elementary  
     Education Teaching) 
   472 537 การศึกษาอิสระด้านการประถมศึกษา        3(2-2-5) 
    (Independent Study in Elementary Education) 

                               472 538    สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบทางการประถมศึกษา              3(2-2-5)                                        
                       (Seminar in Comparative Elementary Education) 

 
 (3) วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36 หน่วยกิต 
  472 617  วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า   36 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
             หลักสูตรแบบ 1.1 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิชาพื้นฐาน 6* 
รวมจ านวน - 

 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิทยานิพนธ์ 12 
รวมจ านวน 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
472 616 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

472 616 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
472 616 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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หลักสูตรแบบ 2.1 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

472 512 สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
 

3(2-2-5) 

472 513 กระบวนทัศนเ์พื่อการพฒันาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 3(3-0-6) 
472 514 การออกแบบระบบการสอน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา (วิชาบังคับ) 3 
   

รวมจ านวน 12  
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

472 515 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3* (1-4-4)  
 วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา (วิชาบังคับ) 6 
 วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา (วิชาเลือก) 3 

รวมจ านวน 9  
 

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

472 611 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน   3* (2-2-5) 
 วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  (วิชาเลือก) 3 

รวมจ านวน 3 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

472 617 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

472 617 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 
รวมจ านวน 12 

 
 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
472 617 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา      
 

472 512 สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี                    3(2-2-5) 
 (Seminar in Research Methodology in Mixed Method Research) 

  หลักการ แนวคิด และการออกแบบการวิจัย ด้านหลักสูตรและการสอน การประเมิน
ผลการวิจัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์งานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ฝึกปฏิบัติการวิจัยใน
ลักษณะของการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 
 

472 513 กระบวนทัศน์เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้    3(3-0-6) 
 (Curriculum Development Paradigms and Implementation) 
 เงื่อนไข:  นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น  S หรือ U 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านหลักสูตร วิเคราะห์ วิจารณ์ บริบทและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหลักสูตร ปัญหาการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร เทคนิคและทักษะในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ   
 

472 514 การออกแบบระบบการสอน            3(3-0-6) 
 (Instructional  System Design) 
 เงื่อนไข:  นักศึกษาแบบ 1.1 วัดผลการศึกษาเป็น  S หรือ U 

 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ  แนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยีและการประเมินผลรูปแบบการสอน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการ
สอน 

 

472 515 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                 3(1-4-4) 
 (Internship in Curriculum Development and Instruction) 
 เงื่อนไข:  วัดผลการศึกษาเป็น  S หรือ U 

 ปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตรและการสอน ในสถานการณ์จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง 
 เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา จัดท าโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน การบูรณา 
 การและการประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
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472 521 กระบวนทัศน์ทางการนิเทศการสอน                   3(3-0-6) 
 (Paradigms in Instructional Supervision) 

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน กระบวนการนิเทศการสอน การ
บริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่และทักษะที่จ าเป็นของผู้นิเทศการสอน กลยุทธ์การ
นิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือการ
นิเทศการสอนประเภทต่าง ๆ แนวโน้มการนิเทศการสอน 

     
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน           3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instructional Management) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ศึกษาดูงานและฝึก 
 ปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

 

472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้        3(2-2-5) 
 (Seminar in Learning Theories and Processes) 

 แนวโน้มและประเด็นส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้   การพัฒนา 
 เครื่องมือ  การวัดผลการเรียนรู้ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ 
 

472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ      3(2-2-5) 
 (Independent Study in Curriculum and Supervision) 

 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศตามความสนใจของนักศึกษาเป็น 
 รายบุคคล 
 

472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน   3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms) 

 กระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 ของบุคลากรทางการศึกษา 

 

472 526 สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน                        3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instructional Strategies) 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน ทั้งในระบบ  นอกระบบและการจัดการศึกษา 
 ทางเลือก ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน 
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472 527   สัมมนานวัตกรรมทางหลักสูตรและการนิเทศ      3(2-2-5) 
 (Seminar in Innovation on Curriculum and Supervision) 

 การวิเคราะห์นวัตกรรมทางหลักสูตรและการนิเทศ การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางหลักสูตรและการนิเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

    
472 528 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการนิเทศและชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 (Innovation and Supervision Technology and Professional Learning  
 Community) 
   แนวคิด ขอบเขต ความส าคัญ ประเภท หลักพิจารณาที่ส าคัญในการเลือกใช้กระบวนการสร้าง  

 ข้ันตอนการน าไปใช้ การประเมินผล ตลอดจนกระบวนการในการเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วม 
 สมัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนิเทศและชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาการ 

   

472 531 สัมมนาปรัชญาและมโนทัศน์ในการพัฒนาเด็กไทย                   3(2-2-5) 
 (Seminar in Philosophies and Concepts of Thai Child Development) 

 การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ทั้งปรัชญาของตะวันตกและ 
ปรัชญาของตะวันออก ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเด็ก รวมทั้งทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเด็ก
ของนักการศึกษา เพื่อประยุกต์สู่การปฏิบัติกับบริบทของสังคม 

  

472 532   สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา               3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary Education) 

 การวิเคราะห์หลักสูตรประถมศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 หลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา ทฤษฎี หลักการ  
 วิธีการ และเทคนิคการสอนระดับประถมศึกษา การเลือกใช้การสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม   
 และการพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของการประถมศึกษา 
 

472 533 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา                 3(2-2-5) 
 (Seminar in Selected Research in Elementary Education) 

 การวิเคราะห์ งานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อ 
 สังเคราะห์แนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการประถมศึกษา รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยและ 
 ประเมินงานวิจัยคัดสรร ฝึกออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย และน าเสนอเพื่อการวิพากษ์ 
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472 534 สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการประถมศึกษา               3(2-2-5) 

 (Seminar in Current  Issues and Trends in Elementary Education) 
   การวิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันทางการประถมศึกษา ในด้านการบริหาร  
 หลักสูตร การสอน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม รวมทั้งบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
 ประถมศึกษา โดยเน้นที่การประถมศึกษาไทย รวมทั้ง ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทางการ 
 ประถมศึกษา เพื่อก าหนดกลยุทธ์การจัดการประถมศึกษาไทยในอนาคต 
 

472 535   สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษา                3(2-2-5) 
 (Seminar in Strategies for Elementary  School Teachers Development) 

 การวิเคราะห์ แนวคิด และกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและครูประจ าการประถมศึกษา  
 รูปแบบการพัฒนาครู โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรครูมืออาชีพ และปฏิบัติการพัฒนาครูระดับ 
 ประถมศึกษา 
 

472 536   สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา     3(2-2-5) 
 (Seminar in Advanced Supervision in Elementary Education Teaching)  
   การวิเคราะห์  แนวคิดและนวัตกรรมการนิเทศการสอน วิพากษ์เกี่ยวกับการนิเทศการสอนใน 
 โรงเรียนประถม ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศและการแก้ไข และปฏิบัติการนิเทศการสอนใน 
 ระดับประถมศึกษา 

   
472 537 การศึกษาอิสระด้านการประถมศึกษา                                3(2-2-5)  

 (Independent Study in Elementary Education) 
 การค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการประถมศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

472 538 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบทางการประถมศึกษา     3(2 -2 -5 )
 (Seminar in Comparative Elementary Education) 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา วัฒนธรรม และสังคมของประเทศที่ได้รับการ 
 จัดล าดับผลการศึกษาในระดับโลก การศึกษาเปรียบเทียบ นโยบาย แนวคิด หลักการ และระบบการ 
 จัดการประถมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงการประถมศึกษาในประเทศไทย 
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472 611  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน    3 (2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral Students) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

    แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ และงานวิจัยร่วมสมัยทางหลักสูตรและการสอนโดยเน้นการวิพากษ์  
 การโต้แย้ง และแสวงหาข้อสรุปร่วมกัน  

 

472 616 วิทยานิพนธ์                         มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
 และมีคุณภาพสูง 
 

472 617 วิทยานิพนธ์                                 มีค่าเทียบเท่า   36  หน่วยกิต 
 (Thesis) 

 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์  โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหลักสูตรที่ก่อให้เกิด 
 ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธ์ุ 
373030091xxxx 

กศ.ด. (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (2536) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529) 
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2525) 

12 6 

2 ผศ. ดร. วิสูตร  โพธ์ิเงิน 
310090381xxxx 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
ค.ม. (ศิลปศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

0 6 

3 ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร.นิวัฒน์ บญุสม 
314080001xxxx 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) 
วทบ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (2538) 

0 6 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร        

ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ ์

373030091xxxx 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (2536) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529) 
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2525) 

12 6 

2 ผศ. ดร. วิสตูร  โพธ์ิเงิน 
310090381xxxx 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2553) 
ค.ม. (ศิลปศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2547) 
กศ.บ. (ศลิปศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

0 6 

3 ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม 
314080001xxxx 

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) 
วทบ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (2538) 

0 6 

4 ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
353080012xxxx 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
ค.ม. (ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2542) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลยันเรศวร 
(2538) 

6 6 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ชื่อ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/

สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผศ.ดร.ชนสิทธ์ิ  สทิธ์ิสูงเนิน 
330010170xxxx 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
ศษ.ม. (หลักสตูรและการนิเทศ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในพระราชูปถัมภ์ (2539) 

0 6 

6 ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชัย 
371030044xxxx 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 
ศษ.ม. (หลักสตูรและการนิเทศ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภฏันครปฐม 
(2541) 
 

3 6 

7 อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
371990007xxxx 

ค.ด. (หลักสตูรและการสอน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2554) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

6 3 
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
   อาจมีการเชิญอาจารย์พเิศษเป็นรายภาคการศึกษา 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

  ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
       หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงการ/งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา
สนใจหรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาให้มั่นคง สามารถอธิบายทฤษฎี
ที่น ามาประยุกต์ในการท างานโครงการ/งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ มีขอบเขตโครงการ/งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยและเขียนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สงัคมได้ 
 

 5.3  ช่วงเวลา             
 แบบ 1.1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1- ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 แบบ 2.1  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1- ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 
 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต    
       แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  48   หน่วยกิต  
             แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  36   หน่วยกิต 
 

 5.5  การเตรียมการ 
                 (1) มีการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
        (2) มีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา 
        (3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
        (4) มีตัวอย่างวิทยานิพนธ์ประกอบให้ศึกษา 
        (5) ประเมินโดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
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 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) ประเมินผลจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาและวิชาชีพ 
         (2) ประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
         (3) ประเมินความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์เป็นรายภาคการศึกษา 
         (4) ประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จะเปน็ผู้ทีม่ีความรู้ ความสามารถและ
เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร การสอน การวิจัยและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาหลกัสูตรและการสอนและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหลกัสูตรและการสอน  แล้วยังมีคุณลกัษณะพิเศษในด้านบุคลิกภาพเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ เปน็
ผู้น าทางด้านหลกัสูตรและการสอน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผู้น าในการท างานและสามารถ
สร้างสรรค์ในการพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 1. อบรมและมกีารสอดแทรกเรื่องการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

การมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเหน็และเป็น
ผู้น าทางด้านหลกัสูตรและการสอน 
2. ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหลกัสูตรและการสอน 
3. ให้นักศึกษาฝึกงานด้านหลกัสูตรและการสอนในต่างประเทศเพื่อให้
สามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารในระดับนานาชาติ   

ด้านจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสงัคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ส่งเสรมิกิจกรรมนอกหลักสูตรทีเ่สริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีการท างานรวมเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุม่
ในการท ารายงาน ก าหนดใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน 
เพื่อฝกึให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุม่ที่ดี 
2. ให้นักศึกษาวางแผนการท าวิทยานิพนธ์และรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อสร้างวินัย 
และความรับผิดชอบ 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนางานทางด้านหลกัสูตรและการสอนที่แตกต่าง เพือ่เป็น
แนวทางในการพฒันานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ก็
สามารถได้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน  ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
    2) ช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
    3)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน ท้องถ่ินและความเป็น
สากลในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
    2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะทางวิชาการ 
    3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีสมรรถนะส าคัญตามวิชาชีพ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  
    4) ฝึกให้มีประสบการณ์ท างานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง การท างานร่วมกับผู้อื่น
โดยการท างานกลุ่ม 
    5) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิชาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ประเมินจากการน าเสนองาน  การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการกระท า 
    2) ประเมินจากการเข้าเรียนและการส่งงาน งานวิจัย 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    4) ประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการ/การฝึกปฏิบัติงาน/งานวิจัย 
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 2.2   ด้านความรู้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
    2) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็น
ปัญหาส าคัญที่จะเกิดข้ึน 
    3)  รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับ
หลักสูตรในสาขาวิชาชีพ  
    4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
    5)พัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    1) ใช้เทคนิควิธีสอน นวัตกรรมที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี และเน้น
การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
    2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่ กรม กระทรวง มีการศึกษาดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ 
   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     3) การประเมินตามสภาพจริง เช่น การท ารายงาน การวิจัย การท าช้ินงาน การน าเสนองาน การ
เสนอผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 

 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2) สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
     3) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสูง 
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     4)  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าการน าเสนองาน การปฏิบัติงาน 
     2) การศึกษาโดยกรณีศึกษา การแก้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน การเรียนโดยใช้วิจัย
เป็นฐานการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
     3) การปฏิบัติวางแผนประยุกต์ ออกแบบและประเมินผลงานวิจัยในด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การสอบด้วยเครื่องมือที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสร้างสรรค์ที่สะท้อนความรู้
และทักษะความสามารถ 
     2) การประเมินตามสภาพจริงจากการวิพากษ์ช้ินงาน รายงานบทความ งานวิจัย การสัมมนา 
     3) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2)สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
     4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อนจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     1) การท ากิจกรรม/การท างานกลุ่ม/การสัมมนา/การฝึกปฏิบัติ/การเสนอผลงาน 
     2) การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) การสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม/การท างานกลุ่ม 
     2) การปฏิบัติงาน และการน าเสนองาน 
     3) การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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 2.5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
     2) สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
     3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมนุมทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
     2) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
     3) ใช้การจัดการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
     4) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสวงหาความรู้เป็นฐาน 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) การน าเสนองานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     2) การปฏิบัติงานที่หลากหลายและใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
     3) ประเมินจากผลงาน 
     4) ประเมินจากงานวิจัย 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. คุณธรรม  จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรอืวิชาชีพ ใน
กรณีที่ไม่มจีรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มรีะเบียบข้อบังคับเพยีงพอที่จะจัดการกบัปญัหาที่เกิดข้ึนได้ ก็สามารถได้ดุลย
พินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน  ด้วยหลักการที่มเีหตผุลและค่านิยมอันดงีาม แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรปุของปัญหาโดยค านึงถึงความรูส้ึกของผู้อื่นที่จะไดร้ับผลกระทบ 
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  1.2 ริเริ่มช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปจัจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจังให้ผูอ้ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกบัความขัดแย้งและปญัหาที่มผีลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 
  1.3 แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าในการสง่เสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น  
 2. ความรู้ 

2.1 สามารถพฒันานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
2.2 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ทีเ่ป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทัง้ 

ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปจัจบุันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็น
ปัญหาส าคัญทีจ่ะเกิดข้ึน 

2.3 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรปุซึง่เป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรบั 
หลักสูตรในสาขาวิชาชีพ  

2.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

2.5 พัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 
  3. ทักษะทางปัญญา 
      3.1 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3.2 สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
   3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสูง 
   3.4 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา องค์
ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
   4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.3 สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
   4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
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 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
ส าคัญและซับซ้อน 

    5.2 สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
   5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ 

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมนุมทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
472 512  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี   O      O   O O    O O  O  
472 513  กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช้    

O    O O O    O    O O O  O 

472 514 การออกแบบระบบการสอน O  O  O  O    O  O  O  O   
472 515 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน    O       O O   O    O   
472 521 กระบวนทัศน์ทางการนิเทศการสอน  O O      O  O   O  O   O  
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน                 O O   O   O O   O    O   
472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้                               O       O O   O    O O  
472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ                      O O           O  O  O O  
472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการ
นิเทศการสอน     O     O O   O  O  O O  

472 526 สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน     O     O O   O  O  O O  
472 527 สัมมนานวัตกรรมทางหลักสูตรและการนิเทศ 
       O O O   O O O O     

 



40 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
472 528  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการนิเทศ และชุมชน
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ   O  O O  O  O O   O O  O  O 

472 531 สัมมนาปรัชญาและมโนทัศน์ในการพัฒนาเด็กไทย         O O  O    O  O O  O O  O  
472 532  สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา   O    O O   O O   O O  O O 
472 533 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา  O O   O    O O O  O O   O O 
472 534 สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการ
ประถมศึกษา   O O  O O O   O O     O  O O 

472 535  สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษา   O   O  O O  O  O O O  O   O 
472 536  สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา O  O O  O  O O  O O  O O  O O  
472 537  การศึกษาอิสระด้านการประถมศึกษา   O  O  O  O O O   O  O O O O  
472 538 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบทางการประถมศึกษา   O O   O O    O O O O O   O  
472 611  สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน    O       O O   O    O   
472 616 วิทยานิพนธ์     O O        O O    O    
472 617  วิทยานิพนธ์   O O        O O    O    
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550 หมวดที่ 4   (ภาคผนวก ก) และหรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
   (1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
และมีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย  
   (2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตทีท่ าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
  (1) ภาวะ การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะ เวลา
ในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต   โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ   เช่นปีที่ 1 ปีที่ 3 
เป็นต้น 
 (3)  การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 (4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน  
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 
 (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ   ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา  
 (6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  เช่น จ านวนสทิธิบัตร  จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
          แบบ 1 
          สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสทิธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดใหผู้้สนใจเข้ารับฟงัได้ 
          ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรือ่ง 
          แบบ 2 
          ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้ีสทิธิ
ขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตัง้  ซึ่งจะตอ้งประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดใหผู้้สนใจเข้ารบัฟังได ้
          ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างนอ้ยได้รับการ
ยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
          อ่ืน ๆ 
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
และหรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และหรือทีม่ีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
 (1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย  
คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 (2)  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 (3)  จัดให้เป็นผู้ร่วมสอน 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องทั้นในประเทศและต่างประเทศ 
 (4) ก าหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูร้่วมงาน (peer evaluation) 
 

      2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการ การเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลา
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 (3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ท าวิจัยและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
 (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัยและพัฒนาบทความวิจัย 
 (6) จัดให้อาจารยท์ุกคนเข้าร่วมกลุม่วิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
 (7) จัดให้อาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมบรกิารวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร                                    

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 ท่านที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และมีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสิ้น และในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้แนะน าให้นักศึกษาทุกคนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI และน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ก าหนดคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) : ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปญัญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ
ตีพิมพ์บทความเผยแพร่ก่อนจบการศึกษาทกุคนและสามารถน าเสนอในระดับชาติ นอกจากนี ้บัณฑิตในหลักสูตรยัง
มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และการท างานร่วมกับผู้อื่น  
 

3.  นักศึกษา 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีการรับนักศึกษาดังนี้คือ คณะกรรมการหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพื่อสรุป
แนวทางในการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติแยกตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มวิชา ซึ่งมี
กระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอน ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลอืกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
คณะกรรมการอ านวยการสอบของคณะ   คณะอนุกรรมการการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  คณะอนุกรรมการ
จัดท าข้อสอบ และคณะอนุกรรมการการสอบสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรจะเสนอช่ืออาจารย์ประจ าในหลักสูตรเพื่อท า
หน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ ให้แก่ฝุายวิชาการของคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย   

2. คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน โดยคณะกรรมการ 
หลักสูตรได้มีการก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 

1. คุณสมบัติจ าแนกตามแผนการศึกษา 
1.1 แบบ 1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่มกีารท าวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่หรือน าเสนอในระดับนานาชาติ 
 

1.2 แบบ 2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด หรือเป็นไป 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. มีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  
2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั 

3. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน  หลักสูตรมีกลไกในการด าเนินงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
และสอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร โดยใช้การสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนในกลุ่มวิชา
เฉพาะ ซึ่งเป็นการประเมนิผู้สมัครในด้านความรู้พื้นฐานในการศึกษาอันแสดงถึงความพรอ้มทางปญัญาของนักศึกษา  
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการประเมินนักศึกษาในด้านความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน รวมไปถึงการมีระยะเวลาเรยีนที่เพียงพอสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ตลอดจนความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวในการศึกษา
ต่อ โดยในการคัดเลือกนั้นจะมีคณะอนุกรรมการแต่ละฝุายเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 
 4. เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว ผลการสอบคัดเลือกจะได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยเริ่ม
จากประธานคณะอนุกรรมการฝุายต่าง ๆ จะส่งผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและส่งผลการคัดเลือกให้ฝุายวิชาการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะส่งผล
การคัดเลือกให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาวิชา
ต่าง ๆ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรจึงมีกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้แก่  

1. การจัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อช้ีแจงการเรียนการ 
สอน กฎ ระเบียบในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่หลักสูตรและคณะวิชาจัดเตรียมให้ แนะน า
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน และเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนให้กับรุ่น
น้อง   

2. จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้กับนักศึกษาได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ 
กันในด้านวิชาการ เช่น จัดกิจกรรมรับน้อง   

3. แยกปฐมนิเทศเฉพาะกลุ่มวิชาอีกเพื่อความเฉพาะ โดยในแต่ละกลุ่มวิชาจะแนะน าอาจารย์ในกลุ่ม 
วิชา รายวิชาที่ต้องเรียน วิธีการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในแต่ ละกลุ่มวิชาโดยแนะน า
ข้ันตอนการลงทะเบียน  การท าวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ การมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  และโครงการ
ต่าง ๆ ที่สาขาวิชาจัดให้กับนักศึกษา   
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4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ก าหนดรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ แยกตามกลุ่มวิชา 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้นักศึกษาทราบใน
วันปฐมนิเทศเพื่อให้ค าแนะน าในการปรับตัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่ท างานแล้วมักพบปัญหาเรื่องของการแบ่งเวลา
ระหว่างงานประจ าและการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลอย่างมาก 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา โดยเมื่อนักศึกษาเข้า

ในสาขาวิชาแล้ว หลักสูตรมีกระบวนการในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้  
โดย แบบ 1.1 หลังจากนักศึกษาเสนอ concept paper และแบบ 2.1หลังจากการเรียนรายวิชา 472 611 สัมมนา
ข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน โดยให้นักศึกษาเลือกตามความรู้ ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา และจ านวนนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ในสัดส่วนที่เหมาะสม  โดย
สาขาวิชาฯ จัดช่ัวโมงการเข้าพบไว้หน้าห้องพักของอาจารย์แต่ละคน นอกจากการจัดช่ัวโมงการเข้าพบเพื่อขอ
ค าปรึกษาแล้ว นักศึกษาโดยส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดอาจไม่สะดวกในการเดินทางมาเพื่อขอค าปรึกษา ดังนั้นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาเพิ่มเติม โดยการใช้สังคมออนไลน์ เช่น Facebook  Line 
 และ E-mail เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาท าบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการก าหนด
ระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ การมาพบเพื่อขอค าแนะน าอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

1.2 การก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรมีการก าหนดติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษา และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ระหว่าง 

การพัฒนาหัวข้อ และหัวข้อวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ภายใน 3 ปี นอกจากนี้ 
คณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูรได้มีการจดัโครงการสมัมนาทางวิชาการการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “ความก้าวหน้า
ในงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน” เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ นักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์เพิ่มมากขึ้น ได้ข้อคิดและแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เรียนเชิญอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงร่างและการท าวิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษา
น าเสนอความก้าวหน้าในงานวิทยานิพนธ์ในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน า 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินผลและ
ส่งผลการประเมินให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษา โดยรายงานเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  IP   หมายถึง แสดงสถานะที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่า มีความก้าวหน้า 
  NP  หมายถึง แสดงสถานะที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงว่า ไม่มีความก้าวหน้า  

และหากผลการประเมินเป็น NP 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน นักศึกษาจะพ้นสภาพ 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยที่

ประชุมได้มีมติให้มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เปิดช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนผ่านทางบันทึกข้อความถึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

โดยตรงหรือให้นักศึกษาส่งเรื่องไปยังคณะ และให้คณะส่งเรื่องหรือข้อร้องเรียนกลับมาทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

2. เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อ 
ร้องเรียนและหาแนวทางในการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาผู้ร้องเรียน
ประสานงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรยีน และประเด็นที่นอกเหนือการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบประสานงานกับคณะเพื่อร่วมกันแก้ไขข้อร้องเรียนต่อไป 

3. เมื่อจบปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะร่วมกันสรุปและประเมินแนวทางในการ 
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 

4.  อาจารย ์
 4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การด าเนินการรับอาจารย์ของหลักสูตรได้ใช้แนวทางในการรับอาจารย์เช่นเดียวกับคณะวิชา โดยมีข้ันตอน
คือ 

1. หลักสูตรด าเนินการประชุมสาขาวิชาเพื่อก าหนดคุณสมบัติทั้งทางด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา  
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและมีการประเมินสภาพการณ์
ของหลักสูตร 

2. หลักสูตรระบุวันเริ่มต้นการรับสมัครและระยะเวลาในการรับสมัครที่จะต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลข้อเขียน ส าหรับวันประกาศผลการคัดเลือก คณะจะเป็นผู้
ก าหนดให้เป็นวันที่ 3 หลังจากการสอบสัมภาษณ์ 

3. หลักสูตรสรรหาตัวแทนอาจารย์ในสาขาวิชา 3 คน เพื่อให้คณะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือก 
อาจารย์ใหม่ 

4. หลักสูตรท าบันทกึแจ้งข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 1-3 ไปยังงานบุคคลของคณะเพื่อให้งานบุคคลจัดท า 
เป็นประกาศรับสมัคร บันทึกของสาขาวิชา ภาควิชาจะต้องส่งถึงฝุายบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ท าการก่อนก าหนดการ
รับสมัครจะเริ่มขึ้น 

5. หลักสูตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่มีคณบดีเป็นประธานกรรมการ 
ประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นผู้แทนกรรมการประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิของภาค หัวหน้าภาค ตัวแทนอาจารย์ใน
สาขาวิชาอีก 2 คน หัวหน้างานบุคคลเป็นเลขานุการที่ประชุม 
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6. การพิจารณาคัดเลือกจะมีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสอนและการสอบสมัภาษณ์  การสอบสอน

และการสอบสัมภาษณ์จะท าในวันเดียวกัน คณะกรรมการประชุมเพื่อประเมินและสรุปผลการคัดเลือก  เลขานุการ
คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการพิจารณาไปท าประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝุายวิชาการของคณะ 

ทั้งนี้ หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ  
ประสบการณ์ โดยการแต่งตั้งครั้งแรกจะรวมในเล่ม มคอ.2 ซึ่งการด าเนินการจะกระท าเมื่อหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ 3 คน 

2. ฝุายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่ง วิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้หลักสูตรพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็น
ครบถ้วน ฝุายวิชาการด าเนินการเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการบริหารกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปีที่จะท าทุก ๆ 5 ปีที่แสดงให้เห็นถึงอัตรา

อาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนผู้เกษียณอายุในแต่ละปี จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการ วิเคราะห์ร่วมกับแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือก
ด าเนินการตามระบบที่คณะก าหนด 

4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของ 

คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการวางแผนระบบการพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์ในการพัฒนาตนเองว่าต้องการ 

ท าผลงานวิชาการประเภทไหน เรื่องอะไร เข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุมทางวิชาการในช่วงเวลา 3 ปี เป็น
รายบุคคลผ่านการพิจารณาในที่ประชุมหลกัสตูรว่าสอดคล้องกับหลักสูตร ความเช่ียวชาญของอาจารย์ และระบบใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนข้ันเงินเดือนและการต่อสัญญาจ้าง เพื่อจัดส่งให้ภาควิชาวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการของภาควิชา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
รวมทั้งอาจารย์สามารถปรับแผนได้ทุกปี แต่การปรับแผนทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งภาควิชาและคณะ 

3. หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุ 
ใหม่เมื่อได้รับการบรรจุแล้ว งานบุคคลจะท าบันทึกเตือนหลักสูตรให้แจ้งกับอาจารย์ท าแผนพัฒนาตนเองผ่านการ
พิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อน าเสนอหลักสูตรเพื่อใช้ส าหรับการประเมินผลส าหรับการต่อ
สัญญาจ้างต่อไป 
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4. หลักสูตรร่วมกับงานบุคคลของคณะ ประเมินผลการรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  การ 

ส่งเสริมและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ เมื่อสิ้นปีการศึกษา  หลักสูตรมีการประเมินคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ เพื่อก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงอาจารย์ให้มีคุณสมบัติต่อไป 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยการ
ออกแบบหลักสูตรมุ่งจัดการศึกษาให้บุคคลมีความรอบรู้ ลึกซึ้งในวิทยาการด้านหลักสูตรและการสอน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการสอนอย่างสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสทิธิภาพอันเปน็พื้นฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป  โดยให้ความส าคัญใน
การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และเช่ียวชาญด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน และ
นวัตกรรมทางการศึกษา โดยเน้นโครงสร้างสาระเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสานทีน่ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ให้มากข้ึน และเน้นรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนเน้นการท าวิจัย  
 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
ประกอบด้วยวิชาภาษาต่างประเทศ และวิจัย  2) หมวดวิชาบังคับแกน 3) หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา และ 4) 
วิทยานิพนธ์ เป็นการออกแบบหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการวิจัย และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
 

 5.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) การ

ปรับปรงุด าเนินงานดังนี ้
1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิมและน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของ 

ศิษย์เก่ามาพิจารณาเพื่อพิจารณาเพื่อเพิ่ม ปรับ ลดเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ  
2. วิเคราะหห์ลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบทความวิจัยที่ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดบัประเทศและนานาชาติเพือ่วิเคราะห์แนวโน้มและความเหมาะสม 
3. คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรยกร่างหลักสูตรปรับปรงุใหม่และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับหลักสูตรและน าเสนอคณะอนุกรรมการพจิารณาหลกัสูตร 
4. น าหลักสูตรปรบัปรุงให้คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบ 
5. น าเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา เห็นชอบ 
6. น าเสนอหลกัสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และด าเนินการ 

ปรับปรงุแก้ไข 
7. น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และเมื่อสภาอนุมัติ จงึด าเนินเสนอหลักสูตรต่อส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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5.3 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ประธานหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินการบริหารหลักสูตร และมีอาจารย์ประสานงานกลุ่มวิชาเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรด้วย โดยมีหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผูส้อนรายวิชาต่าง ๆ สอบคัดเลือก การจัดตาราง
เรียน การติดตาม มคอ.3 และมคอ.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งประสานงานด้านการเรียน
การสอนกับบัณฑิตวิทยาลัย 
 

5.4 การก าหนดผู้สอน 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร มีระบบในการก าหนดผูส้อน ดังนี ้

      1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสูตรก าหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินผลการเรียนการสอนเฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ จะให้สอนร่วมกับอาจารย์อาวุโส ในลักษณะ
การสังเกตการสอนหรือร่วมสอนบางเนื้อหา 
      2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนสอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นวิชา
บังคับ เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนที่มีความหลากหลาย ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอนในวิชาบังคับ
ไม่ควรเกิน 2 รายวิชา หรือผู้สอนไม่ควรเรียนกับอาจารย์คนเดิมเกินกว่า 3 วิชา 
      3. การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ท างานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาน้ัน ๆ 
      4. หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร และก าหนดให้ผู้สอนใน
หลักสูตรเข้าไปเรียนรู้จากการสังเกตการสอนของอาจารย์พิเศษ 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้มอบนโยบายในการจัดการเรียนการสอนโดยเชิญอาจารย์ 
ผู้เช่ียวชาญและช านาญการ พร้อมเชิญวิทยากรหรืออาจารย์จากนอกสถาบันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อหนึ่งรายวิชา ที่มี
ความเช่ียวชาญในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งนักศึกษาจะเสนอช่ือวิทยากรและลงมติเลือกโดยมีอาจารย์ประจ ารายวิชา
ให้ข้อคิดเห็นพร้อมทั้งด าเนินการเชิญต่อไป  ผลจากการที่นักศึกษาเป็นผู้เสนอช่ือวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญใน
ประเด็นที่สนใจ นักศึกษามีความพึงพอใจและได้เพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ๆ และได้มีความรู้ในเชิงลึก
มากยิ่งข้ึน 
 

 5.5 การก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ. 4) 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมรีะบบ กลไกลในการก ากับติดตาม และตรวจสอบ การจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ. 4) ดังนี้ 
    1. หลักสูตรมกีลไกก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจะต้องส่ง มคอ. 3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 
    2. กรรมการผู้รบัผิดชอบหลักสูตรก ากบัใหผู้้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
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    3. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของ
ผู้เรียน โดยผูส้อนน าเสนอกรรมการบรหิารหลักสูตรว่าเห็นควรปรบัปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และจะมีการ
ปรับปรงุ มคอ. 3 อย่างไรในการสอนครั้งต่อไป 
 

 5.6 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
     1. ในวิชาสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัย กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะก าหนดผู้สอนที่มีประสบการณ์สูง
ด้านการวิจัยเป็นผู้สอน และเน้นการจัดท าเอกสารมโนทัศน์ ที่สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ 
     2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับข้ันตอนการท าวิทยานิพนธ์ในวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย ขณะศึกษา
ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 นักศึกษาจะเลือกท าหัวข้อวิจัยตามความสนใจของตนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการในข้ันต้น 
     3.  ในช่วงปี 2 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรจัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษา
น าหัวข้อที่ตนเองสนใจ และพัฒนาแล้วมาน าเสนอต่อคณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาก่อนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
     4.  ในช่วงเปิดภาคต้น ปีที่ 3 นักศึกษาเสนอร่างหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ โดยใช้การสอบปากเปล่าประมาณ 3 ช่ัวโมง 
     5.  กรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยตั้งบุคคลภายนอกจ านวน 1 
คน ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีความรู้และประสบการณ์ในประเด็นวิจัยของนักศึกษา 
     6. กรรมการบริหารหลักสูตรจะควบคุมก ากับทิศทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นประเด็นวิจัยที่มี
ความคิดริเริ่ม เป็นประเด็นวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอน  เป็นประเด็นวิจัยที่ทันสมัยก้าว
ทันวิทยาการระดับสากล  
     7. นักศึกษาเสนอแผนการท าวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 5.7 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร มีระบบและกลไกในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
     1. กรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายที่จะไม่พยายามเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เว้นแต่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีความถนัดหรือความช านาญในการให้ค าปรึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ใน
กรณีนี้กรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ 
     2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะค านึงปริมาณงานของอาจารย์ ไม่ให้เกิน 1:5 ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
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     3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่ เป็นอาจารย์นอกมหาวิทยาลัยใน
ระดับอุดมศึกษา มีวุฒิปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
     4. การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์จะเน้นให้โครงสร้างกรรมการ
สอบมีความเหมาะสม มีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่เพิง่ส าเรจ็การศึกษามาใหม่ ๆ 
 
 

 5.8 การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
    คณะกรรมการด าเนินงานหลกัสตูร มีระบบและกลไกในช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการวิทยานิพนธ์ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกเดือน 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาแก่กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีการประชุม
ปกติเฉลี่ย 2 เดือนครั้ง 
 3.  ในกรณีที่นักศึกษาบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งกรรมการ  
บริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา  จากนั้นหลักสูตรจะท าบันทึกแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการถึงนักศึกษาให้รายงาน
ความก้าวหน้าหรือหาทางช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 
 4. หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นักศึกษาจัดท าบทความวิจัยในช่วงที่ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ 
 5. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนท าวิทยานิพนธ์  
 

 5.9 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของ 

แต่ละรายวิชา ตาม มคอ. 5 โดยให้นักศึกษาประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้  ผลการ
ประเมินพบว่าเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ได้ก าหนดไว้ แล้วอาจารย์ผู้สอนส่งรายงานการประเมินผลต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

2. มีแบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
 

 5.10 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ดังนี้ 
       1. ผู้สอนส่งตัวอย่างข้อสอบ และช้ีแจงการตัดเกรดให้กับกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ 
       2. การก ากับการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ได้มี
การติดตามให้มีการจัดท า มคอ.5 ให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
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 5.11 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 ,มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี ้

1. ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนและนักศึกษา และขอพบปะกับ

ผู้สอนเป็นรายบุคคลส าหรับคนที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.50 
4. กรรมการมีการจัดท า มคอ.7 วิเคราะห์ Learning Outcome ของผู้เรียน เพื่อใช้ในการจัดรายวิชา หรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับผลลัพธ์ที่ยังไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน  
 5.12 การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
1. หลักสูตรตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ชุดเดียวกับกรรมการสอบโครงร่างจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน 
2. เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด หากแต่นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ในระดับ ดี  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 6.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
    ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ระบบ และกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดซื้อเอกสาร ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนจากทั้งต่างประเทศและในประเทศมาไว้ให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยมีการจัดซื้อเป็นประจ าทุกปี และนักศึกษาสามารถยืมเอกสาร ต าราดังกล่าวนี้ไปศึกษา
ค้นคว้าได้ โดยวิเคราะห์จากความต้องการของนักศึกษาเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน 
    6.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการจัดให้มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้ใช้ในการท างานกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนในการท างาน และเพื่อศึกษา
ค้นคว้าต่างๆ โดยมีคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอส าหรับการใช้
งานของนักศึกษา โดยจัดห้องไว้ที่อาคารศึกษา 1 ช้ัน 3  
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 6.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 สาขาวิชามีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินมาประชุมและเสนอต่อ
ผู้บริหารหลักสูตรคณะ  
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2561 

ปี
2562 

ปี  
2563 

ปี 
2564 

(1) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 

2561 
ปี

2562 
ปี  

2563 
ปี 

2564 
(9) อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะหนึ่งครัง้ 

X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแต่ละป ี 9 10 11 12 
 

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2561 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 9  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเปูาหมายตัวบง่ช้ีรวม 12 ตัว 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 1.1.2 จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแต่ละรายวิชา  
 

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 1.2.2 ผลการประเมินจะจัดสง่อาจารยผ์ู้สอน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรงุต่อไป 
 1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา
ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย 
 2.1.2  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปี และจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
        คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลบัของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมลูจากนายจ้างและ/หรือผู้บงัคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสมัภาษณ์ 
 2.3.2 ติดตามจากผูเ้กี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น อาจารยผ์ู้สอน คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 
           2.4  โดยผู้บริหารระดับคณะวิชา/ภาควิชา 
 คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสมัภาษณ์ผู้บริหารคณะวิชา/ภาควิชา 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบคุณสมบัติเฉพาะของคณะ
กรรมกรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลกัสูตรใหท้ันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพือ่พัฒนาหลกัสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทกุรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
       จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
      การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก  และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
  (2)  จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

(3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก  ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  
    ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ที่จะเข้า 
    ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ภาคผนวก  ข      ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ภาคผนวก  ค      ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
                   ระยะ 5 ปี และรายงานผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
                   การสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 

ภาคผนวก  ง      ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ 
                  สอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ภาคผนวก  จ      ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550 
 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้ท่ีจะเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530  สภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550” 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลกิ 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 2548  
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ

ซึ่งขัด หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัด

กับข้อบังคับนี้ 
 

หมวดท่ี 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 5  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 
ข้อ 6  นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

6.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
6.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม

ข้อบังคับนี้ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้ว  จึงจะ
ปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
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6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษาเป็น

กรณีพิเศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตน
สังกัด ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี ้
7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 

7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 

7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และผ่านการพิจารณาของ
สาขาวิชาแล้ว ดังนี้ 

7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนดี
มากหรือดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ ดีเด่น และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

7.4.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  ต้องมี 
ผลการเรียนดี หรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆ  ตามที่สาขาวิชา
ก าหนด ได้ผลดีเป็นพิเศษ หรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 

7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
7.7 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับการคัดเลือก 
7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามข้อ 9 
ข้อ 8  ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่  โดยพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 
ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 

9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมีความประพฤติเสียหาย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
ลงโทษตามควรแก่ความผิดน้ัน ดังนี้ 
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9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
9.1.2 พักการศึกษา 
9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิด
ประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอื่น และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษาน้ัน และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอื่นนอกจาก 
ข้อ 9.2.1 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สัง่ลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 

ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือก าหนดวันตาม
ปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นป ีๆ  ไป  เว้นแต่วันสุดท้ายของการนับวันตามก าหนดวันใน
ข้อบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 

 
หมวดท่ี 2 

การจัดการศึกษา 
 

ข้อ 11  ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษา
ปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก
ภาคหนึ่งก็ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้จัดช่ัวโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  การนับเวลาการศึกษา ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 19.1.1.1 

ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตหรอืประกาศนียบตัรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่

เกิน 3 ปีการศึกษา 
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13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

บัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ ให้
เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 

ทั้งนี ้“ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปี
การศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาถัดไป 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต"  
การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 
14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อย

กว่า 15 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียมหรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 30 ถึง 
45 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 
ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.4 การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า  3 ถึง 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60 ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา แต่
อย่างน้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี ้

15.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตาม
แผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

15.2.1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36  
หน่วยกิต และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 

แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 
15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี ้

15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดย
ไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ จ านวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 

15.3.1.1 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

15.3.1.2 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 

15.3.2 แบบ 2 มีวิทยานิพนธ์ และมีรายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยมีจ านวน 
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี ้

15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 

ข้อ 16  การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 
16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้นภาค

การศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
16.1.1 ได ้S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่า

ระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือแบบ 1 

ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ SP 
16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญ ให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค

ดังนี้ 
16.2.1 นกัศึกษาปกต ิได้แก่ 

 16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยัง



65 

 
ไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
แล้ว 

 16.2.1 .2 นัก ศึกษาสามัญในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 
ข้ึนไป หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี หากนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษาน้ัน นักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชา และ
หากได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณี ก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย 

16.2.2 นักศึกษารอพินิจ ได้แก่ 
 16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ

นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ลงทะเบียนเรียน 
และหรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้สัญลักษณ์ 
UP และหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

16.2.2.2 นกัศึกษาสามัญระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตหรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาสามัญ
แบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 หรือได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้สัญลักษณ์ 
U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระแล้ว 

ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา การโอน 
หน่วยกิตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัศิลปากร และการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 19 การลาพักการศึกษา การกลับเข้าศึกษา และการลาออกจากการศึกษา 
19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 

19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควร อาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด ภาค
การศึกษาหนึ่งก็ได้ เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา
ดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

19.1.1.1  นักศึกษาถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 



66 

 
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย 
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยูใ่น

ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา

สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว 
และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร  หรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้า
ศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นกรณีพิเศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
การสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคงมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 

ข้อ 20 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 ต่ ากว่า 2.50 หรือ

นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลีย่ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
20.3 เป็นนักศึกษารอพินจิ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนือ่งกนั 
20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
เป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 33.5 

20.5 ไม่ ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน 3  
ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับ
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ปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐาน
ระดับปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
20.7 ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษาตามข้อ  19.1 หรือไม่

ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 22.1 และข้อ 22.2 
20.9 สอบวิทยานิพนธ์ตก 
20.10 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
20.11 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 7 
20.12 ตาย 
นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 20.8 หรือข้อ 20.10 อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ภายใน

ก าหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร ก็อาจ
อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่
ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 

 
หมวดท่ี 3 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 
 

ข้อ 21 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนด 
21.2 ผู้ที่ไม่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอันสมควร

ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธ์ิในการเข้าเป็นนักศึกษา 
ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา 

22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี ้นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่าง 
ๆ (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้น
สมบูรณ์ 

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ 
นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ัน 
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22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในบัณฑิตวิทยาลัย 

22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษาน้ัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติ
ตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ ในกรณีที่รายวิชานั้น
ไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
หรือระดับปริญญามหาบัณฑติ จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณค่า
ระดับเฉลี่ยด้วย 

22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
22.6 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพทุกภาคการศึกษา
ตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข หรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ที่ศึกษารายวิชาครบ
ตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องลงทะเบียน
รักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ 

22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี ้

22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 

หน่วยกิต 
22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 

หน่วยกิต 
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่  1 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
22.8.1.4 นักศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 

22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 

22.8.2 ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  
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ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตทีต่้องลงทะเบยีนตามหลกัสูตรน้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้

ในข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
ข้อ 23 การขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา 

23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนน้ันจะไม่ปรากฏใน
ระเบียน 

23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะ
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน 

23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นน้ีนักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนน้ัน 

23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  เว้นแต่ใน
กรณีที่นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์
ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ัน 

ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย 

 
หมวดท่ี 4 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 
25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาโดย

อาจท าการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอื่น ๆ 
และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หรือจะใช้วิธีการวัดผล
อย่างอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะวิชาน้ัน ๆ ก็ได้  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 
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25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธ์ิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลใน

รายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา 
26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับ ให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 

ผลการศึกษา สัญลักษณ์ ค่าระดับ 
ดีมาก A 4.0 
ดี B+ 3.5 
 B 3.0 
พอใช้ C+ 2.5 
 C 2.0 
อ่อน D+ 1.5 
 D 1.0 
ตก F 0 
 

26.2 ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดผลในรายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับ ให้แสดงผล
การศึกษาในรายวิชาน้ันด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ผลการศึกษา 
S (satisfactory) เป็นที่พอใจ 
U (unsatisfactory) ไม่เป็นที่พอใจ 
 

26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานผลการศึกษา
รายวิชาน้ันด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ผลการศึกษา 
I (incomplete) ไม่สมบูรณ์ 
W (withdrawn) ถอนรายวิชา 
Au (audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
IP (in progress) มีความก้าวหน้า (ส าหรับรายวิชาที่ใช้เวลา 
 ปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการ 
 ให้เสร็จก่อนสิ้นภาคการศึกษา) 
SP (satisfactory progress) ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
UP (unsatisfactory progress) ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
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26.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.4.1 ให้ใช้สัญลักษณ์ IP (in progress) หรือ NP (no progress) ส าหรับวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 

26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

ดีมาก Excellent 
ดี Good 
ผ่าน Passed 
ตก Failed 

26.5 การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1 
26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ หรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2 
26.5.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ 9.2.1 
26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 

26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.6.1 นักศึกษาปุวยระหว่างการสอบรายวิชานั้น  หรือขาดสอบเนื่องจากปุวย โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาข้ันสุดท้ายของนักศึกษา 

การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
ให้ครบถ้วน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วันหลังจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F หรือ U โดย
อัตโนมัต ิเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเห็นว่า
มีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นทีพ่อใจและหลักสูตรระบุ
ให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17  

การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ  และหลักสูตร
ระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 

26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 
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การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ

ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 
26.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาที่การ

เรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ระหว่างการเรียบเรยีง

ว่ามีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ  โดยมีข้อก าหนดให้
นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษาน้ัน ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว 
ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 

26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.11 การให้สัญลักษณ์ W จะให้เฉพาะกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 19.1.1 ข้อ 23.1.2 และ 
ข้อ 23.1.3 

26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 27 การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 

27.1 การนับหน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตรตามข้อบังคับนี้  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรอืระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูงหรือระดับปรญิญามหาบณัฑิต ให้นับหน่วยกิตเฉพาะ
รายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้น เว้นแต่รายวิชาที่
หลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
หรือได้รับสัญลักษณ์ S ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้ S ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้นับ
หน่วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 

27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่
เป็นวิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S แล้วแต่
กรณี 

27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอื่นในกลุ่มเดียวกันก็
ได ้

27.4 รายวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลอืกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชาน้ันอีก 
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27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่

เป็นวิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ 
27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การนับ

หน่วยกิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 
ข้อ 28 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย

ประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน และค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น  แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ัน โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ข้ึนไป 
ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 

การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น  แล้วหารด้วย
จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 
ข้ึนไป ให้เพิ่มค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 

ข้อ 30 รายวิชาใดที่มีการรายงานผลการศึกษาโดยใช้สัญลักษณ์ I, S, U, SP, UP, IP, NP, W และ Au 
ไม่ให้น ารายวิชาน้ันมาค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับเฉลี่ยสะสมตามข้อ 29 

ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ได้
เทียบให้เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชาน้ันมาค านวณค่า
ระดับเฉลี่ย 

 
หมวดท่ี 5 

การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 
 

ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 
32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้อง

สอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนตาม

เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิ น

การศึกษา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ  และให้แสดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้อีก 
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32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษาและหรือสอบ

ผ่านภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 
32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอก

หลักสูตร 
32.2.3 นกัศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่

นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U นักศึกษาที่สอบได้
สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร ไม่น้อย
กว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธ์ิได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 

ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพื่อวัดความรอบรู้ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ ตลอดจนการ
น าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ 
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

33.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
33.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของ

ภาควิชา 
33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจ

ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 
ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
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34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน

การศึกษา 
34.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม

ค าแนะน าของภาควิชา 
34.1.5 ให้แสดงผลการสอบประมวลความรอบรู้โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
34.1.6 หากนักศึกษาสอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ให้พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา 
34.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

 
 

หมวดท่ี 6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 

35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

35.1.1.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 

35.1.1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีจ านวน
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน 3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องสอบผา่น

การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและผ่านความ
เห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 
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35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3 ปี

การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 

35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหวัข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัย
อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน 

35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ไม่
เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษาย่ืนค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ 35.1.3 
เพื่อพิจารณาใหม่ 

35.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ คือ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการ

วิทยานิพนธ์แล้ว 
35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดย

อาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว หรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวด ๆ ตามที่ภาควิชาหรือสาขาวิชาพิจารณา
โดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้
ประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัตินั้น 

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  ในกรณีที่มี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบตัิ รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 



77 

 
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้  ตามที่

หลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชา
มอบหมาย ซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คน ทั้งนี ้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แลว้
เห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก ถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมี
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแตวั่นสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็น
เอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาช้ีขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามข้อ 
26.4.2 

35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตรให้
บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้บณัฑิตวิทยาลัยอนุมตัิ กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10 ลิขสิทธ์ิของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัด

กับข้อบังคับนี้ 
ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอื่น

ใดที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข 
36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
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36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ จ านวน ไม่เกนิ 

3 คน 
36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาใช้

โดยอนุโลม 
36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 

 
 

หมวดท่ี 7 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 

แบบ ก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 
37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร

ก าหนดให้มีการวัดผลเปน็ระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
ในทุกรายวิชา 

37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
37.6 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบภาษาต่างประเทศ หรือได้รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวล

ความรอบรู้ และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย 
37.8 สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติ

แล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 

2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน   
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ

อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
หรือผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
39.3 มีความประพฤติดี 
 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้ ให้น า
ระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
 

                    (ลงนาม)   ชุมพล ศิลปอาชา 
(นายชุมพล ศิลปอาชา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลประวัติอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ชื่อ-นามสกุล 
 นางมาเรียม  นิลพันธ์ุ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 กศ.ด. (การวิจัยและพฒันาหลักสูตร)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2536) 
 ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529) 
 ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2525) 
  

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี 
     ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
 มาเรียม นิลพันธ์ุ, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธ์ิเงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560). “การ 
  ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 228 หน้า  

 วิสูตร โพธ์ิเงิน, มาเรียม นิลพันธ์ุ, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560). “การ 
  ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 149 หน้า 

มาเรียม นิลพันธ์ุ,  ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ยุวรี ผลพันธิน, ชัยวัฒน์        
แก้วพันงาม, มัณฑนา พันธ์ุดี และรุจิราพร รามศิริ. (2558). “การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากร 
แกนน าการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มการพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร์)” กรุงเทพมหานคร, 
ทุนสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน.กระทรวงศึกษาธิการ. 
292 หน้า 
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มาเรียม นิลพันธ์ุ. (2557).“การวิจัยและพัฒนาชุดความรู้เพื่อความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับปริญญาตรีด้วยเทคโนโลยี IPTV” กรุงเทพมหานคร, ทุนส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 180 หน้า 

มาเรียม นิลพันธ์ุ. (2557).“บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสง่เสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาไทย เพือ่การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 232 หน้า 

มาเรียม นิลพันธ์ุ และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2557). “รูปแบบการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู ้
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมสี่วนร่วมกบัชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหลง่เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน
เพื่อสง่เสรมิการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
313หน้า 

มาเรียม นิลพันธ์ุ. (2557). “รปูแบบการพัฒนาทกัษะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของ 
ผู้สงูอายุในชนบทไทย” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 292 หน้า 

 

การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มาเรียม นิลพันธ์ุ, ณัฐดนัย บุตรพลับ, สิริกมล หมดมลทิน, วรรณภา แสงวัฒนะกุล, วารุณีย์ ตั้งศุภธวัช,  
  ศิวาพร ยอดทรงตระกูล, ลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ (2559).“การศึกษาคุณภาพการศึกษาของ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร”Veridian E-Journal,  
  Silpakorn Universityปีที่ 5 พฤษภาคม – สิงหาคม.991-1007. (TCI กลุ่ม 2) 
 มาเรียม นิลพันธ์ุ. (2558).“การพฒันานวัตกรรมการเรียนรูร้ะดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยใช้แหล่งเรียนรู ้
  พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์”Veridian E-Journal, Silpakorn 
  Universityปีที่ 4 กันยายน–ธันวาคม.48-61. (TCI กลุ่ม 1) 
 มาเรียม นิลพันธ์ุ.(2557).“แนวทางการพฒันางานวิจัยเพื่อมุง่สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา กรณีคณะ 
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร11(1,2)  
  กรกฎาคม-ธันวาคม. 30-41.(TCI กลุ่ม 2) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี   
ระดับปริญญาตรี 
462 200  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 462 201  การพัฒนาหลักสูตร 
 462 204  การสอนโครงงานในโรงเรียน 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
462 523  ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
462 524  ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนเิทศ 

 462 535  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลกัสูตรและการนิเทศ 
472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
472 518  ฝกึปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและการสอน 

 472 524  การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ 
 472 611  สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ-นามสกุล    
  นายวิสูตร โพธ์ิเงิน 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 
ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

  กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
 

สังกัด    
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
วิสูตร โพธ์ิเงิน. (2560). “การพฒันาเยาวชนไทยระดบัประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบกิจกรรมศลิปะ 

พหุปญัญาส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน”. นครปฐม, ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการ
การวิจัยแหง่ชาติ. 285 หน้า 

 มาเรียม นิลพันธ์ุ, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธ์ิเงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560). “การ 
  ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
  2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 228 หน้า  

วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธ์ิเงิน และมนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์. (2558). “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่าง 
สร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชนบทไทย: ด้านอาชีพ”นครปฐม, ทุนสนับสนุนจากส านัก
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 250 หน้า 

 
 
 
 
 



87 

 
การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วิสูตร โพธ์ิเงิน. (2560) “ความเป็นพลเมืองอาเซียนของเยาวชนไทยระดับประถมศึกษา”. วารสาร 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560.  
หน้า 246-256. (TCI กลุ่ม1) 

วิสูตร โพธ์ิเงิน, วิสาข์ จัติวัตร์, มาเรียม นิลพันธ์ุ, อรพิณ สิริสัมพันธ์, และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560). 
“การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn 
University. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม. 1180-1196. (TCI กลุ่ม 1) 

วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธ์ิเงิน และพจนา บุญคุ้ม. (2559). “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
กศน.ต าบลในภูมิภาคตะวันตกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน”.วารสาร Veridian E- 
Journal, Silpakorn University. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม. 840-856. 
(TCI กลุ่ม 1) 

WISUD PO NGERN. (2016).“Conceptual framework in Art Education”. The Silpakorn 
University Journal if Social Science, Humanities, and Arts, Volume 16 no.3.  
pp. 53 – 76. (TCIกลุ่มที่ 1) 

WANAWEE BOONKHUM, WISUD PO NGERN, AND MANASSANAN NAMSOMBOON. (2015).  
Development of Holistic Creative Learning Skills for Elderly People in Rural 
Area of Thailand: Career Dimension. ECCS 2015: The European Conference on 
Social Science 2015 Official Conference Proceedings 2015.pp.149 – 162. 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  บทความวิชาการ 
  วิสูตร โพธ์ิเงิน. (2560) “STEAM ศิลปะเพื่อสะเต็มศึกษา: การพัฒนาการรับรู้ความสามารถ 

และแรงบันดาลใจให้เด็ก” วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 45 ฉบับที่  
1 (ม.ค.-มี.ค.60). หน้า 320-334. (TCI กลุ่ม 1) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  5 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 471 102 เทคนิคส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ 
 471 202 วรรณกรรมส าหรบัเด็ก 
 471 205 ศิลปะส าหรบัเด็ก 
 471 304 การสอนศิลปะในระดับประถมศกึษา 
 471 406 การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

471 410 สัมมนาประถมศึกษา 
 471 413 การศึกษารายบุคคลสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 200 504 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 473 535 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน 
 473 538 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการคิด 
 477 502 วิธีวิจัยทางศิลปศึกษา 

477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลกัสูตรศิลปศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ชื่อ-นามสกุล 
 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  บุญสม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) 
 วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2538) 
  

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตพีิมพ์ในรอบห้าป)ี 
     ผลงานวิจัย 
 

 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 นิวัฒน์ บุญสม. (2560). “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ 
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 10,  
  1(มกราคม – เมษายน) : 786-806. (TCI กลุ่ม 1) 
 วรรณวิสา บุญมาก, คณิต เขียววิชัย, วรรณี เจิมสุรวงศ์, คุณัตว์ พิธพรชัยกุล, โรม วงศ์ประเสริฐ, นภสร นีละ 
  ไพจิตร, อัยรัสต์ แกสมาน, นรินทรา จันทศร, ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ วิชิต อิ่มอารมย์และนิวัฒน์  
  บุญสม. (2560). “การประเมินโครงการการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย” Veridian E- 
  Journal, Silpakorn University. ปีที่ 10, 1(มกราคม – เมษายน) : 592-604. (TCI กลุ่ม 1) 
 นิวัฒน์ บุญสม. (2560). “การพัฒนาความอ่อนตัวด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” Veridian E-Journal,  
  Silpakorn University. ปีที่ 10, 2(พฤษภาคม – สิงหาคม) : 2173-2184. (TCI กลุ่ม 1) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 2 ปี   

ระดับปริญญาตรี 
083 104  กีฬาศึกษา 
459 135  การจัดการค่ายพักแรม 
459 243  กีฬาบาสเกตบอล 
495 253  กีฬามวยไทย 
495 302  สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
495 303  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
495 312  เทคนิคการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
495 331  การฝกึด้วยน้ าหนัก 
495 350  การเป็นผูฝ้ึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 
495 401  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
495 454  หลักและเทคนิคการเป็นผู้ฝกึสอนกีฬา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ชื่อ-นามสกุล  
นายปรณัฐ  กิจรุง่เรือง 
 

ต าแหน่งวิชาการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 

ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลยันเรศวร (2538) 

 

สังกัด 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

           ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, อิศเรศ  พิพัฒน์มงคลพร, กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล และนภาเดช บุญเชิดชู. (2559). 
  “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ อาจารย์ 
  นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการส าหรับนักศึกษา 
  วิชาชีพครู”กรุงเทพฯ, ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย (สกว.).  

345 หน้า 
 ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง.  (2559). “การพัฒนาความสามารถในการออกแบบ และจัดการเรียนการสอน 

วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยใช้วิธีการบันทึกแบบพรรณนาความสะท้อนผลการ 
จัดการเรียนการสอนจากวีดิทัศน์การสอนของนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาคณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”นครปฐม, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
180 หน้า 
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การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง. (2560). “การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ของครูประถมศึกษา : แนวคิดสู่การปฎิบัติในบริบทโรงเรียนของประเทศไทย. กรุงเทพฯ, วารสาร
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม-กันยายน. 145-159. 
(TCI กลุ่ม2) 

ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง, ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์, วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ, พรพิมล  รอดเคราะห์.    (2560). 
“การศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา )” นครปฐม , 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal SilpakornUniversity,  ปีที่10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
– เมษายน. 173-179.(TCI กลุ่ม 1) 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ 
 Poranatkitroongrueng. (2016). “The Development of  Potential Enhancement Model  

for Supervisors and Cooperating Teachers to develop the abilities to be Mentors 
for Student Teachers”  . Barcelona Spain, Proceeding EDULEARN16, the 8thannual  
International Conference on Education and New  Learning Technologies. 1014-
1027 pp. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
หนังสือ 
  ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง. (2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพ 
  การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21. นครปฐม:เพชรเกษมการพิมพ์. (278 หน้า) 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 471 101 การประถมศึกษา 
 471 204 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 471 312 การจัดการช้ันเรียนประถมศกึษา 
 471 401การสอนวิทยาศาสตรร์ะดับประถมศึกษา 

471 408 หลักสูตรและการบูรณาการการสอนระดบัประถมศึกษา 
 471 409 สัมมนาการประถมศึกษา 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 472 554   สัมมนาการบรูณาการการสอนสงัคมศึกษา 
 473 537   ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปจัจบุัน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ชื่อ-นามสกุล 
 นายชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
 ศษ.ม. (หลกัสูตรและการนเิทศ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543) 
 พธ.บ. (บริหารการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2539) 
     
สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
     อุบลวรรณ ส่งเสริม, ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2559). “การ 
      ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ พ.ศ.2556  
      (ฉบับปรับปรุง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ทุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      ปีงบประมาณ 2559). 148 หน้า 
     ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน. (2559). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co- 
      operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิด Flipped Class Room เพื่อส่งเสริม 
      ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินส าหรับนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร”.  มหาวิทยาลัยศิลปากร, (ทุนวิจัยของส านักบริการวิชาการ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2558). 127 หน้า 
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ผลงานวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ในทีป่ระชุมทางวิชาการ 
   ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน. (2559). “พุทธวิธีสอน: การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”ใน proceeding รวม 

    บทความวิจัย, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 8, 31 
    มีนาคม-1 เมษายน. 56-62 หน้า 

ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน. (2557). “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีส่วน 
ร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ :
กรณี วัดมหาธาตุวรวิหาร  จ.เพชรบุรี” ใน proceeding รวมบทความวิจัย (เล่มที่ 7), การประชุม
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , 23 กุมภาพันธ์ 2557. กรุงเทพ.41-47. 

ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน. (2557). “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี” ใน  
proceeding รวมบทความวิจัย, การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 4, 10 กรกฎาคม 2557. 99-118. 

   ChonasithSithsungnoen. (2016). “Collaborative Learning Through Flipped Classroom  
      to Promote Pre-service Teachers’ Ability to Develop Local Curricula.” In  
      Proceeding of the 5thInternational Conference on Language, Innovation,  
      Information, Culture & Education 2016 Dubai, United Arab Emirates, 26th& 27th 
      November 2016. 26-35 p. 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
 บทความวิชาการ 

ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน. (2560). “ห้องเรียนกลับด้าน: ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Flipped  
Classroom:Learning Skill in Century.”วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ พฤษภาคม  
2560): 171-181.(TCI กลุ่ม 1) 

ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน. (2559). “การผสมผสานวิธีสอน The combination of teaching  
methods.”วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัยปีที่ 5, ฉบับที่ 1(มกราคม – เมษายน 2559): 254-256.(TCI กลุ่ม 1) 

    ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน. (2559). “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ : แนวคิด แนวทาง แนวปฏิบัติ และ  
     ข้อเสนอแนะ.”วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปีที่ 6, ฉบับที่ 1(มกราคม –  
     มิถุนายน 2559). 4-11.(TCI กลุ่ม 2) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี    
 ระดับปริญญาตรี 

462 104 การมัธยมศึกษา 
462 200   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
 462 202 วิธีสอนทั่วไป 
 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 462 521 หลักการและทฤษฎีการพฒันาหลักสูตร 

462 523  การออกแบบการสอน 
462 525  ฝึกปฏิบัตกิารด้านหลักสูตรและการนิเทศ 

 462 531  กระบวนทัศนท์างหลักสูตรและการนิเทศ 
462 535  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลกัสูตรและการนเิทศ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

6. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) 

ศษ.ม. (หลกัสูตรและการนเิทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547) 
ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครปฐม (2541) 
  

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 
ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 
 มาเรียม นิลพันธ์ุ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม, ยุวรี ผลพันธิน  
  มัณฑนา พันธ์ดี  และรุจิราพร รามศิริ .(2558).  “การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรแกนน าการ 
  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
  ในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มการพัฒนา ณ  
  ประเทศสิงคโปร์) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  (สพฐ) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์” นครปฐม, ทุนสนับสนุนจาก 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 292 หน้า. 
 

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มาเรียม นิลพันธ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และอุบลวรรณ ส่งเสริม. (2558).  
  “การประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน 
  ต้นแบบการใช้หลักสูตร” วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 7, ฉบับที่ 1  

 (มกราคม-มิถุนายน): 26-41. (TCI กลุ่ม 1) 
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 มาเรียม นิลพันธ์ุ และ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2558). “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการ 
  ศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม 
  การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 8, ฉบับที่ 
  11 (มกราคม-เมษายน) : 48-61. (TCI กลุ่ม 1) 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ต ารา  
 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2559). วิธีสอน. พิมพ์ครั้งที่2. นครปฐม: โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
  318 หน้า. 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 462 200  การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 
 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
 462 202 วิธีสอนทั่วไป 
 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 462 521 หลักการและทฤษฎีการพฒันาหลักสูตร 
 462 522 การนิเทศการสอน 

462 525  ฝึกปฏิบัตกิารด้านหลักสูตรและการนิเทศ 
 462 531  กระบวนทัศนท์างหลักสูตรและการนิเทศ 

462 535  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลกัสูตรและการนเิทศ 
472 521 สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษาและการสอนนเิทศการสอน 
472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
472 611 สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

7. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวอธิกมาส  มากจุ้ย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย ์
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ค.ด. (หลกัสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540) 

 
สังกัด   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ผลงานทางวิชาการ(ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าป)ี 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์ 

 มาเรียม นิลพันธ์ุ, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธ์ิเงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560) การ 
  ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
  2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 228 หน้า  
 มาเรียม นิลพันธ์ุ, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธ์ิเงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560) การ 
  ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ 
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 149 หน้า 
 
 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยในรปูแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 สมพร ร่วมสุข, มณฑนา วัฒนถนอม, บุษบา บัวสมบูรณ์, บ ารุง ช านาญเรือ, และ อธิกมาส มากจุ้ย. 
   (2559). “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn 
  University.ปีที่ 9 ฉบับที่2 (เดือนมกราคม -เมษายน) : 1117-1128.(TCI กลุ่ม 1) 
 
 
 



100 

 
 ชลธิชา หอมฟุูง, มณฑนา วัฒนถนอม, บุษบา บัวสมบูรณ์, บ ารุง ช านาญเรือ, สมพร ร่วมสุขและ อธิกมาส  

 มากจุ้ย. (2558). “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University. 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) : 1812-1823. (TCI กลุ่ม 1) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 465 251  วาทการส าหรบัคร ู
 465 258  การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

465 300  การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทย 
 465 344  การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ 
 465 452  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 465 531  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย 

472 542  สัมมนาหลกัสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 
472 611  สัมมนาข้ันสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
473 521  ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

และรายงานผลการประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าจริง และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

แผนการรับนกัศึกษา 10 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่รบัเข้าจริง 10 7 5 10 - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 6 11 7 9 5 
 

กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2559 

แผนการรับนกัศึกษา 10 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่รบัเข้าจริง 8 8 11 6 - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 3 12 2 2 3 
 

กลุ่มสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

แผนการรับนกัศึกษา 10 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่รบัเข้าจริง 9 - 12 3 - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา - - 2 2 2 
 

กลุ่มสาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

แผนการรับนกัศึกษา 10 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่รบัเข้าจริง 11 - 3 7 - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา - 1 1 6 - 
 

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

แผนการรับนกัศึกษา 10 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่รบัเข้าจริง - - - - - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 2 - 6 1 - 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 
 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งน้ี ได้แบ่งรายละเอียดในการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือด้านบริบทด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ   

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหา และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
 เน่ืองจากกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยประเมินหลักสูตรครั้งน้ี ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์พิเศษ และผู้บริหาร ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงขอรายงานข้อมูลทั่วไป โดยจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังตารางที่ 6 
และ 7 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา    

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   

1.1 ชาย 16 34.78 
1.2 หญิง 30 65.22 

รวม 46 100.00 
2. กลุ่มอายุ   

2.1 ต่ ากว่า 30 ปี 6 13.04 
2.2  30-39 ปี 29 63.04 
2.3  40-49 ปี 10 21.74 
2.4  50 ปีขึ้นไป 1 2.17 

รวม 46 100.00 
3. โครงการที่ศึกษา   

3.1 ภาคปกติ 3 6.52 
3.2 ภาคพิเศษ 43 93.48 

รวม 46 100.00 
4. วุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน 

  

4.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 16 34.78 
4.2 กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 16 34.78 
4.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย 5 10.87 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
4.4 กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 9 19.57 

รวม 46 100.00 
5. ระดับชั้นปีที่เรียน   

5.1 ชั้นปีที่ 2 40 60.87 
5.2 ชั้นปีที่ 3 6 39.13 

รวม 46 100.00 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่านักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 46คน
จ าแนกเป็นเพศหญิงจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 65.22คน เป็นเพศชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 เม่ือจ าแนกตามกลุ่ม
อายุพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ63.04 รองลงมาคืออายุระหว่าง 40-49 ปี 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ21.74และอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ2.17โครงการที่ศึกษาของนักศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโครงการภาคพิเศษ มีจ านวนมากที่สุด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48 ส่วนนักศึกษา
ภาคปกติ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 นักศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่ใน
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ มากที่สุด มีจ านวนกลุ่มละ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษามีจ านวน 9คนคิดเป็นร้อยละ 19.57ส่วนกลุ่มวิชาการสอนภาษาไทยมีจ านวนนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามน้อยที่สุด มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ10.87ระดับชั้นปีที่เรียนของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นปีที่ 2มีจ านวนมากที่สุด40 คน คิดเป็นร้อยละ60.87รองลงมาได้แก่ระดับชั้นปีที่ 3จ านวน 6คนคิดเป็นร้อยละ 39.13 
 
ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน / คน ร้อยละ 
1.เพศ   

1.1 ชาย 10 41.67 
1.2 หญิง 14 58.33 

รวม 24 100.00 
2. วุฒิการศึกษา   

2.1  ปริญญาโท 1 4.17 
2.2  ปริญญาเอก 23 95.83 

รวม 24 100.00 
3. ประสบการณ์ในการสอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ ์

  

3.1  น้อยกว่า 10 ปี 9 37.50 
3.2  10-15 ปี 6 25.00 
3.3  มากกว่า 15 ปี 9 37.50 

รวม 24 100.00 
4. บทบาทของท่านเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน / คน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.1  ผู้สอน 1 4.17 
4.2  กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 3 12.50 
4.3  อาจารย์พิเศษ 4 16.67 
4.4  ผู้สอนและกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ 
15 62.50 

4.5ผู้สอนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์พิเศษ 

1 4.17 

รวม 24 100.00 
  
 จากตารางที่ 7 พบว่า มีจ านวนผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ รวมจ านวน 24 คน เป็นเพศ
หญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33และเป็นเพศชายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 วุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษพบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.83ระดับปริญญาโทมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17ประสบการณ์ในการสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่าส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 15 ปี มีจ านวนเท่ากันคือ9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50รองลงมาคือมีประสบการณ์ 
10-15 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนบทบาทของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษพบว่า เป็น
ผู้สอนและกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มากที่สุด มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50รองลงมาคือมีบทบาทเป็นอาจารย์พิเศษ
เพียงอย่างเดียว 4 คน คิดเป็นร้อยละ16.67 และเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวมี 3คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
เป็นผู้สอนอย่างเดียว มี 1 คน และเป็นทั้งผู้สอนกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ มี 1 คนเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 
4.17 
 
ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนในภาพรวม และ
จ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ   
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผู้วิจัยศึกษาผลการ
ประเมินหลักสูตรจากกลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักศึกษา ข้อมูลได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 2) กลุ่ม
อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษข้อมูลได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นและ3) กลุ่มผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยระดับคณะ และระดับภาควิชาข้อมูลได้จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นโดยคณะผูวิ้จัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวม และจ าแนกเป็นรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยน าเข้าด้านกระบวนการด้านผลผลิต และด้านผลกระทบตาม
แนวทางการประเมิน CIPPI Model ดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9ความคิดเห็นของนักศึกษา ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของอาจารย์
ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษตารางที่ 11 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/
อาจารย์พิเศษ และนักศึกษา และตารางที่ 12 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
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2.1 ความคิดเห็นของนักศึกษา 
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

1. ด้านบริบท (C: Context) 
1.1 ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
1.1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

4.50 0.51 มากที่สุด 1 

1.1.2 แผนการศึกษามีความเหมาะสมตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 

4.26 0.68 มาก 7 

1.1.3 โครงสร้างหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย หมวดวิชา
เสริมสมรรถภาพ หมวดวิชาบังคับแกน และหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชา มีความเหมาะสม 

4.28 0.81 มาก 6 

1.1.4 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 

4.39 0.65 มาก 4 

1.1.5 เน้ือหาของหลักสูตรเหมาะสม สามารถน าไปใช้
ได้จริง 

4.41 0.62 มาก 3 

1.1.6 หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ 

4.35 0.60 มาก 5 

1.1.7 หลักสูตรน้ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 

4.46 0.62 มาก 2 

สรุปความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 4.38 0.52 มาก (2) 
1.2 ความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชา 
1.2.1 รายวิชาได้ส่งเสริมนักศึกษามีความสามารถใน
การวิจัย พัฒนาหลักสูตรการสอน หรือการนิเทศ  

4.57 0.62 มากที่สุด 2 

1.2.2 รายวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร การสอนหรือ
การนิเทศ  

4.61 0.61 มากที่สุด 1 

1.2.3 รายวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง 

4.50 0.66 มากที่สุด 3 

1.2.4 รายวิชาช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญ
ทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

4.30 0.76 มาก 4 

1.2.5 รายวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาทางเชาวน์
อารมณ์ (EQ) 

4.28 0.69 มาก 5 

สรุปความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชา 4.45 0.55 มาก (1) 
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ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

สรุปด้านบริบท 4.41 0.51 มาก  
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (I: Input) เกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
2.1 มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอ้ือและสนับสนุนผู้เรียน
และตรงกับความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.93 0.95 มาก 8 

2.2 มีแหล่งสืบค้นแสวงหาความรู้ที่ตอบสนองต่อการ
สืบค้นหาความรู้ 

4.00 0.94 มาก 7 

2.3 สภาพห้องเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.57 1.13 มาก 10 

2.4 อาจารย์ให้ค าแนะน าปรึกษา ในการปรับพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

4.37 0.83 มาก 4 

2.5 มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้า
มาร่วมในระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และ
กระบวนการคิด 

4.50 0.62 มากที่สุด 2 

2.6 มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ 

4.59 0.58 มากที่สุด 1 

2.7 ในช่วงระยะเวลาการศึกษา ได้มีการแสวงหาความรู้
ในการพัฒนาตนเอง 

4.28 0.75 มาก 5 

2.8 มีการจัดการด้านเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุ่งเน้น
ไม่ให้เกิดความสูญเปล่าของช่วงเวลาในการเรียนรู้ 

4.37 0.71 มาก 3 

2.9 ความสะดวกในการเลือกใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อน ามาประกอบการเรียนรู้ในห้องเรียน 

4.02 0.80 มาก 6 

2.10 มีหน่วยงาน องค์กรจากภายนอกให้การสนับสนุน
ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

3.70 0.92 มาก 9 

สรุปด้านปัจจัยน าเข้า 4.13 0.60 มาก  
3. ด้านกระบวนการ (P: Process) 
3.1 การจัดการเรียนรู้ 
3.1.1 สาขาหลักสูตรและการสอน มีบรรยากาศเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน 

4.43 0.75 มาก 4 

3.1.2 สาขาหลักสูตรและการสอนมีการจัดคณะท างาน 
(การจัดการเรียนรู้) ที่ดีเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 

4.46 0.66 มาก 3 

3.1.3 นักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ 

4.28 0.93 มาก 7 

3.1.4 ประเด็นการเรียนรู้น่าสนใจและครอบคลุม 4.37 0.68 มาก 6 
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ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3.1.5 มีการปฏิบัติการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการ
สอนที่เน้นการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร 

4.07 0.74 มาก 8 

3.1.6 นักศึกษาได้รับการตอบสนองจากอาจารย์เม่ือ
ต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

4.41 0.62 มาก 5 

3.1.7 นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้กล้าซักถามเพื่อ
พัฒนาความรู้ในชั้นเรียนอาจารย์และนักศึกษามีระดับ
ปฏิสัมพันธ์อย่างมาก 

4.67 0.47 มากที่สุด 2 

3.1.8 นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
(InteractiveCommunication) 

4.74 0.44 มากที่สุด 1 

สรุปการจัดการเรียนรู้ 4.43 0.53 มาก (1) 
3.2 การวัดและการประเมินผล 
3.2.1 มีการประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาที่บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นปรนัย ตรวจสอบได้ 

4.46 0.75 มาก 1 

3.2.2 นักศึกษาได้ร่วมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้  
และปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.11 0.90 มาก 5 

3.2.3 การประเมินกระบวนการเรียนรู้มิใช่พิจารณา
เฉพาะผลงานเท่าน้ัน 

4.39 0.74 มาก 2 

3.2.4 มีตัวบ่งชี้ชัดเจนของเกณฑ์คุณภาพที่พึงประสงค์
ที่มีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ 

4.22 0.70 มาก 4 

3.2.5 มีการประเมินในรูปแบบของคณะท างาน 
(อาจารย์ คณะอาจารย์  และนักศึกษา) 

4.24 0.82 มาก 3 

สรุปการวัดและการประเมินผล 4.28 0.69 มาก (2) 
สรุปด้านกระบวนการ 4.37 0.55 มาก  

4. ด้านผลผลิต (P: Product) 
4.1 มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
การสอน หรือการนิเทศ 

4.24 0.79 มาก 4 

4.2 สามารถปฏิบัติงานเป็นนักพัฒนาหลักสูตร หรือ
ผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ หรือฝุายวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.28 0.66 มาก 3 

4.3 สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาหลักสูตร 
การสอน หรือการนิเทศ 

4.37 0.64 มาก 2 

4.4 มีคุณธรรมในวิชาชีพ 4.74 0.44 มากที่สุด 1 
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ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

สรุปด้านผลผลิต 4.41 0.56 มาก  
5. ด้านผลกระทบ (I: Impact) 
5.1 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.1.1 ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การสอน 
หรือการนิเทศ 

4.35 0.60 มาก 3 

5.1.2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
ทางด้านหลักสูตรหลักสูตร การสอน หรือการนิเทศ 

4.30 0.55 มาก 4 

5.1.3 นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ในระหว่างเรียนไป
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง 

4.48 0.55 มาก 2 

5.1.4 ประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

4.57 0.89 มากที่สุด 1 

สรุปการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.42 0.52 มาก (4) 

5.2 การพัฒนาผู้เรียน 
5.2.1 น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง 

4.63 0.49 มากที่สุด 2 

5.2.2 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม 
(Collaboration and Interpersonal Skills) 

4.67 0.47 มากที่สุด 1 

5.2.3 มีภาวะความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 4.30 0.63 มาก 5 
5.2.4 มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการ 4.41 0.65 มาก 4 
5.2.5 เป็นผู้น าการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.24 0.74 มาก 6 
5.2.6 มีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective 
Communication) 

4.46 0.59 มาก 3 

สรุปการพัฒนาผู้เรียน 4.45 0.47 มาก (2) 
5.3 สมรรถนะในด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ 
5.3.1 ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การสอน s
หรือการนิเทศ 

4.37 0.61 มาก 11 

5.3.2 ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
หลักสูตร การสอน หรือการนิเทศ 

4.41 0.58 มาก 8 

5.3.3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.65 0.53 มากที่สุด 1 

5.3.4 สามารถน าความรู้ด้านหลักสูตร การสอน หรือ
การนิเทศไปเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน 

4.46 0.59 มาก 5 

5.3.5 ความสามารถในการประเมินความต้องการ 4.43 0.62 มาก 7 
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ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

ความจ าเป็นในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร 
5.3.6 ความสามารถในการเลือกสาระในการจัดการ
เรียนรู้ 

4.46 0.62 มาก 6 

5.3.7 ความสามารถในการก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

4.50 0.62 มากที่สุด 3 

5.3.8 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

4.52 0.59 มากที่สดุ 2 

5.3.9 สามารถจัดการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.50 มาก 4 

5.3.10 มีความกระจ่างชัดในหลักวิชาการประเมิน 4.35 0.67 มาก 12 
5.3.11 ในการประเมินผู้เรียน มีการระบุคุณภาพ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

4.39 0.61 มาก 9 

5.3.12 ในการประเมินกระท าในรูปแบบของ
คณะท างาน (ครู/เพื่อนครู/นักเรียน) 

4.35 0.71 มาก 14 

5.3.13 จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ 
(Learning Style) ตามแนวคิดพหุปัญญา 

4.39 0.71 มาก 10 

5.3.14 มีทักษะ (Know how) การใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

4.35 0.67 มาก 12 

สรุปสมรรถนะในด้านหลักสูตร การสอน  
และการนิเทศ 

4.43 0.50 มาก (3) 

5.4 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
5.4.1 การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการสอน หรือการนิเทศ 

4.54 0.55 มากที่สุด 3 

5.4.2 สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลให้
ผู้อ่ืนได้ 

4.50 0.51 มากที่สดุ 4 

5.4.3 มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 4.43 0.58 มาก 5 
5.4.4 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.57 0.50 มากที่สุด 2 

5.4.5 มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 

4.59 0.65 มากที่สุด 1 

สรุปประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 4.53 0.46 มากที่สุด (1) 
สรุปด้านผลกระทบ 4.45 0.46 มาก  

สรุปภาพรวม 5 ด้าน 4.38 0.46 มาก  
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 จากตารางที่ 8 พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556)ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.38, S.D.=0.46) และความคิดเห็นต่อหลักสูตรเม่ือจ าแนกตาม
องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบด้านบริบท ด้านผลผลิตด้านกระบวนการและด้านปัจจัยน าเข้า( X = 4.45, 

S.D.=0.46, X = 4.41, S.D.=0.51, X = 4.41, S.D.=0.56, X = 4.37, S.D.=0.55, X = 4.13, S.D.=0.60 ตามล าดับ) เม่ือ
พิจารณาประเด็นย่อยขององค์ประกอบการประเมินหลักสูตรแต่ละด้าน มีข้อค้นพบดังน้ี 
 1. ด้านบริบท (Context)แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร และความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชา ซ่ึงพบว่า 

นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตร และรายวิชา อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.38, S.D.=0.52, X = 4.45, S.D.=0.55
ตามล าดับ) เม่ือพิจารณาประเด็นย่อยในแต่ละส่วนพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในด้านบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ที่สุดในประเด็น “ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน”( X = 4.50, S.D.=0.51) 
และอีก 6 ประเด็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “หลักสูตรน้ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษา” ( X = 4.46, S.D.=0.62) และน้อยที่สุด คือ “แผนการศึกษามีความเหมาะสมตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียน”( X = 4.26, S.D.=0.68) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรายวิชาในด้านบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3 ประเด็น และอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก 2 ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ “รายวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษามี

ทักษะกระบวนการในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร การสอนและการนิเทศ”( X = 4.61, S.D.=0.61)  รองลงมา คือ “รายวิชาได้ส่งเสริม

นักศึกษามีความสามารถในการวิจัย พัฒนาหลักสูตรการสอนและการนิเทศ”( X = 4.57, S.D.=0.62)  และน้อยที่สุด คือ “รายวิชา

ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาทางเชาวน์อารมณ์ (EQ)”( X = 4.28, S.D.=0.69) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีประเด็นเก่ียวกับสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 10 ประเด็น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 2 ประเด็น เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ “มีการศึกษาดูงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ” และ“มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้ามาร่วมในระบบการเรียนรู้ เพื่อ

พัฒนาความรู้และกระบวนการคิด”( X = 4.59, S.D.=0.58และ X = 4.50, S.D.=0.62 ตามล าดับ)ส่วนประเด็นที่นักศึกษามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมี 8 ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “มีการจัดการด้านเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุ่งเน้น
ไม่ให้เกิดความสูญเปล่าของช่วงเวลาในการเรียนรู้” รองลงมาคือ “อาจารย์ให้ค าแนะน าปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสม” และน้อยที่สุดคือ “สภาพห้องเรียนมีสื่อและวัสดุที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย( X = 4.37, S.D.=0.71, X = 

4.37, S.D.=0.83 และ X = 3.57, S.D.=1.13 ตามล าดับ) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผล โดยนักศึกษา

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผล อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.43, S.D.=0.53 และ X = 
4.28, S.D.=0.69ตามล าดับ) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีประเด็นย่อย 2 ประเด็น จากทั้งหมด8 
ประเด็น ที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดคือ “นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน(Interactive Communication)” และ “นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้กล้าซักถามเพื่อพัฒนาความรู้ในชั้นเรียนอาจารย์และ

นักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธ์อย่างมาก” ( X = 4.74, S.D.=0.44 และ X = 4.67, S.D.=0.47ตามล าดับ) และมี 6 ประเด็นที่
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในจ านวนน้ีมีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “สาขาหลักสูตรและการสอนมีการ
จัดคณะท างาน (การจัดการเรียนรู้) ที่ดีเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในประเด็นที่ส าคัญ ทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล” รองลงมาคือ 
“สาขาหลักสูตรและการสอน มีบรรยากาศเรียนรู้แบบร่วมมือกัน” และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “มีการปฏิบัติการวิจัยทางด้านหลักสูตร

และการสอนที่เน้นการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร” ( X = 4.46, S.D.=0.66, X = 4.43, S.D.=0.75 และ X = 4.07, 
S.D.=0.74 ตามล าดับ) ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นย่อยด้านการวัดและการประเมินผล ซ่ึงมี5 ประเด็น พบว่า 
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นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “มีการประเมินความก้าวหน้าของ

นักศึกษาที่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นปรนัย ตรวจสอบได้” ( X = 4.46, S.D.=0.75)รองลงมาคือ “การประเมินกระบวนการ

เรียนรู้มิใช่พิจารณาเฉพาะผลงานเท่าน้ัน” ( X = 4.39, S.D.=0.74) และน้อยที่สุดคือ “นักศึกษาได้ร่วมประเมินพัฒนาการในการ

เรียนรู้ และปรับแผนการจัดการเรียนรู้”( X =4.11, S.D.=0.90) 
 4. ด้านผลผลิต (Product)มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านผลผลิตอยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากที่สุด 1 ประเด็น คือ “มีคุณธรรมในวิชาชีพ” ( X = 4.74, S.D.=0.44) อีก 3 ประเด็นพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ “สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษา หลักสูตร การสอน และการ
นิเทศ” “สามารถปฏิบัติงานเป็นนักพัฒนาหลักสูตร หรือผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ หรือฝุายวิชาการของสถานศึกษา”และ “มีความรู้

ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการนิเทศ”( X = 4.37, S.D.=0.64, X = 4.28, S.D.=0.66 และ X = 4.24, 
S.D.=0.79 ตามล าดับ) 
 5. ด้านผลกระทบ (Impact)แบ่งออกเป็น 4องค์ประกอบโดยผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น

ด้วยมากที่สุดในองค์ประกอบด้านประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ( X = 4.53, S.D.=0.46) และมี 3 องค์ประกอบที่พบว่านักศึกษามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเรียงจากมากไปน้อยคือการพัฒนาผู้เรียนสมรรถนะในด้าน

หลักสูตร การสอน และการนิเทศและการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน( X = 4.45, S.D.=0.47, X = 

4.43, S.D.=0.50, และ X = 4.42, S.D.=0.52ตามล าดับ) เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อยในแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียด คือ 1) 
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 4 ประเด็น เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ “มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน” “สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”“การน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน/การสอน/การนิเทศ” และ“สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลให้ผู้อ่ืนได้” ( X = 

4.59, S.D.=0.65, X = 4.57, S.D.=0.50, X = 4.54, S.D.=0.55 และ X = 4.50, S.D.=0.51 ตามล าดับ)ส าหรับประเด็น“มีภาวะ

ผู้น าทางวิชาการ” ( X = 4.43, S.D.=0.58) พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซ่ึงเป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดขององค์ประกอบด้านประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา2) การพัฒนาผู้เรียน พบว่า มี 2 ประเด็นที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ “มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม (Collaboration and Interpersonal Skills)” และ“น า

ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง” ( X = 4.67, S.D.=0.47และ X = 4.63, S.D.=0.49 ตามล าดับ) และมี 
4 ประเด็น พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ “มีการพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร (Effective Communication)” “มีความสามารถในการวางแผนและการจัดการ” “มีภาวะความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ” 

และ“เป็นผู้น าการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ( X = 4.46, S.D.=0.59, X = 4.41, S.D.=0.65, X = 4.30, S.D.=0.63และ X = 
4.24, S.D.=0.74 ตามล าดับ) 3) สมรรถนะในด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากที่สุด 3 ประเด็น เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ “เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม” “สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน” และ “ความสามารถในการก าหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้” ( X = 4.65, S.D.=0.53, X = 4.52, S.D.=0.59 และ X = 4.50, S.D.=0.62ตามล าดับ) ส าหรับประเด็นที่
นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สามารถจัดการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ” ( X = 4.46, S.D.=0.50)  รองลงมาคือ “สามารถน าความรู้ด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศไปเผยแพร่ต่อ

บุคคลอ่ืน” ( X = 4.46, S.D.=0.59)    และน้อยที่สุดคือ “ในการประเมินกระท าในรูปแบบของคณะท างาน (ครู/เพื่อนครู/

นักเรียน)” ( X = 4.35, S.D.=0.71)  และ4)การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ในประเด็น “ประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ช่วยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน” 

( X = 4.57, S.D.=0.89) และมี 3 ประเด็นที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 
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“นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ในระหว่างเรียนไปปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง” “ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการ

นิเทศ” และ “ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านหลักสูตรหลักสูตร การสอน และการนิเทศ” ( X = 4.48, 

S.D.=0.55, X = 4.35, S.D.=0.60 และ X = 4.30, S.D.=0.55ตามล าดับ)  
 
 นอกจากน้ี นักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดจ าแนกเป็นรายด้านคือ  
 1. ด้านบริบท (Context)  
 1.1 มีรายวิชา Course Work ค่อนข้างมาก 
 1.2 ทุกรายวิชาที่เรียนใน Course Work ให้ท าวิจัย หรือให้ท า 3 บท แต่ไม่ได้ช่วยให้ท าวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้น 
 1.3บางวิชามีความซ้ าซ้อนในเน้ือหาซ่ึงสามารถรวมเป็นวิชาเดียวกันได ้
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 2.1ต าราบางเล่ม นักศึกษาต้องสั่งซ้ือมาจากต่างประเทศ สาขาวิชาควรสนัสนุนค่าใช้จ่ายบ้าง 
 2.2ไม่สามารถใช้ Internet ภายในห้องเรียนได้ท าให้สืบค้นในขณะที่เรียนได้ยาก 
 2.3ต้องใช้เวลาในการท าการบ้านค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าได้น้อย 
 2.4บางวิชาเน้นแต่รายงานการแปลของนักศึกษามากกว่าการสอนจากอาจารย์ 
 2.5ไม่มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 2.6 ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในห้องเรียน เช่น Projector ที่เสื่อมสภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการเรีนรู้ท าให้มอง
ภาพบนหน้าจอไม่ชัดเจน (ที่ห้องประชุมภาควิชา) 
 2.7การใช้งานwifiและสถานที่แลกเปลี่ยนท ากิจกรรมไม่เพียงพอ 
 2.8ห้องเรียนสภาพโต๊ะ เก้าอ้ี ขาดการดูแล ควรปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัยเพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 3.1เน้ือหาที่เรียนรู้ขึ้นอยู่กับความถนัดของอาจารย์ผู้สอน 
 3.2บางครั้งมีการถามแต่อาจารย์ไม่ตอบแต่บอกให้ไปอ่านหนังสือเอาเอง 
 3.3อาจารย์บางท่านเน้นให้รายงานในห้องเรียน เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้แต่อาจารย์ไม่ได้สอนเน้ือหาอ่ืนหรืออธิบาย
ขยายความเพิ่มเติม 
 3.4ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้บางวิชา ไม่สามารถตรวจสอบได้ และไม่เคยได้รับ Commentsจากอาจารย์
ผู้สอน 
 3.5บางรายวิชาไม่ได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินและปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.6การบ้านที่ได้รับมอบหมายมีปริมาณมาก แต่มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับการสอบ 
 ส าหรับในด้านผลผลิต (Product)และด้านผลกระทบ(Impact) ไม่มีประเด็นที่นักศึกษากล่าวถึง 
  

ในการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า ( I : Input) ครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชา ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนอันประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาการ
สอนภาษาไทย และกลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา มีรายละเอียดและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

   2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  
(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

1. หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ       
    1.1 ภาษาต่างประเทศ   
466 520  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 
(English for Doctoral Students in Education I) (3 นก.) 

 
4.72 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

 
1 - 

 

466 521  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 
(English for Doctoral Students in Education II) (2 นก.) 

4.61 0.80 มากที่สุด 2 - 1. ควรจัดในช่วงภาคเรียนปกติ 
เน่ืองจากเป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพการเรียนงานวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. อยากให้จัดสอนปีละ 1 เทอม 
จะได้มีเวลาเรียนมากๆ การเขียน
จะมากกว่า และอาจารย์สอนดี 
3. อยากให้เปิดสอนในภาคเรียน 
ที่ 2 
4. เป็นรายวิชา Reading & 
Writing อาจเพิ่มจ านวนหน่วยกิต
ให้มากขึ้น 

สรุปภาษาต่างประเทศ 4.66 0.64 มากที่สุด (1) -  
    1.2  วิจัย        
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

472 514  สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
(Advanced Statistics and Research Methodology in Curriculum 
and Instruction) (3 นก.) 

4.54 0.78 มากที่สุด 2 - 1. อาจารย์สอนดีมากทั้ง 2 ส่วน 
อยากให้แยกวิชากันจะได้เข้มข้น
สูงขึ้น และได้สถิติขั้นสูงและวิธี
วิจัยทางหลักสูตรและการสอนขั้น
สูง 
2. อยากให้แยกรายวิชาเป็นสถิติ 
และวิธีวิจัย 
3. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านสถิติจะเกิด
ความยากล าบากในการเรียนวิชาน้ี
มาก อาจารย์สอนเร็วบางทีการรับ
นักศึกษาในอนาคตอาจจะไม่
เปิดรับผู้ที่ไม่จบสายการศึกษามา
จะดีกว่า 
4. ใน Part ของสถิติ การสอนกับ
การสอบไม่สัมพันธ์กัน 
5. ควรเรียนร่วมกันแบบ
ผสมผสาน กับวิชา 472 515 

472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
(Seminar in Research Methodology in Mixed Method Research) 
(3 นก.) 

4.74 0.53 มากที่สุด 1 - 1. ควรเรียนร่วมกันแบบ
ผสมผสานกับวิชา 472 514 
เน่ืองจากเน้ือหาการสอน และการ
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

ท างานมีความคล้ายกันมาก 
สรุปวิจัย 4.64 0.62 มากที่สุด (2)   

สรุปหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 4.65 0.54 มากที่สุด  -  
2. หมวดวิชาบังคับแกน       
472 516 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้
(Curriculum Development Strategies and Implementation) (3 
นก.) 

4.33 0.92 มาก 4 - 1. ผู้สอนต้องสอนบ้าง 
2. การเรียนส่วนใหญ่มาจากการ
อ่านหนังสือต่างประเทศแล้วน ามา
เสนอภายในห้องเรียน 
3. การเรียนส่วนใหญ่มาจากการ
รายงาน อ่านต ารา และการแปล 
นักศึกษาต้องความรู้เอาเอง
มากกว่าได้จากผู้สอน 
4. วิชาน้ีดี แต่ผู้สอนบางท่านยังไม่
เต็มที่และใส่ใจกับการสอนน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรในชีวิตจริงได้
ยาก 

472 517  การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 
(Instructional System Design and Instructional Technology) (3 
นก.)   

4.91 0.35 มากที่สุด 1 - 1. เป็นวิชาที่เรียนแล้วน ามาใช้ได้
จริงมากที่สุด 
2. วิชาน้ีสามารถน าไปรวมกับ 
472 516 ได้ 
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

472 518  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(1-4-4) 
(Internship in Curriculum Development and Instruction) (3 นก.) 

4.65 0.90 มากที่สุด 3 - 1. ผู้สอนไม่สอน ไม่มีการเตรียม
งาน ไม่ติดต่อประสานงานใดๆ 
2. ไม่ควรน ามาก าหนดกฎเกณฑ์
ว่าต้องต่างประเทศ ต้องเกิดจาก
ความต้องการของผู้เรียน และควร
เป็นการ Intern อย่างจริง ๆ 
3. ปัญหาการใช้หลักสูตรเม่ือ
พิจารณาที่ผู้สอน ควรจัดผู้สอนให้
เหมาะสมกับรายวิชา เม่ือน า
ผู้สอนที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถมาสอนท าให้เกิดผล
เสียแก่นักศึกษาปริญญาเอกอีกทั้ง
จะท าให้สถาบันเสื่อมเสีย ระบุไปที่
วิชา Internship in Curriculum 
Development and 
Instruction   
4. การจัดผู้สอนไม่เหมาะสมบาง
ท่านขาดประสบการณ์ และความ
รับผิดชอบ  
5. ควรตรวจสอบมาตรฐาน
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสอน
ระดับปริญญาเอกมิใช่ว่าผู้ใดจบ
ปริญญาเอกก็สามารถสอนได้ ควร
พัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์
เพื่อให้มีมุมมองในการที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา 
หากขาดสิ่งเหล่าน้ีหลักสูตรคงขาด
ประสิทธิภาพและส่งผลให้ไม่เกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง 
(รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน) อีกทั้ง
อาจารย์ควรมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตัวเองด้วย (ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ) 

472 611  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน              
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for  Doctoral  
Students) (3 นก.) 

4.74 0.583 มากที่สุด 2 - 1. ควรแบ่งเป็น 2 วิชา หรือ
ก าหนดให้มีเรียนใน 2 ภาคเรียน 
เพราะช่วยให้การท าวิทยานิพนธ์
เร็วขึ้น 

สรุปหมวดวิชาบังคับแกน 4.66 0.55 มากที่สุด  -  
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

3. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา         
    3.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
472 521  สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
(Seminar in Educational and Instructional Supervision Strategies)
(3 นก.) 

 
4.56 

 
0.73 

 
มากที่สุด 

 
6 

 
- 

 

472 522  สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
(Seminar in Curriculum and Instructional Management) (3 นก.) 

4.63 0.72 มากที่สุด 5 -  

472 523  สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้                            
(Seminar in Learning Theories and Processes) (3 นก.) 

4.75 0.45 มากที่สุด 4 - 1. นักศึกษาส่งงานครบได้คะแนน
ไม่ดีส่วนนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน หรือ
ส่งไม่ครบได้คะแนนดีกว่า 

472 524  การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ      
(Independent Study in Curriculum and Supervision) (3 นก.)  

4.81 0.40 มากที่สุด 1 -  

472 525  สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการ
สอน (Seminar in Educational and Instructional Supervision 
Paradigms) (3 นก.)    

4.81 0.40 มากที่สุด 1 -  

472 526  สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน  
(Seminar in Curriculum and Instructional Strategies) (3 นก.) 

4.81 0.40 มากที่สุด 1 -  

สรุปรายวิชากลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   4.73 0.39 มากที่สุด  -  
3.2   กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

472 531  สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 
 

4.94 
 

0.25 
 

มากที่สุด 
 
9 

 
- 
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

(Seminar in English Language Assessment and Evaluation) 
(3นก.) 
472 532  สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอน     
ภาษาอังกฤษ (Seminar in ELT Curriculum Design and 
Development) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 - 1. รายวิชา 472 532  และ 472 
533  สามารถรวมเป็นวิชา
เดียวกันได้ เพราะเน้นการอ่าน
งานวิจัย 472 533  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอน         

ภาษาอังกฤษ (Seminar in Selected ELT Topics and Advanced 
Research Studies) (3 นก.) 

4.94 0.25 มากที่สุด 9 - 

472 534  การสอนไวยากรณ์ 
(Pedagogical Grammar) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 535  สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
(Seminar in Innovation in ELT) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 536  สัมมนาการอ่านและแหล่งความรู้ด้านภาษาและศิลปะภาษา 
(Seminar in Reading and Language Arts Resources) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 537  การศึกษาอิสระด้านการสอนภาษาอังกฤษ  
(Independent Study in ELT) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 538  สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม             
(Seminar in English Language and Cultural Issues) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 539  สัมมนาการใช้วรรณคดีในการสอนภาษาอังกฤษ            
(Seminar in Literature as Applied to ELT) (3 นก.) 

4.94 0.25 มากที่สุด 9 -  
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

472 631 สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู  
(Creative Writing Seminar for ELT Teachers) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 632  การบริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา  
(ELT Program Organization and Administration) (3 นก.) 

4.94 0.25 มากที่สุด 9 -  

472 633  ประเด็นปัจจุบันในการสอนอ่านและการศึกษาภาษาอังกฤษ 
(Current Issues in English Reading and Language Studies) (3 นก.) 

4.94 0.25 มากที่สุด 9 -  

472 634  ประเด็นส าคัญทางการเรียนรู้ภาษา   
(Critical Issues in Language and Acquisition) (3 นก.) 

5.00 0.00 มากที่สุด 1 -  

472 635  ประเด็นส าคัญในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ  
(Critical Issues in English Instructional Supervision) (3 นก.) 

4.94 0.25 มากที่สุด 9 -  

สรุปรายวิชากลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4.97 0.09 มากที่สุด  -  
3.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย 

472 541 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนภาษา 
(Seminar in Current Issues in Linguistics for Language Learning) 
(3 นก.) 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

 
1 

 
- 

 

472 542 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย  
(Seminar in Thai Language Curriculum and Instruction) (3นก.) 

4.60 0.89 มากที่สุด 2 -  

472 543  สัมมนาประยุกต์การสอนวรรณกรรมไทย 
(Seminar in  Teaching Application of Thai Literature) (3 นก.) 

4.60 0.89 มากที่สุด 2 -  

472 544  การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 4.60 0.89 มากที่สุด 2 -  
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

(Research and Development in Teaching Thai as a Foreign 
Language) (3 นก.) 
472 545  การศึกษาอิสระด้านการสอนภาษาไทย 
(Independent Study in Thai Teaching) (3 นก.) 

4.60 0.89 มากที่สุด 2 -  

472 546  สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (Seminar in Local Wisdom)  
(3 นก.) 

4.20 0.84 มาก 8 -  

472 547  สัมมนาการเรียนการสอนภาษาในบริบททางวัฒนธรรมและ
สังคมไทย (Seminar in Language Learning and Teaching in Thai 
Socio-cultural Context) (3 นก.) 

4.60 0.89 มากที่สุด 2 -  

472 548  สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย 
(Seminar in Supervision in Teaching Thai) (3 นก.) 

4.60 0.89 มากที่สุด 2 -  

สรุปกลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย    4.58 0.81 มากที่สุด  -  
3.4  กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 

472 551  พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ์    
(Critical Study in the Development of Thai Society ) (3 นก.) 

 
4.67 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

 
3 

 
- 

 

472 552  สัมมนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา            
(Seminar in Social Studies Curriculum and Instruction) (3 นก.) 

4.78 0.44 มากที่สุด 1 -  

472 553  สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการสอนสังคมศึกษา           
(Seminar in Selected Research in Social Studies Teaching)  
(3 นก.) 

4.56 0.53 มากที่สุด 6 -  
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

472 554  สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา          
(Seminar in Integration in Social Studies Teaching) (3 นก.) 

4.67 0.50 มากที่สุด 3 -  

472 555  สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
(Seminar in Evaluation  for  Social Studies instruction) (3 นก.) 

4.67 0.50 มากที่สุด 3 -  

472 556  สัมมนาจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครู   
(Seminar in Ethics for Teaching Profession) (3 นก.) 

4.33 0.71 มาก 8 -  

472 557  กระบวนทัศน์ใหม่ของภูมิปัญญาในชุมชน 
(New Paradigms of Community Knowledge) (3 นก.) 

4.44 0.73 มาก 7 -  

472 558  การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
(Management Information Systems in Social Studies) (3 นก.) 

4.33 1.00 มาก 9 - 1. ไม่ควรเป็นการจัดการ แต่ควร
เป็นลักษณะการออกแบบเพื่อ
น าไปใช้ 

472 559  การศึกษาอิสระด้านการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
(Independent Study in Social Studies Teaching) (3 นก.) 

4.78 0.44 มากที่สุด 1 -  

กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 4.58 0.48 มากที่สุด  -  
สรุปหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา   4.77 0.42 มากที่สุด  -  

4. วิทยานิพนธ์       
472 615  วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบที่ 1.1)  
(Doctoral Dissertation)(48 นก.) หรือ 
472 616 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1) 
(Doctoral Dissertation) (36 นก.) 

4.89 0.31 มากที่สุด - - 1. ควรให้ท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่ม
เรียนหรือมีรายวิชาที่สนับสนุนการ
ท าวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ เพราะ
หลายวิชาสั่งงานบ่อยมาก จนท า
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รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556)  

(จ านวนหน่วยกิต) 

ระดับความเหมาะสม ร้อยละที่
เห็นว่า 

ไม่เหมาะสม 
เหตุผล และข้อเสนอแนะ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

ให้ไม่มีเวลาได้ท าหรือหาข้อมูลของ
วิทยานิพนธ์ที่อยากจะท าจริง ๆ 
2. ควรแบ่งเรียนเป็นหน่วยกิต
ย่อยๆ เช่น เทอมละ 12 หน่วยกิต 

สรุปวิทยานิพนธ์ 4.89 0.31 มากที่สุด  -  
สรุปภาพรวมทุกรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
4.77 0.42 มากที่สุด  - 
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จากตารางที่ 9 นักศึกษาเห็นว่า ภาพรวมทุกรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร

ปรับปรุงพ.ศ. 2556) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D.=0.42) และมีความคิดเห็นว่าหมวดวิชาใน 4 หมวด
วิชา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกหมวดวิชา เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ 

วิทยานิพนธ์ หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา หมวดวิชาบังคับแกน และหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ ( X = 4.89, S.D.=0.31, X = 4.77, 

S.D.=0.42, X = 4.66, S.D.=0.55, และ X = 4.65, S.D.=0.54ตามล าดับ)เม่ือพิจารณารายวิชาจ าแนกตามหมวดวิชามีรายละเอียด
ดังน้ี  
 
 1. หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพประกอบด้วย 4 รายวิชาจ าแนกเป็นภาษาต่างประเทศ 2 รายวิชา และวิจัย 2 รายวิชา 

นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D.=0.54) 

โดยภาษาต่างประเทศ 2 รายวิชา มีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.66, S.D.=0.64) รองลงมาคือ วิจัย 2 

รายวิชา           ( X = 4.64, S.D.=0.62)  และทุกรายวิชาในหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมของรายวิชาจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 472 515 สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี  
466 520 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1  466 521 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง

การศึกษา 2และ472 514 สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน( X = 4.74, S.D.=0.53, X = 4.72, S.D.=0.62, X = 

4.61, S.D.=0.80 และ X = 4.54, S.D.=0.78 ตามล าดับ)ทั้งน้ีนักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางรายวิชาใน
หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพดังน้ี 
 466 521  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา2  
  1) ควรจัดในช่วงภาคเรียนปกติ เน่ืองจากเป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
  2) อยากให้จัดสอนปีละ 1เทอม จะได้มีเวลาเรียนมากๆ การเขียนจะมากกว่า และอาจารย์สอนดี 
  3) อยากให้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 
  4) เน่ืองจากเป็นรายวิชาเก่ียวกับReading และ Writingอาจเพิ่มจ านวนหน่วยกิตให้มากขึ้น 
 472 514  สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
  1) อาจารย์สอนดีมากทั้ง 2 ส่วน อยากให้แยกวิชากันจะได้เข้มข้นสูงขึ้น และได้สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอนขั้นสูง 
  2) ควรเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน กับ วิชา 472 515   
  3) อยากให้แยกรายวิชาเป็นสถิติ และวิธีวิจัย 

4) ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านสถิติจะเกิดความยากล าบากในการเรียนวิชาน้ีมาก อาจารย์สอนเร็วบางทีการรับนักศึกษา
ในอนาคตอาจจะไม่เปิดรับผู้ที่ไม่จบสายการศึกษามาจะดีกว่า 
  5) ในส่วนของสถิติ เห็นว่าการสอนกับการสอบไม่สัมพันธ์กัน 
 472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
  1) ควรเรียนร่วมกันแบบผสมผสาน กับ วิชา 472 514  
 
 2. หมวดวิชาบังคับแกน ประกอบด้วย 4 รายวิชา นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับแกน มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, S.D.=0.55) โดยทุกรายวิชามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ของระดับความเหมาะสมของรายวิชาจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 472 517 การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน472 611 
สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน472 518 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และ 472 516 กล

ยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้( X = 4.91, S.D.=0.35, X = 4.74, S.D.=0.53, X = 4.65, S.D.=0.90 
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และ X = 4.33, S.D.=0.92 ตามล าดับ) โดยนักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางรายวิชาในหมวดวิชาบังคับแกน 
ดังน้ี 
 472 516  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
  1) ผู้สอนต้องสอนบ้าง 
  2) การเรียนส่วนใหญ่มาจากการอ่านหนังสือต่างประเทศแล้วน ามาเสนอภายในห้องเรียน 
  3)การเรียนส่วนใหญ่มาจากการรายงาน อ่านต ารา และการแปล นักศึกษาต้องความรู้เอาเองมากกว่าได้จาก
ผู้สอน 
  4) วิชาน้ีดี แต่ผู้สอนบางท่านยังไม่เต็มที่และใส่ใจกับการสอนน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรในชีวิตจริงได้ยาก 
 472 517  การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 
  1) เป็นวิชาที่เรียนแล้วน ามาใช้ได้จริงมากที่สุด 
  2) เป็นวิชาที่สามารถน าไปรวมกับวิชา 472 516 ได้ 
 472 518  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  1) ผู้สอนไม่สอน ไม่มีการเตรียมงาน ไม่ติดต่อประสานงานใดๆ 
  2) ไม่ควรน ามาก าหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องต่างประเทศ ต้องเกิดจากความต้องการของผู้เรียน และควรเป็นการ 
Intern อย่างจริง ๆ 
  3) ปัญหาการใช้หลักสูตรเม่ือพิจารณาที่ผู้สอน ควรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา เม่ือน าผู้สอนที่ ขาด
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาสอนท าให้เกิดผลเสียแก่นักศึกษาปริญญาเอกอีกทั้งจะท าให้สถาบันเสื่อมเสีย ระบุไปที่วิชา 
Internship in Curriculum Development and Instruction   
  4) การจัดผู้สอนไม่เหมาะสม บางท่านขาดประสบการณ์ และความรับผิดชอบ  
  5) ควรตรวจสอบมาตรฐานอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการสอนระดับปริญญาเอกมิใช่ว่าผู้ใดจบปริญญาเอกก็
สามารถสอนได้ ควรพัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์เพื่อให้มีมุมมองในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา หากขาดสิ่งเหล่าน้ี
หลักสูตรคงขาดประสิทธิภาพและส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (รายวิชาการฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน) อีกทั้งอาจารย์ควรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองด้วย (ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)  
 472 611  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน  

1) ควรแบ่งเป็น 2 วิชา หรือก าหนดให้มีเรียนใน 2 ภาคเรียน เพราะช่วยให้การท าวิทยานิพนธ์ 
เร็วขึ้น 
 
 3. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X = 4.77, S.D.=0.42) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ประกอบด้วย 6 

รายวิชา นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในกลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, 
S.D.=0.39) และนักศึกษาเห็นว่าทุกรายวิชาในกลุ่มน้ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความ
เหมาะสมของรายวิชาจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คือ 472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ472 525 สัมมนากระบวน
ทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน472 526 สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน ซ่ึง 3 รายวิชาน้ีมีค่าเฉลี่ย

ของระดับความเหมาะสมมากที่สุดเท่ากัน ( X = 4.81, S.D.=0.40) รองลงมา คือ 472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  และ 472 521 สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน

( X = 4.75, S.D.=0.45, X = 4.63, S.D.=0.72และ X = 4.56, S.D.=0.73ตามล าดับ)2) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 14 รายวิชา นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
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ที่สุด ( X = 4.97, S.D.=0.09) และนักศึกษาเห็นว่าทุกรายวิชาในกลุ่มน้ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
ของระดับความเหมาะสมของรายวิชาจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยมี 8 รายวิชา ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมมากที่สุด
เท่ากัน คือ 472 532 สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 472 534 การสอนไวยากรณ์472 535 
สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ472 536 สัมมนาการอ่านและแหล่งความรู้ด้านภาษาและศิลปะภาษา472 537 
การศึกษาอิสระด้านการสอนภาษาอังกฤษ472 534 สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม472 631 สัมมนาการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู  และ 472 634 ประเด็นส าคัญทางการเรียนรู้ภาษา( X = 5.00, S.D.=0.00) รองลงมา มี 6 
รายวิชา ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมเท่ากัน คือ 472 531 สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ472 533 สัมมนา
หัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาอังกฤษ472 539 สัมมนาการใช้วรรณคดีในการสอนภาษาอังกฤษ472 632 การ
บริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา472 633 ประเด็นปัจจุบันในการสอนอ่านและการศึกษาภาษาอังกฤษ และ 472 635 

ประเด็นส าคัญในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ( X = 4.94, S.D.=0.25)  3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย ประกอบด้วย 8 

รายวิชา นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนภาษาไทยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, 
S.D.=0.81) และนักศึกษาเห็นว่า ส่วนใหญ่รายวิชาในกลุ่มน้ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นรายวิชา 472 546 สัมมนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นักศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20, S.D.=0.84)  ส่วนในรายวิชาที่นักศึกษาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดน้ันมีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมของรายวิชาเรียงล าดับจากมากที่สุด คือ 472 541 

สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางภาษาศาสตร์เพื่อการเรียนภาษา ( X = 4.80, S.D.=0.81) รองลงมามี 6 รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
472 542   สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย  472 543 สัมมนาประยุกต์การสอนวรรณกรรมไทย472 544 การวิจัย
และพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  472 545 การศึกษาอิสระด้านการสอนภาษาไทย  472 547 สัมมนาการ

เรียนการสอนภาษาในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย และ 472 548 สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย( X = 4.60, 
S.D.=0.89)4) กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา ประกอบด้วย 9 รายวิชา นักศึกษาเห็นว่า โดยภาพรวมรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอน

สังคมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58, S.D.=0.48) และนักศึกษาเห็นว่า รายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนสังคม
ศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีจ านวน 6 รายวิชา จ าแนกเป็น รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
มี 2 รายวิชาเท่ากัน คือ 472 552  สัมมนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษาและ 472 559  การศึกษาอิสระด้านการสอนสังคม

ศึกษา( X = 4.78, S.D.=0.44) รองลงมา มี 3 รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 472 551 พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ์472 554  

สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา และ 472 555  สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา( X = 4.67, 

S.D.=0.50) และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับน้ีคือ 472 553  สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการสอนสังคมศึกษา( X = 4.56, 
S.D.=0.53)  ส่วนรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษาที่นักศึกษาเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มี 3 รายวิชา 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมของรายวิชาจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ 472 557 กระบวนทัศน์ใหม่ของภูมิปัญญาใน

ชุมชน472 556สัมมนาจริยธรรมส าหรับวิชาชีพครู และ 472 558การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา( X = 4.44, 

S.D.=0.73, X = 4.33, S.D.=0.71 และ X = 4.33, S.D.=1.00ตามล าดับ)โดยนักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
บางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาดังน้ี 
 472 523  สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) 
  1) นักศึกษาส่งงานครบได้คะแนนไม่ดี ส่วนนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน หรือส่งไม่ครบได้คะแนนดีกว่า 

472 532  สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและ 472 533  สัมมนาหัวข้อคัด
สรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาอังกฤษ(กลุ่ม 

วิชาการสอนภาษาอังกฤษ) สามารถรวมเป็นวิชาเดียวกันได้ เพราะเน้นการอ่านงานวิจัย 
 472 558  การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา (กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา) 
  1) ไม่ควรเป็นการจัดการ แต่ควรเป็นลักษณะการออกแบบเพื่อน าไปใช้ 
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 4. วิทยานิพนธ์ นักศึกษาเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.89, S.D.=0.31) และได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ดังน้ี 
 472 615 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบที่ 1.1) หรือ 472 616 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1)     
  1) ควรให้ท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มเรียนหรือมีรายวิชาที่สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ เพราะหลายวิชา
สั่งงานบ่อยมากท าให้ไม่มีเวลาได้ท าหรือหาข้อมูลของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการท าจริง ๆ 
  2) ควรแบ่งเรียนเป็นหน่วยกิตย่อยๆ เช่น เทอมละ 12 หน่วยกิต 
 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษา 
 นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวมไว้ดังน้ี 
 1. การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ควรรับนักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางด้านการศึกษา เน่ืองจากมีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในสาขาน้ี แต่ก็ยังเห็นว่าการเรียนในสาขาน้ี
ได้รับประโยชน์อย่างมากในด้านการวิจัย ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานในสายการศึกษาได้ ดังค ากล่าวของนักศึกษาคนหน่ึง
ที่ว่า 

“ในอนาคตการรับนักศึกษาอาจจะรับเฉพาะบุคคลที่จบมาจากครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
วิจัย วัดและประเมินผลน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะบุคคลที่จบมาจากสายวิชาชีพอ่ืน ๆ 

อาจจะต้องใช้การปรับตัวในการท าความเข้าใจสูงมาก บางครั้งจะถูกมองว่าไม่มีความรู้อะไรเลย 
เรียนไม่ดี ไม่มีความเข้าใจ ถึงแม้จะใช้ความพยายามในการเรียนรู้มากก็ตามแต่การเรียนที่น่ี 

ท าให้มองสิ่งรอบตัวเป็นการวิจัยได้หมด มองเห็นความส าคัญ ความซับซ้อนของงานวิจัย  
ในฐานะผู้ที่มาต่างสายวิชายอมรับว่าได้ประโยชน์จากสาขาน้ีอย่างสูงสุดเหลือเกิน 

ท าให้เข้าใจการเป็นนักการศึกษาอย่างแท้จริง เข้าใจว่าเหนือสิ่งอ่ืนใดไม่ว่าสาขาใดก็ตาม 
ถ้าขาดความรู้ด้านหลักสูตรการนิเทศ การวิจัยฯ แล้วก็มิอาจจะสามารถท างาน 

ในสายการศึกษาได้เข้าใจลึกซ้ึงอย่างแท้จริง” 
 
 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ควรก าหนดให้มีรูปแบบของ
การประชุมนักศึกษาเพื่อร่วมกันพิจารณาปรับรายวิชาเรียน และชิ้นงาน/ภาระงานให้เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสท างานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด และควรลดรายวิชาเรียนเพื่อเอ้ือต่อการท าวิทยานิพนธ์ ดังค ากล่าวของ
นักศึกษาที่ว่า 

“ถ้ามีการปรับปรุงหลักสูตร อยากให้มีการประชุมนักศึกษาว่าวิชาใดมีประโยชน์  
และวิชาใดควรน าไปบูรณาการเพื่อเป็นวิชาเดียว บางรายวิชามีเน้ือหาซ้ าซ้อนกัน  

และอยากให้ผู้สอนแต่ละเทอมได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงภาระงานว่าจะให้นักศึกษาท า 
จ านวนก่ีชิ้น เพื่อนักศึกษาได้มีเวลาท างานและงานออกมาจะมีประสิทธิภาพ  

เพราะได้เรียนรู้จากการท างานจริง ๆ ไม่ใช่ท าเพียงแค่มีส่งเท่าน้ัน” 
 

“ควรลดรายวิชาเรียน และเอ้ือต่อการท า Thesis” 
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 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต ควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนให้เหมาะสม
กับรายวิชาที่ต้องการผู้สอนที่มีความรอบรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุเปูาหมายของผู้เรียน
มากที่สุด ค ากล่าวของนักศึกษาคนหน่ึงที่ว่า 

“ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ควรเลือกตัวผู้สอนที่เหมาะสม 
และมีประสบการณ์การสอนอย่างเพียงพอ เช่น ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนซ่ึงนักศึกษาต้องเดินทางไป

ต่างประเทศหากอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเพียงพอก็จะเกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษาน้อยท าให้จุดประสงค์ของรายวิชา
ไม่บรรลุเปูาหมาย” 

 
 2.2 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ 
ตารางที่ 10ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

1. ด้านบริบท (C: Context)     
1.1 วัตถุประสงค์หลักสูตรความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคม 

4.38 0.58 มาก 2 

1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 

4.13 0.68 มาก 6 

1.3 แผนการศึกษามีความเหมาะสม 4.00 0.66 มาก 8 
1.4 โครงสร้างหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย หมวดวิชา
เสริมสมรรถภาพ หมวดวิชาบังคับแกน และหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชา มีความเหมาะสม  

4.13 0.68 มาก 6 

1.5 ความเหมาะสมของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 4.21 0.78 มาก 5 
1.6 เน้ือหาของหลักสูตรเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้
จริง 

4.33 0.57 มาก 3 

1.7 หลักสูตรน้ีได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

4.50 0.59 มากที่สุด 1 

1.8 บัณฑิตจากหลักสูตรน้ีเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
จากสถาบันต่างๆ (เป็นที่รู้จักของกลุ่มวิชาชีพที่
เก่ียวข้อง) 

4.33 0.64 มาก 4 

สรุปความคิดเห็นด้านบริบท 4.25 0.53 มาก  
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (I: Input)      
2.1 ห้องเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.75 0.99 มาก 3 
2.2 มีแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

3.58 0.97 มาก 5 

2.3 มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมเหมาะสมเอ้ือต่อ 3.83 0.96 มาก 2 
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ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

การเรียนรู้ 
2.4 ผู้เรียนมีพื้นฐานที่เหมาะสมกับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

3.67 0.87 มาก 4 

2.5 คุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยของอาจารย์มีศักยภาพที่เหมาะสม 

4.04 0.81 มาก 1 

สรุปความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า 3.77 0.76 มาก  
3. ด้านกระบวนการ (P: Process)     
3.1 มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

4.04 0.81 มาก 4 

3.2 มีแผนการด าเนินงานด้านหลักสูตรอย่างชัดเจนและ
เป็นระบบ 

4.25 0.74 มาก 2 

3.3 มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนตามความรู้
ความสามารถและคุณวุฒิ  

4.21 0.88 มาก 3 

3.4 มีกระบวนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ /ที่ปรึกษาร่วม ชัดเจน   

4.04 0.86 มาก 5 

3.5 อาจารย์ผู้สอนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นตัวอย่าง
ที่ดี 

4.29 0.75 มาก 1 

สรุปความคิดเห็นด้านกระบวนการ 4.17 0.69 มาก  
4. ด้านผลผลิต (P: Product)     
4.1 บัณฑิตสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ได้ 

4.08 0.65 มาก 4 

4.2 บัณฑิตมีความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 4.17 0.70 มาก 3 
4.3 บัณฑิตสามารถจัดการเก่ียวกับปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.92 0.78 มาก 6 

4.4 บัณฑิตมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับหลักสูตร
และการสอน 

4.08 0.72 มาก 5 

4.5 บัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/
ชุมชน และบุคคลในวิชาชีพ 

4.21 0.66 มาก 1 

4.6 บัณฑิต มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์
หลักสูตร 

4.17 0.64 มาก 2 

สรุปความคิดเห็นด้านผลผลิต 4.10 0.64 มาก  
5. ด้านผลกระทบ (I: Impact)     
5.1 บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถผลิตงานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการได้ 

4.33 0.70 มาก 1 
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ประเด็นของความคิดเหน็ 
ระดับความคิดเหน็ 

X  S.D. ความหมาย ล าดับที่ 

5.2 บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน
หลักสูตรและการสอนได้ 

4.21 0.78 มาก 3 

5.3 บัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็นที่ยอมรับจากชุมชน/
หน่วยงาน 

4.29 0.62 มาก 2 

5.4 บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของ
ตนเอง 

4.17 0.82 มาก 4 

สรุปความคิดเห็นด้านผลกระทบ 4.25 0.67 มาก  
สรุปรวมทุกด้าน 4.11 0.57 มาก  

  
 จากตารางที่10พบว่าอาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.11, 
S.D.=0.57) และความคิดเห็นต่อหลักสูตรเม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านบริบท ด้านผลกระทบด้าน

กระบวนการด้านผลผลิต และด้านปัจจัยน าเข้า ( X = 4.25, S.D.=0.53, X = 4.25, S.D.=0.67, X = 4.17, S.D.=0.69, X = 

4.10, S.D.=0.64  และ X = 3.77, S.D.=0.76 ตามล าดับ) เม่ือพิจารณาประเด็นย่อยขององค์ประกอบการประเมินหลักสูตรแต่ละ
ด้าน มีข้อค้นพบดังน้ี 
 1. ด้านบริบท (Context)มีประเด็นย่อย 8 ประเด็น พบว่า อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์
พิเศษมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในด้านบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 1 ประเด็น คือ “หลักสูตรน้ีได้มาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”( X = 4.50, S.D.=0.59)รองลงมาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มี 7 ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดในระดับน้ีคือ “วัตถุประสงค์หลักสูตรความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม”( X = 4.38, S.D.=0.58) 

รองลงมาคือ “เน้ือหาของหลักสูตรเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริง”( X = 4.33, S.D.=0.57) และน้อยที่สุดคือ “แผนการศึกษามี

ความเหมาะสม”( X = 4.00, S.D.=0.66) 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)มีประเด็นย่อย 5 ประเด็น พบว่า อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์
พิเศษมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

“คุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์มีศักยภาพที่เหมาะสม”( X = 4.04, S.D.=0.81) 

รองลงมาคือ “มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้”( X = 3.83, S.D.=0.96) และน้อยที่สุดคือ “มีแหล่ง

เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้”( X = 3.58, S.D.=0.97) 
 3. ด้านกระบวนการ (Process)มีประเด็นย่อย 5 ประเด็น พบว่า อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/
อาจารย์พิเศษมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในด้านกระบวนการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ “อาจารย์ผู้สอนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดี”( X = 4.29, S.D.=0.75) รองลงมาคือ “มีแผนการด าเนินงานด้าน

หลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นระบบ”( X = 4.25, S.D.=0.74) และน้อยที่สุดคือ “มีกระบวนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ /ที่ปรึกษาร่วมชัดเจน”( X = 4.04, S.D.=0.86) 
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 4. ด้านผลผลิต (Product)มีประเด็นย่อย 6 ประเด็น พบว่า อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์
พิเศษมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในด้านผลผลิตอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “บัณฑิตที่

จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน และบุคคลในวิชาชีพ”( X = 4.21, S.D.=0.66) รองลงมาคือ “บัณฑิตมีคุณลักษณะ

ตรงตามวัตถุประสงค์หลักสูตร”( X = 4.17, S.D.=0.64) และน้อยที่สุดคือ “บัณฑิตสามารถจัดการเก่ียวกับปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรม”( X = 3.92, S.D.=0.78) 
 5. ด้านผลกระทบ (Impact)มีประเด็นย่อย 4 ประเด็น พบว่า อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์
พิเศษ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในด้านผลกระทบอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกประเด็นโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “บัณฑิต

ที่จบการศึกษาสามารถผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการได้”( X = 4.33, S.D.=0.70) รองลงมาคือ “บัณฑิตที่จบการศึกษาจะเป็นที่

ยอมรับจากชุมชน/หน่วยงาน”( X = 4.29, S.D.=0.62) และน้อยที่สุดคือ “บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตนเอง”( X = 4.17, S.D.=0.82) 
 
 นอกจากน้ี อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียดจ าแนกเป็นรายด้านดังน้ี 
 1. ด้านบริบท (Context)  
 1.1หลักสูตรมีลักษณะกว้าง ไม่สอดคล้องกับความต้องการของระบบการศึกษาที่แท้จริง เพราะระบบการศึกษา
ต้องการผู้ที่จบตรงตามสาขาวิชาเฉพาะด้านอย่างแท้จริง 
 1.2 ปัจจุบันความเคลื่อนไหว หรือ Key Concept ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงมาก อาทิ New 
pedagogy, SLC, Material System หากน ามาสู่การก าหนดเน้ือหาหลักก็จะท าให้หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 
 1.3ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการบริหารคุณภาพ (Quality Management) ด้านการจัดการเรียน
การสอนมากกว่าการบริหารจัดการ เน่ืองจากเป็นปัญหาหลักในปัจจุบันที่การจัดการศึกษายังมีคุณภาพต่ าเม่ือเทียบกับนานาชาติ 
 1.4 รายวิชาเพิ่มเติม มีไม่นับหน่วยกิตมากไป ควรปรับลด และให้ผู้เรียนไปพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ ควรเน้นกระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ที่อาจารย์ท าหน้าที่เป็น Mentor และ Coach คล้าย WIL 
 1.5หลักสูตรมีโครงสร้างและรายวิชาที่เหมาะสมแล้ว แต่การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน ยังต้องมี
เกณฑ์ในการคัดเลือก นักศึกษาบางคนที่ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีสมรรถนะและความสามารถที่จะศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ ท า
ให้ผลผลิตมีคุณภาพอาจไม่ถึงเกณฑ์ และตามความคาดหวังของสังคม 
 1.6เน้ือหาสาระด้านวิธีวิทยาการวิจัยยังไม่เข้มข้น  
 1.7วิชาเรียนดูแล้วมีน้อย น่าจะเน้นวิชาที่เป็นทฤษฎีทางหลักสูตร และแนวคิดใหม่ในการท าหลักสูตรให้มากขึ้น  
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 2.1ห้องเรียน/สภาพแวดล้อม ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการจัดกลุ่มอภิปรายทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 
 2.2ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนปริญญาเอก ควรเป็นห้องที่เหมาะแก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนา อาจ
จัดเป็นห้องโต๊ะกลม หรือห้องที่สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย นอกจากน้ี ควรใช้ประโยชน์จากด้านหน้า
ห้อง ด้านข้างห้องเรียนในการให้สารสนเทศหรือการเขียนความคิดในการระดมสมองต่างๆ ของนักศึกษา และยังควรค านึงถึงการ
จัดการสาธารณูปโภคด้วย 
 2.3ส าหรับกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ ควรรับเฉพาะนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แล้วเท่าน้ัน เพื่อจะได้
กรองเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางภาษาเหมาะสมกับการเรียนต่อระดับปริญญาเอกจริงๆ 
 2.4 ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน IT มากขึ้นและจัดท า 
Course work ในรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้มากขึ้น 
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 3. ด้านกระบวนการ (Process) 
 3.1ควรปรับล าดับการเรียนการสอนเน้ือหาในหลักสูตรให้เป็นไปตามกระบวนการหลักสูตร-การสอน 
 3.2 ควรใช้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานให้มากขึ้น โดยใช้แนวทาง Action Learning และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์อย่างต่อเน่ือง 
 3.3 นักศึกษาหลายคนเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือแม้แต่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปแล้ว ยังไม่มีความแน่นอนว่าอา
จรย์ท่านใดจะเป็น Major Advisor ท าให้การท าวิทยานิพนธ์มีความล่าช้า 
 3.4การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนควรเพิ่มเติมเกณฑ์ในด้านประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์ ซ่ึงควรเป็นที่ยอมรับ 
เน่ืองจากนักศึกษาปริญญาเอก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซ่ึงประสงค์มาเรียนเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้สูงขึ้น 
 3.5 การรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษควรเคร่งครัดเรื่องคะแนนสอบภาษาให้ผ่านเกณฑ์เทียบเท่า 
TOEFL 550 คะแนนเป็นอย่างน้อย ก่อนเข้ามาผ่านกระบวนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
 3.6 ควรจัดอาจารย์สอนในลักษณะ Team Teaching ผสมผสานอาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณุฒิภายนอก โดยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในประเด็นที่จะน าไปสู่การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ตั้งแต่ปีที่ 1 ที่เริ่มศึกษา 
 3.7การรับนักศึกษาปริญญาเอก ควรเน้นให้นักศึกษามีประเด็นความสนใจที่จะท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อน ามาพัฒนา
ร่วมกับที่ปรึกษา จึงควรก าหนดตั้งแต่เริ่มต้นจะท าให้มีความลึกซ้ึงในการวิจัยอย่างแท้จริง 
 3.8ความสามารถรับใช้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน้ัน ควรฝึกนักศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถปฏิบัติได้ในทุก
หน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ และควรเน้นความรู้จริงในเน้ือหาอย่างแม่นย าที่จะน าไปพัฒนาหลักสูตร และสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. ด้านผลผลิต (Product) 
 4.1ทุกรายวิชาในหลักสูตรควรระบุจุดประสงค์ ในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เก่ียวข้องในศาสตร์วิชาน้ัน และพัฒนา
นักศึกษาในแนวทางที่ก าหนดโดยมีอาจารย์บ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่าง 
 4.2ควรเน้นการเป็นผู้น าทางวิชาการ และการสร้างความเชื่อม่ันในความรู้/ประสบการณ์และผลงานวิจัยของตนเอง 
โดยให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงผลงานในขณะที่เรียนและผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หรือประเด็นที่เป็นที่
สนใจในแวดวงวิชาการ 
 4.3วิชาการฝึกปฏิบัติเป็นโอกาสหน่ึงในการสร้างการยอมรับ จึงควรให้ความส าคัญ และมีการท าเป็นนวัตกรรมของ
สาขาวิชาให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น น าความรู้ วิชาการใหม่ๆ ที่มาจากดุษฎีนิพนธ์หรืองานวิจัยของอาจารย์ ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรม 
 
 5. ด้านผลกระทบ 
 5.1ควรให้ความส าคัญกับประเด็นเก่ียวกับ “บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานของตนเอง” ให้มากกว่าด้านอ่ืน เน่ืองจากปัจจุบันเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การปรับหลักสูตรในครั้งต่อไปควรสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทน้ีให้มากและชัดเจน 
 
 อาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุปดังน้ี 
 ในภาพรวมถือว่าหลักสูตรน้ีมีความเหมาะสม มีประโยชน์และท าให้แวดวงวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนได้มีการ
พัฒนามากขึ้นจากบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่ทางสาขาได้จัดในแต่ละปี ดังน้ันในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในอนาคต ควรรักษาสิ่งที่ดีๆ น้ีไว้ เช่น การประชุมทางวิชาการ ในโอกาสต่อไปควรจะให้นักศึกษาได้จัดท า
วารสารวิชาการ อาจเป็นวารสารประจ าปี น่าจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
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 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มองเห็นภาพความคิดเห็นของนักศึกษา กับความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ชัดเจนมากขึ้น คณะผูวิ้จัยจึงน าเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในภาพรวม และรายด้าน 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยน าเข้าด้านกระบวนการด้านผลผลิต และด้านผลกระทบตามแนวทางการประเมิน CIPPI Model 
โดยจ าแนกเป็นความคิดเห็นของนักศึกษา กับความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษดัง
ตารางที่11 
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ตารางที่ 11ความคิดเห็นของนักศึกษากับความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ ที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)ในภาพรวม และจ าแนกเป็นรายด้าน 

องค์ประกอบของการประเมิน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ระดับความคิดเหน็ของนักศึกษา 
N=46 คน 

ระดับความคิดเหน็ของผู้สอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ/์อาจารย์พิเศษ  

 N = 24 คน 

สรุประดับความคิดเห็นของนกัศึกษา และผู้สอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ/์อาจารย์พิเศษ  

N = 70 คน 

X  S.D. ความหมาย ล าดับท่ี 
X  S.D. ความหมาย ล าดับท่ี 

X  S.D. ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ด้านบริบท(C : Context) 4.41 0.51 มาก 2 4.25 0.53 มาก 1 4.35 0.52 มาก 2 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (I : Input) 4.13 0.60 มาก 5 3.77 0.76 มาก 5 4.01 0.68 มาก 5 
3. ด้านกระบวนการ (P : Process) 4.37 0.55 มาก 4 4.17 0.69 มาก 3 4.30 0.60 มาก 3 
4. ด้านผลผลิต (P : Product) 4.41 0.56 มาก 3 4.10 0.64 มาก 4 4.30 0.60 มาก 3 
5. ด้านผลกระทบ (I : Impact) 4.45 0.46 มาก 1 4.25 0.67 มาก 2 4.38 0.54 มาก 1 

สรุปภาพรวม 5 ด้าน 4.38 0.46 มาก  4.11 0.57 มาก  4.27 0.53 มาก  
   
 จากตารางที่11พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)ตามความคิดเห็นของนักศึกษา และผู้สอน/กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก( X = 4.27, S.D.=0.53) และมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบของการ

ประเมินหลักสูตรเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลกระทบ( X = 4.38, S.D.=0.54) รองลงมาคือ ด้านบริบท ( X = 4.35, 

S.D.=0.52) ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับเดียวกัน ( X = 4.30, S.D.=0.60) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยน าเข้า( X = 4.01, 
S.D.=0.68)  
 



136 
 
 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเฉพาะของนักศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับเ ห็นด้วยมาก 

( X = 4.38, S.D.=0.46) และมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเป็นรายด้านพบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ 1) ด้านผลกระทบ  2) 

ด้านบริบท 3) ด้านผลผลิต4) ด้านกระบวนการ และ5) ด้านปัจจัยน าเข้า ( X = 4.45, S.D.=0.46, X = 4.41, S.D.=0.51, X = 

4.41, S.D.=0.56, X = 4.37, S.D.=0.55, และ X = 4.13, S.D.=0.60 ตามล าดับ) ส่วนความคิดเห็นเฉพาะของผู้สอน/กรรมการ

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ พบว่า มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก( X = 4.11, S.D.=0.57) 
และมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านผลกระทบ 3) ด้าน

กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านปัจจัยน าเข้า ( X = 4.25, S.D.=0.53, X = 4.25, S.D.=0.67, X = 4.17, 

S.D.=0.69, X = 4.10, S.D.=0.64, X = 3.77, S.D.=0.76ตามล าดับ) 
 โดยสรุปพบว่า นักศึกษา และผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่สอดคล้องกัน คือ ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ส่วนความคิดเห็นตามองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเป็นรายด้านโดยการจัดล าดับความคิดเห็นแล้วพบว่า 
มีล าดับที่ของความคิดเห็นสอดคล้องกัน 1 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า โดยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในล าดับที่ 5 เช่นเดียวกัน 
นอกจากน้ีพบว่า นักศึกษา และผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน 4 ด้าน โดยมี
ล าดับที่ของความคิดเห็นสลับกัน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านผลกระทบเป็นล าดับที่ 1 และด้านบริบทเป็นล าดับ
ที่ 2  ขณะที่ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความคิดเห็นในด้านบริบทเป็นล าดับที่ 1 และด้านผลกระทบ
เป็นล าดับที่ 2 และชุดที่ 2 นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านผลผลิตเป็นล าดับที่ 3 และด้านกระบวนการเป็นล าดับที่ 4  ขณะที่ผู้สอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความคิดเห็นในด้านกระบวนการเป็นล าดับที่ 3 และด้านผลผลิตเป็นล าดับที่ 4 โดย
สรุปพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านผลกระทบเป็นล าดับที่ 1 และด้านปัจจัยน าเข้า เป็นล าดับที่ 5 ส าหรับผู้สอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความคิดเห็นในด้านบริบทเป็นล าดับที่ 1 และด้านปัจจัยน าเข้าเป็นล าดับที่ 5 
  
 จากผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน น าเสนอเป็นกราฟได้ดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6  ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)ในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน 
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จากแผนภาพที่ 6 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) ตามความคิดเห็นของนักศึกษา และผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ มีความสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ 
กล่าวคือ มีผลการประเมินรายด้านจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบ (Impact) ด้านบริบท (Context)ด้าน
กระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  

 
 2.3ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอความคิดเห็นของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชาที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ประเด็นสัมภาษณ ์ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับภาควิชา สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
ด้านบริบท (Context) 

1. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสตูรที่ว่า  
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ มี
บุคลิกภาพทางวิชาการ มี
จริยธรรมในวิชาชีพ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน สามารถ
พัฒนาหลักสูตร และ
บริหารจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ  
และ 2) เพื่อส่งเสริม ผลิต
งานวิจัย ผลงานวิชาการ
และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน  มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และความ
ต้องการของสังคม มาก
น้อยเพียงใด 

นักศึกษามีศักยภาพพอที่จะเป็น
ครูในศตวรรษที่ 21 ได้ สามารถ
พัฒนาทักษะครูได้เกือบครบทุก
ทักษะ เน่ืองจากมี input ที่ดีมี
คุณภาพโดยเฉพาะนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตร
และการสอน มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีการน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้
นักศึกษารู้ลึกในหลาย ๆ 
ประเด็น เน่ืองจากบางครั้ง
ความรู้ที่มาจากหนังสือหรือจาก
งานวิจัยอาจยังไม่เพียงพอ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
นักศึกษาจะท าให้สามารถน าไป
สังเคราะห์งานของตนเองได้ใน
อนาคต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง
สองข้อน้ีมีความสอดคล้องกัน
อย่างยิ่งเน่ืองจากบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
ต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
หลักสูตรและการสอน สามารถ
พัฒนาหลักสูตร และบริหาร
จัดการเรียนการสอน งานวิจัย 
ผลงานวิชาการและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนอย่างยิ่งเพื่อพัฒนา
ในองค์กรทางการศึกษาที่บัณฑิต
รับผิดชอบอยู่ อีกทั้งต้องมี
บุคลิกภาพทางวิชาการ มี
จริยธรรมในวิชาชีพ และเป็น
ต้นแบบของผู้น าในวงการศึกษา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาให้เจริญงอกงามต่อไป 
 

เห็นด้วยว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี
ความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน และความต้องการของ
สังคมเป็นที่ยอมรับของสังคม ดุษฎี
บัณฑิตที่จบแล้วมีความรู้ มีงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในการ
พัฒนางานในหน่วยงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อในคุณภาพ
ของดุษฎีบัณฑิตในสาขาหลักสูตร
และการสอน  เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชามีระบบ
การควบคุมคุณภาพของผู้เรียน
เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จแล้วมี
คุณภาพจริงๆ 
 
 

ผู้บริหารทุกระดับเห็นว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และความ
ต้องการของสังคม 
เชื่อม่ันได้ว่าดุษฎีบัณฑิตในสาขา
หลักสูตรและการสอน  เป็นผู้มีความรู้ 
และมีความสามารถในการพัฒนางาน
ในหน่วยงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความรู้
ความสามารถด้านหลักสูตรและการ
สอน สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
บริหารจัดการเรียนการสอน พัฒนา
งานวิจัย ผลงานวิชาการและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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ประเด็นสัมภาษณ ์ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับภาควิชา สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วย หมวดวิชา
เสริมสมรรถภาพ 
(ภาษาต่างประเทศวิจัย) 
หมวดวิชาบังคับแกน (กล
ยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ 
การออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีการสอนฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนสัมมนาขั้นสูง
ระดับดุษฎีบณัฑิตทาง
หลักสูตรและการสอน) 
และหมวดวิชาเฉพาะกลุ่ม
วิชา มีความเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร 

1. ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านหลักสูตรและการสอน
ภายในและต่างประเทศ 
(Internship) เห็นว่า นักศึกษา
ได้ประโยชน์มากๆ โดยจะได้เห็น
สภาพความเป็นจริงท าให้เกิด 
inside และนอกจากจะได้ฝึก
ด้านภาษาแล้ว ยังได้มีโอกาส
เรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 
2. ในกลุ่มวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ควรมีการ
จัดรูปแบบการเรียนคล้ายกับ
การสอนภาษาจีน โดยสามารถ
ให้นักศึกษาไปเรียนต่างประเทศ
ได้แล้วน าหน่วยกิตมาเทียบโอน
เพื่อจบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ หรือ
อาจปรับเป็นหลักสูตรที่มี 2 
ปริญญา เช่น ได้ทั้งวุฒิการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว
รวมทั้งหมวดวิชาเสริม
สมรรถภาพ (ภาษา
ต่างประเทศ,วิจัย) หมวดวิชา
บังคับแกน (กลยุทธ์การพัฒนา
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไป
ใช้, การออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีการสอน, ฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน, สัมมนาขั้นสูงระดับ
ดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและ
การสอน) 
มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง จะท า
ให้บัณฑิตที่จบการศึกษามี
ความรู้มีความสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรของ
ตนได้ครบสมบูรณ์ 

เน่ืองจากโครงสร้างของหลักสูตร
สาขาหลักสูตรและการสอนบางกลุ่ม
วิชา มีการตัดรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาออกไป ท าให้
นักศึกษาได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ช้ากว่า
ก่อนตัดรายวิชาออก หลักสูตร
ปัจจุบันพบว่า นักศึกษาใช้เวลาเรียน
ในรายวิชากลางที่อยู่ในหมวดวิชา 
เสริมสมรรถภาพ และหมวดวิชา
บังคับแกน มากกว่าหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชา  เห็นด้วยกับการจัด
ให้นักศึกษาเรียนในรายวิชากลาง ซ่ึง
ควรคงไว้ เน่ืองจากเคยมีการปรับให้
กระชับขึ้นมาครั้งหน่ึงแล้ว  แต่ควร
เพิ่มรายวิชาสัมมนาวิชาเอกให้มาก
ขึ้น เพราะนักศึกษาจะได้มีเวลามาก
ขึ้นในวิชาเอกเพื่อการปรับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนขึ้นและมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปท าวิทยานิพนธ์
ต่อไป 

ผู้บริหารบางท่านเห็นว่าโครงสร้างของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาองค์กรได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ และในบางรายวิชา เช่น ฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน(Internship in Curriculum 
Development and Instruction)
นักศึกษาได้ประโยชน์มากๆ ได้เห็น
สภาพจริงทั้งในและต่างประเทศ ที่
นอกจากจะได้ฝึกด้านภาษาแล้ว ยังได้
มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร 
ส่วนกลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษน้ัน 
อาจให้มีรูปแบบให้นักศึกษาสามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตจากต่างประเทศได้
หรืออาจปรับเป็นหลักสูตรที่มี 2 
ปริญญานอกจากน้ีในบางกลุ่มวิชา 
ควรก าหนดให้มีการเพิ่มรายวิชา
สัมมนาวิชาเอกให้มากขึ้นเพื่อให้
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ประเด็นสัมภาษณ ์ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับภาควิชา สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
ศึกษาศาสตร์ควบคู่กัน โดย
ก าหนดให้เรียนวิทยาศาสตร์เป็น
วิชาเอก เป็นต้น 

นักศึกษาได้มีโอกาสปรับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนขึ้น โดยรายวิชา
ในหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ และ
หมวดวิชาบังคับแกนให้คงไว้ 

ด้านกระบวนการ (Process) 
3. ท่านคิดว่าดุษฎีบณัฑิต
ควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
ควรมีการจัดหลักสูตร
อย่างไรเพื่อให้ได้ดุษฎี
บัณฑิตตามที่คาดหวัง 

สังคมมีความคาดหวังมากว่า 
ดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและ
การสอน นอกจากจะเป็นผู้สอน
แล้ว จะต้องเป็นผู้น าในการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การปรับ
โครงสร้างทางวิชาการในด้าน
การศึกษาให้ได้ ดังน้ันจึงเห็นว่า
ดุษฎีบัณฑิตควรสามารถ
สร้างสรรค์งาน และพัฒนางาน
ในหน่วยงานของตนเองได้ ช่วย
ปรับโครงสร้างของ
สถาบันการศึกษาให้มีการพัฒนา
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จะได้Modelใหม่ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ

ดุษฎีบัณฑิตควรมีคุณลักษณะ
ต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
หลักสูตรและการสอน สามารถ
พัฒนาหลักสูตร และบริหาร
จัดการเรียนการสอน งานวิจัย 
ผลงานวิชาการและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนอย่างยิ่งเพื่อพัฒนา
ในองค์กรทางการศึกษาที่บัณฑิต
รับผิดชอบอยู่ อีกทั้งต้องมี
บุคลิกภาพทางวิชาการ มี
จริยธรรมในวิชาชีพ และเป็น
ต้นแบบของผู้น าในวงการศึกษา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาให้เจริญงอกงามต่อไป 
     ควรมีการจัดหลักสูตรให้

สิ่งส าคัญที่สุดคือ ความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาในการเรียนและการท า
วิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จภายในเวลาที่
หลักสตูรก าหนด ทั้งน้ีผู้เรียนต้องมี
ความรู้พื้นฐานมาก่อน นักศึกษาต้อง
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และมุ่งม่ัน
ในการท าวิทยานิพนธ์ให้ต่อเน่ืองจน
ส าเร็จ ไม่ควรมาเรียนเพียงเพื่อให้ได้
วุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นเท่าน้ัน ดังน้ัน
การมีระบบการควบคุมติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษาในการ
ท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จจึงเป็น
แนวทางที่เหมาะสมแนวทางหน่ึงที่
จะคัดกรองนักศึกษาที่มีความ
รับผิดชอบให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

ผู้บริหารเห็นว่าดุษฎีบัณฑิตสาขา
หลักสูตรและการสอนควรมี
คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการ
เรียนการสอน งานวิจัย ผลงาน
วิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมี
บุคลิกภาพทางวิชาการ มีจริยธรรมใน
วิชาชีพ และเป็นต้นแบบของผู้น าในวง
การศึกษา สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงาม 
โดยควรมีการจัดหลักสูตรที่มีระบบ
การควบคุมติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษา 
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ไทย ซ่ึงจะช่วยพัฒนาคนได้ตาม
เปูาหมายของประเทศ 

ครบสมบูรณ์ครอบคลุมการจัด
การศึกษาของชาติและรองรับ
การเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อให้
ได้ดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมจะเข้าสู่
การท าหน้าที่เป็นผู้น าในองค์กร
ทางการศึกษาพร้อมที่พัฒนา
การศึกษาของชาติต่อไป 

4. ท่านคิดว่า ห้องเรียน 
สภาพแวดล้อม ส่ือ และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน 
ส าหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ที่มีอยู่ใน
ขณะนี้มีความพร้อมและ
เพียงพอหรือไม่ และท่านมี
วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ในด้านนี้อย่างไร 

แหล่งเรียนรู้, Wifiห้องเรียน ห้อง
ศึกษาค้นคว้า ต้องมีการพัฒนา
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะห้องที่
นักศึกษาปริญญาเอกต้องท างาน 
และต้องเข้าไปใช้เพื่อค้นคว้า
ผ่านInternetได้ ซ่ึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา 
โดยในอนาคตควรให้มีห้องเรียน
เพิ่ม มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจะท า
ให้การเตรียมความพร้อมส าหรับ
การจัดการเรียนการสอน
สมบูรณ์ขึ้น การมีห้องเรียนและ
ห้องค้นคว้าส าหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกที่พร้อมมีความจ า
เป็นมาก เพราะจะช่วย

ห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อ 
และอุปกรณ์ประกอบการเรียน            
ส าหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ที่มีอยู่ในขณะน้ีมี
ความพร้อมและเพียงพอ และ
วิธีการจัดสรรงบประมาณใน
ด้านน้ีด้วยการท างานวิจัยที่จะ
เป็นประโยชน์แก่องค์การศึกษา
ทั้งในท้องถิ่นและในระดับชาติ 
โดยขอรับงบประมาณจากหน่วย
ดังกล่าวกลับมาเป็นประโยชน์
แก่การพัฒนาห้องเรียน
สภาพแวดล้อม สื่อ และอุปกรณ์
ประกอบการเรียน ส าหรับ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ภาควิชาไม่มีส่วนสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการพัฒนา
ห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อ และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน แต่เป็น
บทบาทของกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ซ่ึงพบว่า 
มีเสียงสะท้อนจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เรื่องความไม่เพียงพอ
ของเก้าอ้ีน่ังเรียน และ
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
บางห้องคับแคบ เน่ืองจากมีสิ่งของที่
ถูกเก็บในห้องเรียน หรือห้องส าหรับ
ค้นคว้าของนักศึกษาปริญญาเอก ท า
ให้บรรยากาศภายในห้องเรียนไม่ดี 
และในกรณีที่มีเรียนพร้อมกันทั้ง

ผู้บริหารเห็นว่า สิ่งส าคัญที่ต้องเร่ง
แก้ไขและพัฒนา คือควรให้มีห้องเรียน 
และอาคารเรียนเพิ่มขึ้น เตรียมความ
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมีห้องเรียนและห้อง
ค้นคว้าส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่
พร้อมและเพียงพอจะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษา
ปริญญาเอกที่ต้องรู้ลึก และแตกฉาน 
สังเคราะห์งานได้ซ่ึงขณะน้ีพบว่า
ห้องเรียนระดับปริญญาเอกยังไม่
เพียงพอนอกจากน้ีอาจใช้ประโยชน์
จากศูนย์ความเป็นเลิศ (CELT) 
ให้บริการเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มอีก 1 
แห่งเน่ืองจากระบบ Wifiยังไม่เพียงพอ
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เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องรู้
ลึก รู้ถึงขั้นแตกฉาน สังเคราะห์
ได้ ซ่ึงนักศึกษาจะได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น ควรใช้
ประโยชน์จากศูนย์ความเป็นเลิศ 
(CELT) ให้มากขึ้นในการ
ให้บริการเป็นแหล่งค้นคว้าของ
นักศึกษาปริญญาเอกได้ ส าหรับ
กรณีที่คณะศึกษาศาสตร์จะเปิด
ห้องสมุดเพิ่มยังไม่ค่อยเห็นด้วย 
เน่ืองจากต้องมีการจัดหา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และ
จัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยของหนังสือซ่ึงจะต้อง
ลงทุนสูงมาก ถ้าเป็นไปได้จะ
สนับสนุนให้หอสมุดกลางของ
มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเพื่อ
เป็นแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษา
มากขึ้น ซ่ึงในอนาคต
มหาวิทยาลัยต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการจัดซ้ือ

ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 
ท าให้ห้องไม่เพียงพอ  นอกจากน้ียัง
พบว่า มีนักศึกษาใช้ห้องไม่เหมาะสม 
เช่น การน าอาหารมารับประทาน
ร่วมกันในห้องของอาจารย์พิเศษ 
เป็นต้น ส าหรับหนังสือที่จัดว่าเป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้สอน และ
นักศึกษา ไม่ค่อยสั่งซ้ือหนังสือเข้า
ห้องสมุด อาจเน่ืองมาจากยังไม่
รับทราบสิทธ์ิในการสั่งซ้ือหนังสือเข้า
ห้องสมุด จึงควรให้สาขาวิชามีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคน
ทราบด้วย ส่วนเรื่อง Wifiเห็นว่า ยัง
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการค้นคว้า
ของนักศึกษา ควรเสนอปัญหาให้
ศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบเพื่อช่วยหาแนวทางการ
แก้ไข หรือในเบื้องต้นอาจเชื่อมต่อ
สายLand มาให้บริการที่ห้องศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษาระดับปริญญา
เอกเพื่อให้สามารถท างาน และ

ต่อการให้บริการและให้หอสมุดกลาง
ของมหาวิทยาลัยมีต าราและวัสดุเพื่อ
การศึกษาระดับบัณฑิตมากขึ้น 
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้
คณะศึกษาศาสตร์จัดท าวารสารที่อยู่
ในฐาน TCI ให้มากขึ้นโดยอาจท าได้
คือ จัดท าวารสารเล่มใหม่ หรือปรับ
ขยายให้มีเน้ือหาในเล่มมากขึ้น (เพิ่ม
จ านวนหน้าของวารสาร) เพื่อรองรับ
บทความวิจัยของนักศึกษาให้เพียงพอ
แนวทาง คือ จัดท าวารสารเล่มใหม่ 
หรือปรับขยายให้มีเน้ือหาในเล่มมาก
ขึ้น (เพิ่มจ านวนหน้าของวารสาร) เพื่อ
รองรับบทความวิจัยของนักศึกษาให้
เพียงพอ โดยต่อไปมหาวิทยาลัยควร
ก าหนดให้มีรองอธิการบดีดูแล
ศูนย์กลางรวบรวมหมวดหมู่ของ
วารสารในมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดให้
เป็นจุดรับบทความลงวารสารแล้ว
กระจายฐานการลงบทความ 
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วัสดุเพื่อการศึกษาส าหรับ
บัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้ง
จัดซ้ือต าราเข้าห้องสมุดให้มาก
ขึ้นด้วย ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนน้ีจะช่วย
ให้บัณฑิตศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มาก
ขึ้น 
       นอกจากน้ี วารสารยัง
พบว่าวารสารส าหรับรองรับ
บทความของบัณฑิตศึกษายังไม่
เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะ
ส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์
จัดท าวารสารที่อยู่ในฐาน TCIให้
มากขึ้นโดยอาจท าได้ 2 แนวทาง 
คือ จัดท าวารสารเล่มใหม่ หรือ
ปรับขยายให้มีเน้ือหาในเล่มมาก
ขึ้น (เพิ่มจ านวนหน้าของ
วารสาร) เพื่อรองรับบทความ
วิจัยของนักศึกษาให้เพียงพอ 
นอกจากน้ียังเห็นว่าต่อไป
มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มี
รองอธิการบดีดูแลศูนย์กลาง

ค้นคว้าได้สะดวกขึ้น โดยอาจขอใช้
งบประมาณจากการบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกมาแก้ไขปัญหา
เรื่อง Wifi 
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รวบรวมหมวดหมู่ของวารสารใน
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดให้เป็น
จุดรับบทความลงวารสารแล้ว
กระจายฐานการลงบทความซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงช่องทางส าหรับ
นักศึกษาที่ยังไม่มีวารสารที่จะ
น าบทความไปลงเพื่อให้จบ
หลักสูตรได้ 

ด้านผลผลิต (Product) 
5. ท่านคิดว่าหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
ผลิตดุษฎีบัณฑติตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หรือไม่ อย่างไร  
 

การเปิดหลักสูตรเฉพาะทาง
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและ
ท างานได้ตรงตามสาขาเฉพาะ
ทาง เช่น หลักสูตรการสอน
สังคมศึกษา การสอน
ภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาไทย เป็นต้น ท่านผู้บริหาร
เห็นว่า ทางการศึกษาในประเทศ
ไทย ไม่ควรเน้นที่หลักสูตร
เฉพาะทาง เน่ืองจาก ในการ
ท างานจริงๆ ในองค์กรส าหรับ
สาขาหลักสูตรและการสอน เป็น
สาขาที่น่าสนใจมากๆ นอกจาก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้ผลิตดุษฎีบัณฑิตตรง
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อย่างยิ่ง จากข้อมูลที่มีผู้สนใจ
ติดต่อเพื่อจะขอเข้าศึกษาและผู้
ที่จบการศึกษาและน าความรู้ไป
พัฒนาและท าประโยชน์แก่
องค์กร หน่วยงานทางศึกษาที่
รับผิดชอบอยู่ ท าให้ทราบว่า
ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรน้ี
เหมาะสมต่อการผลิตดุษฎี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนผลิต
ดุษฎีบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ด้วย
ความจ าเป็นกรณีที่หน่วยงานที่
นักศึกษาสังกัดน้ันส่วนใหญ่มี
นโยบายสนับสนุนให้ผู้ที่จะศึกษาต่อ
เลือกศึกษาต่อให้ตรงสาขาที่จบมา
ก่อนน้ีจึงจะบรรจุเข้าท างานได้ ท า
ให้นักศึกษามีความต้องการส าเร็จ
การศึกษาในศาสตร์เฉพาะทาง
มากกว่า เช่นการสอนสังคมศึกษา 
การสอนภาษาไทย การสอน

ผู้บริหารเห็นว่า สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สามารถผลิตดุษฎี
บัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและบัณฑิตพร้อมที่จะเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและเหมาะสมยิ่ง
ท าให้มีผู้สนใจจะขอเข้ารับการศึกษา 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบางท่านตั้ง
ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันนักศึกษามีความ
ต้องการส าเร็จการศึกษาในศาสตร์
เฉพาะทางมากกว่าเช่นการสอนสังคม
ศึกษา การสอนภาษาไทย การสอน
ภาษาอังกฤษ อันเน่ืองมาจากความ
จ าเป็นกรณีที่หน่วยงานของนักศึกษามี
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จะสามารถน าไปใช้ในการสอน
ได้แล้ว ยังสามารถปรับใช้ได้กับ
ทุกสาขา ดุษฎีบัณฑิตที่จบ
หลักสูตรแล้วสามารถท าหน้าที่
วางแผนได้ เป็นนักวิจัยได้ 
พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้
โรงเรียนได้ รวมทั้งสามารถท า
โครงการที่ช่วยพัฒนาครูให้ไปสู่
ความส าเร็จได้ ซ่ึงเป็นความ
ต้องการของประเทศชาติ 
หลักสูตรและการสอนถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญของการศึกษา 
เน่ืองจากระบบการศึกษาของ
ประเทศ หลักสูตรเฉพาะทางจะ
ช่วยให้สามารถน าไปสอนผู้เรียน
ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษาชาติ 
เรื่อง Achievement ได้ แต่อาจ
ไม่ช่วยให้บรรลุเปูาหมายโดย
ภาพรวมของประเทศได้ ท าให้
เป็นปัญหาต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต  
 

บัณฑิตพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติ
หน้าที่อย่างดีและเหมาะสมยิ่ง 
จึงมีผู้สนใจจะขอเข้ารับ
การศึกษาตลอดมา 

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  นโยบายสนับสนุนให้ศึกษาต่อตรง
สาขาที่จบมาก่อนน้ีจึงจะบรรจุเข้า
ท างานได้ ซ่ึงจากกรณีน้ีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรเน้นที่
หลักสูตรเฉพาะทาง เน่ืองจาก ในการ
ท างานจริงๆน้ัน ผู้ที่เรียนในสาขา
หลักสูตรและการสอนสามารถหน้าที่
วางแผนได้ เป็นนักวิจัยได้ พัฒนา
หลักสูตรเฉพาะทางให้โรงเรียนได้ 
รวมทั้งสามารถท าโครงการที่ช่วย
พัฒนาครูให้ไปสู่ความส าเร็จได้ ซ่ึงเป็น
ความต้องการของประเทศชาติ ทั้งน้ี
หลักสูตรเฉพาะทางจะช่วยให้สามารถ
น าไปสอนผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมาย
การศึกษาชาติ เรื่อง Achievement 
ได้ แต่อาจไม่ช่วยให้บรรลุเปูาหมาย
โดยภาพรวมของประเทศได้ ท าให้เป็น
ปัญหาต่อการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต 
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ด้านผลกระทบ (Impact) 

6. ท่านคิดว่า หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนี้ 
สามารถพัฒนาบัณฑิตได้
ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานและสังคมหรือไม่ 
อย่างไร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สามารถพัฒนาบัณฑิตได้ตรง
และตอบสนองความต้องการ
ของสังคม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีระบบการควบคุม
วิทยานิพนธ์ที่ดี นอกจากน้ี
หลักสูตรยังมีให้เลือกเรียน
หลากหลาย และมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตน้ี 
สามารถพัฒนาบัณฑิตได้ตรง
ตามความต้องการของหน่วยงาน
และสังคมอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็น
หลักสูตรที่พัฒนาให้ดุษฎีบัณฑิต
มีความรู้ความสามารถพร้อมทุก
ด้าน รวมทั้งรองรับการเข้าสู่
มาตรฐานสากลและพร้อมที่จะ
เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร 
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ได้
เป็นอย่างดียิ่ง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตน้ี ผลิต
บัณฑิตให้มีความสามารถได้ตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงานและ
สังคม แต่มักพบปัญหาที่ดุษฎีบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษาแล้วได้วุฒิไม่ตรง
สาขาตามนโยบายของหน่วยงานที่
สังกัด 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สามารถ
พัฒนาบัณฑิตได้ตรงและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม เป็นที่ยอมรับ
ของสงัคม มีระบบการควบคุม
วิทยานิพนธ์ที่ดีรองรับการเข้าสู่
มาตรฐานสากลและดุษฎีบัณฑิตพร้อม
ที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร/ 
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ แต่อาจมีที่
ได้วุฒิไม่ตรงตามนโยบายของ
หน่วยงานที่สังกัด 

7. ข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

1. การจัดการในระดับ
บัณฑิตศึกษาน้ัน บัณฑิต
วิทยาลัยต้องมีกระบวนการที่
เอ้ือต่อการส่งเสริมให้คณาจารย์
ได้พัฒนาตนเอง น าไปสู่การเป็น
อาจารย์ของบัณฑิตศึกษาได้ 
ส่วนทางสาขาวิชามีบทบาท
โดยตรงในการพัฒนาอาจารย์ 
จึงควรต้องมีกระบวนทัศน์  ใน
การปรับความเข้าใจให้อาจารย์

- เน่ืองจากพบว่านักศึกษาที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
ตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรน้ัน 
ส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากเรื่อง 
การท าวิทยานิพนธ์ไม่ส าเร็จ หรือไม่
ท าภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด จึง
เสนอให้มีระบบการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ 
เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการควบคุม

1. ควรมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์
อาวุโสมาช่วยพัฒนา Proposal ให้
บุคลากรร่วมกันท าวิจัย เพื่อให้
สามารถขอทุนวิจัยจากองค์กร
ภายนอกได้ และขอสนับสนุนแนวคิด
การให้นักศึกษาท าหน้าที่เป็น 
Research Assistance (RA) 
เน่ืองจากเป็นวิธีการที่ดีที่จะช่วยให้
นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้พัฒนา
ความสามารถด้านการวิจัยมากขึ้น 
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อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยแล้วมีใจกว้างพอ ที่จะ
สนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ให้
อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ได้มี
ช่องทางในการท าวิจัยร่วมกัน 
โดยให้มีอาจารย์อาวุโสมาช่วย
พัฒนา Proposal ให้บุคลากร
ร่วมกันท าวิจัย เพื่อให้สามารถ
ขอทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก
ได้ ส าหรับแนวคิดการให้
นักศึกษาท าหน้าที่เป็น 
Research Assistance (RA) 
น้ัน เห็นด้วย เน่ืองจากเป็น
วิธีการที่ดีที่จะช่วยให้นักศึกษา
ระดับปริญญาเอกได้พัฒนา
ความสามารถด้านการวิจัยมาก
ขึ้น 
2. คุณสมบัติในการรับผู้สมัคร
เข้าเรียนระดับปริญญาเอกสาขา
หลักสูตรและการสอน ไม่ควร
จ ากัดสาขาวิชาที่จบการศึกษา
มาเน่ืองจาก ผู้เรียนที่สอบเข้ามา

ให้นักศึกษารับผิดชอบมาติดตาม
การท าวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างต่อเน่ือง และเป็น
ทางการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (Advisor) พิจารณา
จากความก้าวหน้าของนักศึกษาตาม
ขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ
สิ้นก่อนการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้
นักศึกษาได้มีโอกาสจบหลักสูตร
เพิ่มขึ้นเพราะมีระบบควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ที่เข้มข้นขึ้น โดยควรมี
แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นกลาง
ร่วมกันทุกสาขา เช่น การมาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละครั้งให้
อาจารย์ประเมินความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จของงานในแต่ละขั้นตอน
ตามเกณฑ์ที่ทุกสาขาร่วมกันก าหนด
ขึ้น และให้นักศึกษาลงนามการมา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อน าเสนอ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของ
งาน และรับทราบผลการประเมิน

2. คุณสมบัติในการรับผู้สมัครเข้าเรียน
ระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและ
การสอน ไม่ควรจ ากัดสาขาวิชาที่จบ
การศึกษามา ทั้งน้ีเพื่อให้โอกาสผู้เรียน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ทางการศึกษาได้ 
3. เสนอให้มีระบบการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ 
เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการควบคุมให้
นักศึกษารับผิดชอบมาติดตามการท า
วิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นทางการ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ตาม
ก าหนด 
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ประเด็นสัมภาษณ ์ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้บริหารระดับภาควิชา สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
เรียนในสาขาน้ีได้ควรต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
ศาสตร์ทางการศึกษาได้ 

อย่างเป็นทางการทุกครั้งที่มาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะ
น าไปเป็นหลักฐานการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไปได้ถ้าผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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จากตารางที่ 12 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชาที่มีต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรพบว่า1) ด้านบริบท (Context)ผู้บริหารทุกระดับเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และความต้องการของสังคม เชื่อม่ันได้ว่าดุษฎีบัณฑิตในสาขาหลักสูตรและการสอน  เป็นผู้มีความรู้ และมีความสามารถใน
การพัฒนางานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรและการสอน สามารถพัฒนา
หลักสูตร และบริหารจัดการเรียนการสอน พัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนเป็นที่ยอมรับของสังคม2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)ผู้บริหารบางท่านเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ส่วนในบางรายวิชา เช่น ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน(Internship in Curriculum Development and Instruction) นักศึกษาได้ประโยชน์มากๆ ได้เห็นสภาพจริงทั้งใน
และต่างประเทศ ที่นอกจากจะได้ฝึกด้านภาษาแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรส่วนกลุ่ม
วิชาการสอนภาษาอังกฤษน้ัน อาจให้มีรูปแบบให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากต่างประเทศได้หรืออาจปรับเป็นหลักสูตรที่
มี 2 ปริญญานอกจากน้ีในบางกลุ่มวิชา ควรก าหนดให้มีการเพิ่มรายวิชาสัมมนาวิชาเอกให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนขึ้น โดยรายวิชาในหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ และหมวดวิชาบังคับแกนให้คงไว้3) ด้านกระบวนการ 
(Process)ผู้บริหารเห็นว่าคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนควรมีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ผลงานวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีบุคลิกภาพทางวิชาการ มีจริยธรรมในวิชาชีพ และเป็นต้นแบบของผู้น าในวงการศึกษา สร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญงอกงามโดยควรมีการจัดหลักสูตรที่มีระบบการ
ควบคุมติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในด้านห้องเรียน สภาพแวดล้อม สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียน ส าหรับการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกผู้บริหารเห็นว่า สิ่งส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา คือควรให้มีห้องเรียน และอาคารเรียนเพิ่มขึ้น เตรียมความ
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ขึ้น โดยมีห้องเรียนและห้องค้นคว้าส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่พร้อมและ
เพียงพอจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องรู้ลึก และแตกฉาน สังเคราะห์งานได้ซ่ึงขณะน้ีพบว่า
ห้องเรียนระดับปริญญาเอกยังไม่เพียงพอนอกจากน้ีอาจใช้ประโยชน์จากศูนย์ความเป็นเลิศ (CELT) ให้บริการเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่ม
อีก 1 แห่ง เน่ืองจากระบบWifiยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการและให้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมีต าราและวัสดุเพื่อการศึกษา
ระดับบัณฑิตมากขึ้น นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์จัดท าวารสารที่อยู่ในฐาน TCIให้มากขึ้นโดยอาจท าได้
คือ จัดท าวารสารเล่มใหม่ หรือปรับขยายให้มีเน้ือหาในเล่มมากขึ้น (เพิ่มจ านวนหน้าของวารสาร) เพื่อรองรับบทความวิจัยของ
นักศึกษาให้เพียงพอโดยต่อไปมหาวิทยาลัยควรก าหนดให้มีรองอธิการบดีดูแลศูนย์กลางรวบรวมหมวดหมู่ของวารสารใน
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดให้เป็นจุดรับบทความลงวารสารแล้วกร ะจายฐานการลงบทความให้เพียงพอ4) ด้านผลผลิต 
(Product)ผู้บริหารเห็นว่า หลักสูตรและการสอน สามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบัณฑิตพร้อมที่
จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและเหมาะสมยิ่งท าให้มีผู้สนใจจะขอเข้ารับการศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบางท่านตั้งข้อสังเกตว่า 
ปัจจุบันนักศึกษามีความต้องการส าเร็จการศึกษาในศาสตร์เฉพาะทางมากกว่าเช่นการสอนสังคมศึกษา การสอนภาษาไทย การสอน
ภาษาอังกฤษ อันเน่ืองมาจากความจ าเป็นกรณีที่หน่วยงานของนักศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้ศึกษาต่อตรงสาขาที่จบมาก่อนน้ีจึงจะ
บรรจุเข้าท างานได้ ซ่ึงจากกรณีน้ีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรเน้นที่หลักสูตรเฉพาะทาง เน่ืองจาก ในการท างานจริงๆน้ัน ผู้ที่
เรียนในสาขาหลักสูตรและการสอนสามารถหน้าที่วางแผนได้ เป็นนักวิจัยได้ พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางให้โรงเรียนได้ รวมทั้ง
สามารถท าโครงการที่ช่วยพัฒนาครูให้ไปสูค่วามส าเร็จได้ ซ่ึงเป็นความต้องการของประเทศชาติ ทั้งน้ีหลักสูตรเฉพาะทางจะช่วยให้
สามารถน าไปสอนผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายการศึกษาชาติ เรื่อง Achievement ได้ แต่อาจไม่ช่วยให้บรรลุเปูาหมายโดยภาพรวมของ
ประเทศได้ ท าให้เป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต5) ด้านผลกระทบ (Impact)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สามารถ
พัฒนาบัณฑิตได้ตรงและตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคม มีระบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ดี รองรับการ
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เข้าสู่มาตรฐานสากล และดุษฎีบัณฑิตพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร/ หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ แต่ อาจมีที่ได้วุฒิไม่ตรง
ตามนโยบายของหน่วยงานที่สังกัด 

ทั้งน้ีผู้บริหารทุกท่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 3 ข้อ คือ 1)ควรมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์อาวุโสมาช่วยพัฒนา Proposal ให้บุคลากรร่วมกันท าวิจัย เพื่อให้สามารถขอทุน
วิจัยจากองค์กรภายนอกได้ และขอสนับสนุนแนวคิดการให้นักศึกษาท าหน้าที่เป็น Research Assistance (RA) เน่ืองจากเป็นวิธีการ
ที่ดีที่จะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้พัฒนาความสามารถด้านการวิจัยมากขึ้น2) คุณสมบัติในการรับผู้สมัครเข้าเรียนระดับ
ปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน ไม่ควรจ ากัดสาขาวิชาที่จบการศึกษามา  ทั้งน้ีเพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในศาสตร์ทางการศึกษาได้และ3)เสนอให้มีระบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อเป็นแนวทาง
หน่ึงในการควบคุมให้นักศึกษารับผิดชอบมาติดตามการท าวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเน่ือง และเป็นทางการ เพื่อช่วย
ให้นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนด 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหา และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก
การสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์พิเศษ และการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชามีรายละเอียดดังตารางที่13 
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
รายการประเมิน ปัญหา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1. ด้านบริบท 
 

ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
1. มีรายวิชา Course Work ค่อนข้างมาก และบางวิชามีความซ้ าซ้อนใน
เน้ือหาซ่ึงสามารถรวมเป็นวิชาเดียวกันได้ 

1. ควรปรับลดความซ้ าซ้อนของบางรายวิชาที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกัน เช่น รายวิชาที่
เก่ียวกับการวิจัย  

2. ทุกรายวิชาที่เรียนใน Course Work ให้ท าวิจัย หรือให้ท า 3 บท แต่
ไม่ได้ช่วยให้ท าวิทยานิพนธ์ได้เร็วขึ้น 

2. พิจารณางานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า ควรต้องออกแบบให้นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ได้ 

ความคิดเห็นของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ์ละอาจารย์พิเศษ และผู้บริหาร 
3. หลักสูตรมีลักษณะกว้าง ไม่สอดคล้องกับความต้องการของระบบ
การศึกษาที่แท้จริง เพราะระบบการศึกษาต้องการผู้ที่จบตรงตามสาขาวิชา
เฉพาะด้านอย่างแท้จริง 
 

3. ควรพิจาณาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงหรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
โดยอาจศึกษาหรือส ารวจข้อมูลความต้องการจ าเป็นและแนวโน้มในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของบุคลากรในสถาบันต่างๆ นักศึกษาระดับปริญญาโท และ
บุคคลทั่วไป  

4. เน้ือหาหลักยังไม่ทันสมัยไม่เป็นปัจจุบัน อันเน่ืองมาจากปัจจุบันความ
เคลื่อนไหว หรือ Key Concept ด้านการจัดการเรียนการสอนมีความ
เปลี่ยนแปลงมาก อาทิ New pedagogy, SLC, Material System หาก
น ามาสู่การก าหนดเน้ือหาหลักก็จะท าให้หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

4. ควรปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร โดยเน้นความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่การก าหนดเน้ือหาหลักของรายวิชา 
 

5. การจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกยังมีคุณภาพต่ าเม่ือเทียบกับ
นานาชาติ 

5. ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยเน้นการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management) ด้านการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการบริหารจัดการ 

6. มีรายวิชาเพิ่มเติมที่ไม่นับหน่วยกิตมากเกินไป และกระบวนการดูแล
การท าดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนยังไม่ค่อยชัดเจนและไม่เป็น
แนวทางเดียวกัน 

6. ควรปรับลด และให้ผู้เรียนไปพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการท าดุษฎี
นิพนธ์ และควรเน้นกระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์ที่อาจารย์ท าหน้าที่เป็น Mentor 
และ Coach คล้าย WIL  บางกลุ่มวิชาควรก าหนดให้มีการเพิ่มรายวิชาสัมมนา
วิชาเอกให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนขึ้น 
โดยรายวิชาในหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ และหมวดวิชาบังคับแกนให้คงไว้ 
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7. หลักสูตรมีโครงสร้างและรายวิชาที่เหมาะสมแล้ว แต่การรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน ยังต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือก 
นักศึกษาบางคนที่ได้รับการคัดเลือกยังไม่มีสมรรถนะและความสามารถที่
จะศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพอาจไม่ถึงเกณฑ์ 
และตามความคาดหวังของสังคม 

7. ควรพิจารณาทบทวนและพัฒนาเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มีความพร้อมและมีพื้น
ฐานความรู้คามสามารถที่จ าเป็นและเพียงพอเข้ามาเรียน 
 

8. เน้ือหาสาระด้านวิธีวิทยาการวิจัยยังไม่เข้มข้น และวิชาเรียนดูแล้วมี
น้อย 

8. ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ควรเพิ่มและเน้นวิชาที่เป็นทฤษฎีทาง
หลักสูตร และแนวคิดใหม่ในการท าหลักสูตรให้มากขึ้น 

2. ด้านปัจจัย
น าเข้า 

ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
1. ต าราบางเล่ม นักศึกษาต้องสั่งซ้ือมาจากต่างประเทศ สาขาวิชาควร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบ้าง 

1. ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซ้ือต าราต่างประเทศใหม่ๆ ที่อาจารย์
ต้องการให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการเรียน โดยไม่ซ้ ากับที่มีอยู่ใน
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ไม่สามารถใช้ Internet ภายในห้องเรียนได้ ท าให้สืบค้นในขณะที่เรียน
ได้ยาก  

2. ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศ” เพื่อให้บริการนักศึกษา
สามารถเข้าใช้บริการระหว่างเรียนได้ 

3. ต้องใช้เวลาในการท าการบ้านค่อนข้างมาก ท าให้มีเวลาในการศึกษา
ค้นคว้าได้น้อย และบางวิชาเน้นแต่รายงานการแปลของนักศึกษามากกว่า
การสอนจากอาจารย์ 

3. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาเอกและควรเน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

4. ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในห้องเรียน เช่น Projector ที่
เสื่อมสภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ท าให้มองภาพบนหน้าจอไม่
ชัดเจน (ที่ห้องประชุมภาควิชา) การใช้งาน wifi และสถานที่แลกเปลี่ยน
ท ากิจกรรมไม่เพียงพอ ห้องเรียน สภาพโต๊ะ เก้าอ้ี ขาดการดูแล ควร
ปรับปรุงห้องเรียนให้ทันสมัยเพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. ควรจัดอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ และควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอน โดยการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน IT มากขึ้น และจัดท า Course work 
ในรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้มากขึ้น 

ความคิดเห็นของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ์ละอาจารย์พิเศษ และผู้บริหาร 
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5. ห้องเรียน/สภาพแวดล้อม ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการจัดกลุ่มอภิปราย
ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 

5. ห้องเรียนส าหรับการเรียนการสอนปริญญาเอก ควรเป็นห้องที่เหมาะแก่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนา อาจจัดเป็นห้องโต๊ะกลม หรือห้องที่สามารถ
เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอ้ี ปรับเปลี่ยนได้หลากหลาย นอกจากน้ี ควรใช้ประโยชน์จาก
ด้านหน้าห้อง ด้านข้างห้องเรียนในการให้สารสนเทศหรือการเขียนความคิดในการ
ระดมสมองต่างๆ ของนักศึกษา และยังควรค านึงถึงการจัดการสาธารณูปโภคด้วย 

6. ความไม่เหมาะสมของการรับนักศึกษาในกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ 6. ส าหรับกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ ควรรับเฉพาะนักศึกษาที่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์แล้วเท่าน้ัน เพื่อจะได้กรองเฉพาะนักศึกษาที่มีพื้นฐานทาง
ภาษาเหมาะสมกับการเรียนต่อระดับปริญญาเอกจริง ๆ 

ความคิดเห็นของนกัศึกษาเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร 
7. หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
466 521 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 

7. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   1) ควรจัดในช่วงภาคเรียนปกติ เน่ืองจากเป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการ
เรียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
   2) ควรจัดสอนปีละ 1 เทอม จะได้มีเวลาเรียนมากๆ การเขียนจะมากกว่า และ
อาจารย์สอนดี 
   3) ควรให้เปดิสอนในภาคเรียนที่ 2 
   4) เน่ืองจากเป็นรายวิชาเก่ียวกับ Reading และ Writing ควรเพิ่มจ านวนหน่วย
กิตให้มากขึ้น 

8. หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
472 514 สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
 

8. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   1) ควรให้แยกวิชากันจะได้เข้มข้นสูงขึ้น และได้สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตร
และการสอนขั้นสูง 
   2) ควรเรียนร่วมกันแบบผสมผสานกับวิชา 472 515 
   3) ควรให้แยกรายวิชาเป็นสถิติ และวิธีวิจัย 
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   4) ควรรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
   5) ในส่วนของสถิติ เห็นว่าการสอนกับการสอบควรจัดให้สัมพันธ์กัน 

9. หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี  

9. ควรเรียนร่วมกันแบบผสมผสานกับวิชา 472 514 

10. หมวดวิชาบังคับแกน 
472 516  กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
1) การเรียนส่วนใหญ่มาจากการอ่านหนังสือต่างประเทศแล้วน ามาเสนอ
ภายในห้องเรียน 
2) การเรียนส่วนใหญ่มาจากการรายงาน อ่านต ารา และการแปล 
นักศึกษาต้องหาความรู้เอาเองมากกว่าได้จากผู้สอน 
3) วิชาน้ีดี แต่ผู้สอนบางท่านยังไม่เต็มที่และใส่ใจกับการสอนน าไปสู่การ
พฒันาหลักสูตรในชีวิตจริงได้ยาก 

10. ผู้สอนกับนักศึกษาควรสร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และมีระบบการให้ค าปรึกษาที่ชัดเจน 
 

11. หมวดวิชาบังคับแกน 
472 517  การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 

11. เป็นวิชาที่สามารถน าไปรวมกับวิชา 472 516 ได้ 
 

12. หมวดวิชาบังคับแกน 
472 518  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
1) ผู้สอนไม่สอน ไม่มีการเตรียมงาน ไม่ติดต่อประสานงานใดๆ 
2) ไม่ควรน ามาก าหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องต่างประเทศ ต้องเกิดจากความ
ต้องการของผู้เรียน และควรเป็นการ Intern อย่างจริง ๆ 
3) ปัญหาการใช้หลักสูตรเม่ือพิจารณาที่ผู้สอน ควรจัดผู้สอนให้เหมาะสม
กับรายวิชา เม่ือน าผู้สอนที่ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมา
สอนท าให้เกิดผลเสียแก่นักศึกษาปริญญาเอกอีกทั้งจะท าให้สถาบันเสื่อม

12. ควรพิจารณาตรวจสอบมาตรฐาน และก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนทุกกลุ่มวิชา
ให้ครอบคลุมทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาตนเองให้มีประสบการณ์เพื่อให้มี
มุมมองในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา หากขาดสิ่งเหล่าน้ีหลักสูตรคงขาด
ประสิทธิภาพและส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างแท้จริง (รายวิชาการฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน) อีกทั้งอาจารย์ควรมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตัวเองด้วย (ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
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เสีย ระบุไปที่วิชา Internship in Curriculum Development and 
Instruction 
4) การจัดผู้สอนไม่เหมาะสม บางท่านขาดประสบการณ์ และความ
รับผิดชอบ 
13. หมวดวิชาบังคับแกน 
472 611  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 

13. ควรแบ่งเป็น 2 วิชา หรือก าหนดให้มีเรียนใน 2 ภาคเรียน เพราะจะช่วยให้การ
ท าวิทยานิพนธ์เร็วขึ้น 

14. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 
472 523  สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ)  
1) นักศึกษาส่งงานครบได้คะแนนไม่ดี ส่วนนักศึกษาที่ไม่ส่งงาน หรือส่งไม่
ครบได้คะแนนดีกว่า 

14. ควรมีการสะท้อนผลการประเมินให้นักศึกษาทราบในระหว่างการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเอง 

15. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 
472 532  สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 
472 533  สัมมนาหัวข้อคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอน
ภาษาอังกฤษ (กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ) 

15. ควรรวมเป็นวิชาเดียวกันได้ เพราะเน้นการอ่านงานวิจัย 
 

16. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 
472 558  การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา (กลุ่มวิชาการสอน
สังคมศึกษา) 

16. ชื่อวิชาไม่ควรเป็นการจัดการ แต่ควรเป็นในลักษณะการออกแบบเพื่อน าไปใช้ 

17. วิทยานิพนธ์ 
472 615 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบที่ 1.1) หรือ  
472 616 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแบบ 2.1) 

17. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
   1) ควรให้ท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มเรียนหรือมีรายวิชาที่สนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์โดยเฉพาะ เพราะหลายวิชาสั่งงานบ่อยมากท าให้ไม่มีเวลาได้ท าหรือหา
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 ข้อมูลของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาต้องการท าจริง ๆ 
   2) ควรแบ่งเรียนเป็นหน่วยกิตย่อยๆ เช่น เทอมละ 12 หน่วยกิต 

18. ความไม่เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวม 18. ควรก าหนดให้มีการเพิ่มรายวิชาสัมมนาวิชาเอกให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มี
โอกาสปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนขึ้น โดยรายวิชาในหมวดวิชาเสริม
สมรรถภาพ และหมวดวิชาบังคับแกนให้คงไว้ 

3. ด้าน
กระบวนการ 

ความคิดเห็นของนกัศึกษา 
3.1 เน้ือหาที่เรียนรู้ขึ้นอยู่กับความถนัดของอาจารย์ผู้สอน บางครั้งมีการ
ถามแต่อาจารย์ไม่ตอบ แต่บอกให้ไปอ่านหนังสือเอาเอง อาจารย์บางท่าน
เน้นให้รายงานในห้องเรียน เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้แต่อาจารย์ไม่ได้
สอนเน้ือหาอ่ืนหรืออธิบายขยายความเพิ่มเติม การบ้านที่ได้รับมอบหมาย
มีปริมาณมาก แต่มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับการสอบ ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้บางวิชา ไม่สามารถตรวจสอบได้ และไม่เคยได้รับ 
Comments จากอาจารย์ผู้สอน และบางรายวิชาไม่ได้ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมินและปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

3.1 ควรปรับล าดับการเรียนการสอนเน้ือหาในหลักสูตรให้เป็นไปตามกระบวนการ
หลักสูตร-การสอน ควรใช้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานให้มากขึ้น 
โดยใช้แนวทาง Action Learning และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษากับคณาจารย์อย่างต่อเน่ือง ในการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอน ควรเพิ่มเติม
เกณฑ์ในด้านประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์ ซ่ึงควรเป็นที่ยอมรับ เน่ืองจาก
นักศึกษาปริญญาเอก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซ่ึงประสงค์มาเรียนเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ให้สูงขึ้น และควรจัดอาจารย์สอนในลักษณะ Team Teaching 
ผสมผสานอาจารย์ภายในและผู้ทรงคุณุฒิภายนอก โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในประเด็นที่จะน าไปสู่การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ตั้งแต่ปีที่ 1 ที่เริ่ม
ศึกษา และควรให้ความส าคัญกับการสะท้อนผลการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา 

ความคิดเห็นของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ์ละอาจารย์พิเศษ และผู้บริหาร 
3.2 นักศึกษาบางคนที่รับเข้ามาเรียนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ไม่
จบการศึกษาเน่ืองจากผลการสอบ TOEFL หรือเทียบเท่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ที่จะสามารถจบหลักสูตรได้  

3.2 การรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษควรเคร่งครัดเรื่องคะแนนสอบ
ภาษาให้ผ่านเกณฑ์เทียบเท่า TOEFL 550 คะแนน เป็นอย่างน้อย ก่อนเข้ามาผ่าน
กระบวนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  

3.3 นักศึกษาเริ่มท าวิจัยที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์ล่าช้า  3.3 ควรก าหนดให้นักศึกษามีประเด็นความสนใจที่จะท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเรียน
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 เพื่อน ามาพัฒนาร่วมกับที่ปรึกษา จะท าให้มีความลึกซ้ึงในการวิจัยอย่างแท้จริง
สามารถจบการศึกษาตามเวลาหลักสูตรก าหนด รวมทั้งควรมีระบบการควบคุม
ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา โดยเสนอให้มีระบบการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการควบคุมให้นักศึกษารับผิดชอบ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นทางการ เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรได้ตามก าหนด 

3.4 นักศึกษาหลายคนเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือแม้แต่สอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ไปแล้ว ยังไม่มีความแน่นอนว่าอาจารย์ท่านใดจะเป็น Major 
Advisor ท าให้การท าวิทยานิพนธ์มีความล่าช้า 

3.4 สาขาวิชาควรเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบการดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา  
 

3.5 โอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษากลุ่มวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3.5 กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษน้ัน อาจมีรูปแบบให้นักศึกษาสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตจากต่างประเทศได้หรืออาจปรับเป็นหลักสูตรที่มี 2 ปริญญา 

4. ด้านผลผลิต ความคิดเห็นของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ์ละอาจารย์พิเศษ และผู้บริหาร 
4.1 นักศึกษาปริญญาเอกบางคนยังขาดวินัยในการเรียน ไม่มีบุคลิกภาพ
ของความเป็นผู้น าทางวิชาการ และขาดการเชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนมา
เป็นแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ ท าให้การเกิดความล่าช้าในการท า
วิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา 
 
 
 

4.1 ทุกรายวิชาในหลักสูตรควรระบุจุดประสงค์ ในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
เก่ียวข้องในศาสตร์วิชาน้ัน และพัฒนานักศึกษาในแนวทางที่ก าหนดโดยมีอาจารย์
บ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่าง และในการจัดการเรียนการสอน ควรเน้นการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ และการสร้างความเชื่อม่ันในความรู้/ประสบการณ์และผลงานวิจัยของ
ตนเอง โดยให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงผลงานในขณะที่เรียนและผลงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หรือประเด็นที่เป็นที่สนใจในแวดวงวิชาการ 

4.2 นักศึกษาปริญญาเอกบางคนยังไม่เห็นความส าคัญของการฝึก
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ไม่เสียสละเวลาเพื่อการท างานร่วมกัน  
และการท าวิทยานิพนธ์ไม่เน้นการอ้างอิงที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ใน

4.2 วิชาการฝึกปฏิบัติเป็นโอกาสหน่ึงในการสร้างการยอมรับ จึงควรให้ความส าคัญ 
และมีการท าเป็นนวัตกรรมของสาขาวิชาให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น น าความรู้ วิชาการ
ใหม่ๆ ที่มาจากดุษฎีนิพนธ์หรืองานวิจัยของอาจารย์ ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็น
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คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งๆที่เป็นผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาท า
โดยตรง 

รูปธรรม  

5. ด้าน
ผลกระทบ 

ความคิดเห็นของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธแ์ละอาจารย์พิเศษ และผู้บริหาร 
5.1 บทบาทของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สะท้อนศักยภาพด้านการพัฒนา
หลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของการท างานใน
หน่วยงานที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ 

5.1 ควรให้ความส าคัญกับประเด็นเก่ียวกับ “บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของตนเอง” 
ให้มากกว่าด้านอ่ืน เน่ืองจากปัจจุบันเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร จึงควรสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทน้ีให้มากขึ้นและ
ชัดเจน การรับใช้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน้ัน ควรฝึกนักศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินผลการเรียนรู้ ให้สามารถปฏิบัติได้ในทุกหน่วยงาน และเน้นความรู้จริง
ในเน้ือหาอย่างแม่นย าที่จะน าไปพัฒนาหลักสูตร และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.2 ปัจจุบันนักศึกษามีความต้องการส าเร็จการศึกษาในศาสตร์เฉพาะทาง 
เน่ืองจากหน่วยงานที่สังกัดมีนโยบายสนับสนุนให้ศึกษาต่อตรงตามสาขาที่
จบมาก่อนน้ีจึงจะบรรจุเข้าท างานได้  จึง มีผลต่อการน าไปปรับวุฒิ
การศึกษาที่หน่วยงานของนักศึกษา ท าให้มีบางสาขาที่มีจ านวนนักศึกษา
น้อยลง  

5.2 ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันในสาขา และระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรที่
เก่ียวข้องเก่ียวกับหลักสูตรเฉพาะทาง เน่ืองจาก ในการท างานจริงๆน้ัน ผู้ที่เรียนใน
สาขาหลักสูตรและการสอนสามารถหน้าที่วางแผนได้ เป็นนักวิจัยได้ พัฒนาหลักสูตร
เฉพาะทางให้โรงเรียนได้ รวมทั้งสามารถท าโครงการที่ช่วยพัฒนาครูให้ไปสู่
ความส าเร็จได้ ซ่ึงเป็นความต้องการของประเทศชาติ ส่วนหลักสูตรเฉพาะทางช่วย
ให้สามารถน าไปสอนผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายการศึกษาชาติ เรื่อง Achievement 
ได้ แต่อาจไม่ช่วยให้บรรลุเปูาหมายโดยภาพรวมของประเทศได้  

 
 

 



160 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
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ภาคผนวก  จ     

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
 

1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรเดิม (2556) หลักสูตรปรับปรุง (2561) 
แบบ 1.1     

1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

11 
 

- 
 

-11 

(2) หมวดวิชาบังคับแกน  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

12 
ไม่น้อยกว่า  3 

 
-9 

(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า  9 - -9 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า 

48 
48   48   คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวม 48 48 48 คงเดิม 
แบบ 2.1     

1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ     
ไม่น้อยกว่า 

12 

6 - -6 
(2) หมวดวิชาบังคับแกน    6 9 +3 
(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา 
ไม่น้อยกว่า   

15 15 คงเดิม 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า  

36 
36   36  คงเดิม 

 จ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า   

48 63 60  -3 
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2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

กลุ่มวิชา มีทั้งหมด 6 กลุ่มวิชา คือ 
1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
2. กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
3. กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย 
4. กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 
5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
6. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 

กลุ่มวิชาในหลักสูตร มี 2 กลุ่มวิชา คือ  
1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
2. กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 
 

ยกเลิกกลุ่มวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษไทย การสอนสัคมศึกษา และ
เทคโนโลยีการศึกษา  

แบบ 1   
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.1 ภาษาต่างประเทศ    เทียบได้ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
            466 520    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา1 3(3-0-6) (English  for Doctoral Students in Education I) 
           466 521     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา2  2(2-0-4) (English for  Doctoral Students in Education II) ตัดหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพออก 

 

 
 

ตัดหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพออก 
 
 

       1.2 วิจัย    เทียบได้ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
              472 514   สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
3(3-0-6) (Advanced Statistics and Research  Methodology in  

Curriculum and    Instruction) 
 472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 3(2-2-5) (Seminar in 

Research  Methodology  in  Mixed Method Research) 
     2) หมวดวิชาบังคับแกน   ไม่นับหน่วยกิต  
    2.1 วิชาบังคับแกน  (ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต) 

     2) หมวดวิชาบังคับแกน   ไม่นับหน่วยกิต  
    2.1 วิชาบังคับแกน  (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต) 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
          472  516       กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการน า หลักสูตรไป
ใช้   3(3-0-6) (Curriculum   Development Strategies  and  
 Implementation)       

          472  513       กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรและการน า 
หลักสูตรไปใช้ 3(3-0-6) (Curriculum   Development Strategies  and  
 Implementation)       

ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาและรหัส
วิชา 

472 517    การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 3(3-0-6)               3(3-0-6)  (Instructional System Design and  
    (Instructional System Design and  Instructional Technology)                          

472 514    การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 3(3-0-6)               3(3-0-6)  (Instructional System Design and  
    (Instructional System Design and  Instructional Technology)                          

 
ปรับรหัสวิชา 

472  518      ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(1-4-4)                  
(Internship in Curriculum Development and Instruction) 

472  515   ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(1-4-4)                  
(Internship in Curriculum Development and Instruction) 

 
ปรับรหัสวิชา 

 472 611     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน  
3(2-2-5) (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 
Doctoral  Students) 

   472 611     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน  
3(2-2-5) (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for 
Doctoral  Students) 

คงเดิม 

(3) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา   ไม่นับหน่วยกิต 
      ให้นักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาใด กลุ่มวิชาหน่ึง ไม่น้อยกว่า  
3   รายวิชา 

ตัดหมวดวิชาน้ีออก 
 

ตัดหมวดวิชาน้ีออก 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์   
       472  615   วิทยานิพนธ์  (Doctoral Dissertation) 
                         มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 

(4) หมวดวิทยานิพนธ์ 
      472  616   วิทยานิพนธ์  (Doctoral Dissertation) 
                         มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต 

 
ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แบบ 2   
(1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.1 ภาษาต่างประเทศ    เทียบได้ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
            466 520    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา1 
3(3-0-6) (English  for Doctoral Students in Education I) 
           466 521     ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา2  
2(2-0-4) (English for  Doctoral Students in Education II) ตัดหมวดวิชาเสริมสมรรถภาพออก 

 

 
 

ตัดหมวดวิชาเสริม
สมรรถภาพออก 

 

       1.2 วิจัย    เทียบได้ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
              472 514   สถิติขั้นสูงและวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
3(3-0-6) (Advanced Statistics and Research  Methodology in  Curriculum 
and    Instruction) 

 472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 3(2-2-5) (Seminar in 

Research  Methodology  in  Mixed Method Research) 
     2) หมวดวิชาบังคับแกน  (6 หน่วยกิต) และไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา  
    2.1 วิชาบังคับแกน   
  

     2) หมวดวิชาบังคับแกน   (9 หน่วยกิต) และไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา 
    2.1 วิชาบังคับแกน   
   472 512 สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี (Seminar in Research Methodology 
in Mixed Method Research) 

 
ย้ายรายวิชา 472 512 
มาจากหมวดวิชาเสริม
สมรรถภาพ และปรับ
รหัสวิชาและค าอธิบาย

รายวิชา 
          472  516 กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
3(3-0-6) (Curriculum   Development Strategies  and Implementation)       

          472  513  กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้    
3(3-0-6) (Curriculum   Development Strategies  and Implementation)       

ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
472 517    การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 3(3-0-6)               
3(3-0-6)  (Instructional System Design and Instructional Technology)                          

472 514    การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 3(3-0-6)               
3(3-0-6)  (Instructional System Design and Instructional Technology) 

 
ปรับรหัสวิชา 

472  518      ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(1-4-4)                  
(Internship in Curriculum Development and Instruction) 

472  515      ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(1-4-4)                  
(Internship in Curriculum Development and Instruction) 

 
ปรับรหัสวิชา 

 472 611     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน  3(2-2-
5) (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral  
Students) 

   472 611     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน  3(2-2-5) 
(Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral  
Students) 

คงเดิม 

(3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  (15 หน่วยกิต)  
3.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ โดยเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 9  หน่วยกิต 
และรายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังน้ี 
รายวิชาบังคับ 
472 521 สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน (Seminar 
in Educational and Instructional Supervision Strategies) 3(2-2-5) 
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน(Seminar in 
Curriculum and Instruction Management) 3(2-2-5) 
472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้ (Seminar in Learning 
Theories and Processes) 3(2-2-5) 
รายวิชาเลือก 
472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการสอน (Independent Study in 
Curriculum and Supervision) 3(2-2-5) 
472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
(Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms) 

(3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา  (15 หน่วยกิต) 
3.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ โดยเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 9  หน่วยกิต และ
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังน้ี 
รายวิชาบังคับ 
472 521 กระบวนทัศน์ทางการนิเทศการสอน (Paradigms in Instructional 
Supervision) 3(3-0-6) 
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน(Seminar in Curriculum 
and Instruction Management) 3(2-2-5) 
472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้ (Seminar in Learning Theories 
and Processes) 3(2-2-5) 
รายวิชาเลือก 
472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการสอน (Independent Study in 
Curriculum and Supervision) 3(2-2-5) 
472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
(Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms) 3(2-2-5) 

 
 
 
 

1. ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 472 
521 
2. เพิ่มรายวิชาเลือก 2 
รายวิชา คือ 472 527 
และ 472 528 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
3(2-2-5) 
472 526 สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน (Seminar in Curriculum 
and Instruction Strategies) 3(2-2-5) 

472 526 สัมมนากลยุทธ์ทางหลักสูตรและการสอน (Seminar in Curriculum and 
Instruction Strategies) 3(2-2-5) 
472 527 สัมมนานวัตกรรมทางหลักสูตรและการนิเทศ (Seminar in 3(2-2-5)  
Innovation on Curriculum and Supervision) 3(2-2-5) 
472 528 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการนิเทศและชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาการ 
(Innovation and Supervision Technology and Professional Learning 
Community) 3(2-2-5) 

3.2 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา โดยเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 9  หน่วยกิต และ
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังน้ี 
รายวิชาบังคับ 
472 561 สัมมนาปรัชญาและมโนทัศน์ในการพัฒนาเด็กไทย (Seminar in 3(2-2-5) 
Philosophies and Concepts of Thai Child Development) 3(2-2-5) 
472 562 สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา  (Seminar in   3(2-2-5) 
Curriculum and Instruction in Elementary Education) 3(2-2-5) 
472 563 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา (Seminar in Selected 3(2-2-5) 
Research in Elementary Education) 3(2-2-5) 
รายวิชาเลือก 
472 564 สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
(Seminar in Current Issues and Trends in Elementary Education) 3(2-
2-5) 
472 565  สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษา (Seminar in   3(2-2-5) 
Strategies for Elementary School Teachers Development) 3(2-2-5) 

3.2 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา โดยเรียนรายวิชาบังคับ จ านวน 9  หน่วยกิต และ
รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังน้ี 
รายวิชาบังคับ 
472 561 สัมมนาปรัชญาและมโนทัศน์ในการพัฒนาเด็กไทย (Seminar in 3(2-2-5) 
Philosophies and Concepts of Thai Child Development) 3(2-2-5) 
472 562 สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา  (Seminar in   3(2-2-5) 
Curriculum and Instruction in Elementary Education) 3(2-2-5) 
472 563 สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา (Seminar in Selected 3(2-2-5) 
Research in Elementary Education) 3(2-2-5) 
รายวิชาเลือก 
472 564 สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
(Seminar in Current Issues and Trends in Elementary Education) 3(2-2-5) 
 
472 565  สัมมนากลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษา (Seminar in   3(2-2-5) 
Strategies for Elementary School Teachers Development) 3(2-2-5) 

 
 
 

1. เพิ่มรายวิชาเลือก  
472 538 การศึกษา
เปรียบเทียบ   
2. ปรับรหัสวิชาของกลุ่ม
วิชาการประถมศึกษา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
472 566 สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา (Seminar in 3(2-2-5) 
Advanced Supervision in Elementary Education Teaching) 3(2-2-5) 
472 567 การศึกษาอิสระด้านการประถมศึกษา   (Independent    Study in 3(2-2-5) 
Elementary Education) 3(2-2-5) 
                                

472 566 สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา (Seminar in 3(2-2-5) 
Advanced Supervision in Elementary Education Teaching) 3(2-2-5) 
472 567 การศึกษาอิสระด้านการประถมศึกษา   (Independent    Study in 3(2-2-5) 
Elementary Education) 3(2-2-5) 
472 538  การศึกษาเปรียบเทียบ  (Seminar in Comparative Elementary 
Education) 3(2-2-5)              

(4)  หมวดวิทยานิพนธ์  ( มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต) 
      472  615   วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า    36  หน่วยกิต  
          Doctoral Dissertation)   

(4) วิทยานิพนธ์  ( มีค่าเทียบเท่า 36  หน่วยกิต) 
       472  617    วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า  36 หน่วยกิต    
                         (Doctoral Dissertation)   

 
ปรับรหัสวิชา 
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ค าอธบิายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา      
 

472 512 Seminar in Research Methodology in Mixed Method Research 
  Principles, concepts and research designs in curriculum and instruction; 
evaluation, analysis, synthesis of research finding and research criticism in curriculum 
and instruction; practice in conducting mixed method research in curriculum and 
instruction. 
 

472 513 Curriculum Development Paradigms and Implementation  
 Principles, concepts, and theories of curriculum; analysis, and criticism of  

context changes and trends of curriculum development; problems of curriculum 
development; curriculum design; curriculum implementation and evaluation; 
techniques and skills in effective curriculum management. 

 

472 514  Instructional  System Design 
 Analysis of theories, principles and concepts for designing instructional system 
with technologies and evaluation of  instructional models; practice in instructional 
system design. 

 

472 515  Internship in Curriculum Development and Instruction 
 Internship in curriculum development and instruction in both local and  

international contexts concerning students’ field of specialization; development of 
projects related to curriculum and instruction; integration of theoretical and practical 
knowledge into practices. 
 

472 521  Paradigms in Instructional Supervision 
    Principles, concepts, theories of instructional supervision, process of  

instructional supervision, educational administration, instruction, roles and skills of an 
instructional supervisor, instructional supervision strategies, instructional supervision 
model, tools and tool development, and the implementation of various tools of 
instructional supervision, trends of instructional supervision. 
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472 522 Seminar in Curriculum and Instructional Management 
 Principles, concepts, theories, and models of curriculum and instructional  

 management; study visits and practicum in curriculum and instructional   
  management. 

 

472 523 Seminar in Learning Theories and Processes 
 Trends and critical issues in learning theories and implications of learning  

 theories; development of learner’s outcome evaluation instruments; study visits and  
 practicum.  
 

472 524 Independent Study in Curriculum and Supervision 
 An independent study in curriculum and supervision based on individual’s  

 interest. 
 

472 525 Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms 
 Educational and instructional supervision paradigms and strategies for  

 professional development of educational personnel. 
 

472 526 Seminar in Curriculum and Instructional Strategies 
 Analysis of curriculum and instructional strategies in formal, non-formal, and  

 alternative education; study visits and practicum to design and develop the  
 curriculum and instructional strategies. 
 

472 527   Seminar in Innovation on Curriculum and Supervision 
   Analysis of innovation on curriculum and supervision, research on innovation  
 in design and develop of innovation on curriculum, supervision for professional  
 development. 
 

472 528 Innovation and Supervision Technology and Professional Learning  
 Community 

  Concepts, scopes, significances, types, and important principles for 
consideration of the selection process, implementation, evaluation, and process of  

 publication of innovation and contemporary technologies related to a process of  
 supervision and professional learning community. 
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472 531 Seminar in Philosophies and Concepts of Thai Child Development 
  Analysis of both eastern and western philosophy and educational philosophy 
concerning child development, theories and concepts in child development, including 
educators’ theories and concepts in child development to be applied in social  

 contexts. 
 

472 532   Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary Education 
 Analysis of elementary education curriculum and curriculum development,  

relationship between curriculum and teaching methods at elementary levels; nature 
and learning style of elementary pupils; theories, principles, methodology and teaching 
techniques in elementary levels, choosing appropriate teaching methods suited for 
social contexts; and teaching development corresponding to elementary education 
context. 

 

472 533 Seminar in Selected Research in Elementary Education 
 Analysis of selected qualitative and quantitative research in elementary  

education with the purpose of synthesizing concepts applied to elementary education 
management; practice of research criticism and selected research evaluation; practice 
of research proposal design, writing, and defense.  

  
472 534 Seminar in Current  Issues and Trends in Elementary Education 

 Analysis and discussion of current issues in elementary education in terms  
of administration, curriculum, teaching, human resources development and innovation 
focusing on Thai elementary education, changes, and trends in elementary education 
in order to set strategies for Thai elementary education in the future. 

 

472 535   Seminar in Strategies for Elementary  School Teachers Development 
   Analysis of concepts and strategies of human resources development and  

elementary school teachers with an emphasis on professional teacher curriculum 
development, and a practicum for elementary the teachers. 
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472 536   Seminar in Advanced Supervision in Elementary Education Teaching  
 Analysis of concepts and innovation in supervision; critique in elementary  

 school supervision;  problems and solutions in supervision; practicum in elementary  
 education supervision.   

 

472 537  Independent Study in Elementary Education 
 An independent study in elementary education based on individual’s  

 interest. 
 

472 538 Seminar in Comparative Elementary Education 
   Analysis of relationships between education, culture and society of  
 countries with the best education in the world class lacking education system;  
 comparative studies in educational policies, concepts, principles and management in  
 elementary education system, and suggestions for improving elementary education in  
 Thailand. 
 
472 611  Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral Students 

 Concepts, theories, principles and contemporary research concerning  
 curriculum and instruction, with an emphasis on criticizing, debating and making  
 conclusions among participants.   
 

472 616 Thesis 
 Compose a thesis with content concerning one group of courses in the  

 curriculum so as to initiate new knowledge of high quality. 
 

472 617 Thesis 
 Compose a thesis with content concerning one group of courses in the  

 curriculum so as to initiate academic and professional progress. 
 


