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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25560081102745   
 1.2 ชื่อหลักสูตร   
 ภาษาไทย             หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (Curriculum and Instruction)   
 ชื่อย่อภาษาไทย  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Ed. (Curriculum and Instruction)  
 
3. วิชาเอก     

ไม่มี    
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า  38 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 

แผน ข    ไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย 
  5.3  การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้
เป็นอย่างด ี  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5 /2561 วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1 นักวิชาการศึกษา 
   8.2 นักวิจัยทางการศึกษา 
       8.3 นักวิจัยและพัฒนา 
   8.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1  นางมาเรียม  นิลพันธุ์ 
 เลขประจ าตัวประชาชน 3-7303-00917-xxx 
  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
    (2536) 
    ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529) 
    ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
    (2525) 
 
 9.2   นายวิสูตร  โพธิ์เงิน 

      เลขประจ าตัวประชาชน 3-1009-03810-xxx 
  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  คุณวุฒิ ค.ด. (อุดมศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)    
    ค.ม. (ศิลปศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
    กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
 

 9.3  ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ บุญสม 
 เลขประจ าตัวประชาชน 3-1408-00016-xxx 
 ต าแหน่ง  อาจารย์  
 คุณวุฒิ  ปร.ด (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 

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

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน 
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และการอยู่ในเศรษฐกิจความร่วมมืออาเซียน ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และจากกรอบทิศทาง ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการส าคัญในการพัฒนาประเทศ คือ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  และ(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2574 ได้ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยเน้นการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ให้ประเทศไทยมี “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยที่วิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  ด้วยเหตุนี้การจัดท าหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จึงค านึงถึงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรีต่อยอดให้ผู้ศึกษาได้มีองค์ความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ในเรื่องของหลักสูตร และการสอนที่มุ่งเน้นการน าความรู้ไปใช้จริง และพัฒนาองค์ความรู้ในการ
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จัดการเรียนการสอนทั้งที่เป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ มุ่งสู่การเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลจากนโยบายการปรับโครงสร้างของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 กรอบทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ที่มีหลักการ แนวคิดใน

การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และมีเป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษา

แห่งชาติ ที่ส่งเสริมระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมผลิตภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ภายใต้พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพเพ่ือให้เป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศและโลก ดังนั้นแนวทางการจัดและพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ยังคงเป็นจัดการหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ 

พัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการสร้างสรรค์  และผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งศิลปะ
วิทยาการและภูมิปัญญาเพ่ือสังคม โดยที่หลักสูตรมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ที่
สามารถผลิตงานวิจัยผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรที่เตรียมไว้ 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน  3 รายวิชา ดังนี ้
          13.1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 
                    1) คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา จ านวน 2 วิชา คือ 
                               464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
      (Foundation of Education for Society  
     Development) 
  464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา         3(3-0-6) 
                                             (Statistics of Educational Research) 
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 2) คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1  
 รายวิชา คือ 

   466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4) 
      (English for Graduate Students in Education) 
 
 
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น 

ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

 สร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน 

 1.2  ความส าคัญ 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตผู้น า

ทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจัยเพ่ือให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มีคุณธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ตรงกับความต้องการของสถาบันการศึกษาที่ต้องการบุคลากรทางการศึกษาครูที่

สามารถพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตรและการการสอนที่สอดคล้องทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของ

บริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคม นโยบายชาติ และการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้

ใหม่ ๆ เพื่อน าไปพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป 

 1.3  วัตถุประสงค์ 
          1.3.1 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและการสอน 
   1.3.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นนักพัฒนาหลักสูตรและผู้สอนมืออาชีพ 
   1.3.3 เพ่ือให้มหาบัณฑิตผลิตงานวิจัยผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการ
สอน 
   1.3.4 เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพนักพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพครู 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและ

การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ า

กว่าที่ สกอ. ก าหนด ภายในระยะเวลา 

5 ปี 

1.ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
2. บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. มีการตรวจสอบและปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตภายใน

ระยะเวลา 3 ป ี

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการของ

หน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง 

2. ส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ

หลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใชบ้ัณฑิต 

เพื่อทราบถึงความพึงพอใจต่อ หลักสูตร และ

การเรียนการสอน คุณภาพบณัฑิต เพื่อน าผลที่

ได้มาพฒันาหลักสูตรต่อไป 

รายงานผลการประมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญภายในระยะเวลา 

3 ป ี

1. ส่งเสริมให้อาจารย์หาความรู้เพิ่มเติมและ

พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ และ

ความก้าวหน้าในสาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นทักษะการ

เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. จ านวนอาจารยท์ี่ได้พฒันา

ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญ

ด้านหลักสูตรและการสอน 

2. กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน 

4.ประเมินมาตรฐานของหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรม การ
ประเมินคุณภาพภายในทุก ๆ 2 ปีและ 
ภายนอกทุกๆ  5  ป ี
2. จัดรวบรวมฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์สอน  วิจัย งบประมาณ ความร่วมมือ
ทางวชิาการ ผลงานตีพิมพ์ ของแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน 
3. วิจัยสภาพปัญหาและแนวโนม้เพื่อการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตร 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
จากมหาบัณฑติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

5. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อให้การเรียนการสอนภายใน
เวลาและนอกเวลามีประสิทธิภาพ 
ภายในระยะเวลา 3 ป ี

1. ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร  อุปกรณ์เชื่อมต่อ ใน
ห้องเรียนเพื่อการสอนที่มีประสทิธิภาพและ
เพื่อค้นคว้าข้อมูลได้ตามความตอ้งการ 
2. มีห้องปฏิบัติการทางดา้นการเรียนการสอน  
ที่มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนและฝึกปฏบิัติในสภาพแวดล้อมที่ดี 
3. ประเมินความต้องการจ าเปน็เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการ
ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์
เชื่อมต่อ  และอัตราส่วนความเร็ว
ของระบบเครือข่ายต่อจ านวนการ
ใช้ของนักศึกษา 
2. ส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริการ 

6. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะตามความต้องการของ
สังคม นักศึกษามีความสามารถทั้งด้าน
วิชาการ มีคุณธรรม และความประพฤติ
ที่เหมาะสม ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษากับนักศึกษา 
2. ติดตั้งช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษา
กับอาจารย ์
3. มีผู้ประสานงานทีส่นบัสนุนบริการทางการ
เรียนและให้ค าปรึกษา  

1.  จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
2. จ านวนร้อยละ และอัตราสว่น
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละป ี
3. ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้การ
สนับสนนุต่างๆ ในแต่ละปี
การศึกษา 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
           2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาอ่ืน  
                2.2.2  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
        2.2.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
     หมายเหตุ ส าหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม  
ดังต่อไปนี้ 

1) มีประสบการณ์ในด้านการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี  

2) มีประสบการณ์ท างานวิจัยและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนในรอบ 2 ปีก่อนการสมัครเข้าศึกษา 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1    นักศึกษาบางคนไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษามาก่อนเข้าศึกษา 

2.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
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2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชการตั้งแต่แรกเข้า เพ่ือให้ค าแนะน าและให้การปรึกษาแก่

นักศึกษา และจัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นด้านการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

2.4.2 จัดให้มีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ิม โดยจัดให้เรียน

รายวิชา 466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 2 หนว่ยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
แผน ก แบบ ก 1  

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

 2561 2562  2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 

จ านวนที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา 

- 2 2 2 2 

แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

 2561 2562  2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 36 36 36 36 36 

ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 

รวม 36 72 72 72 72 

จ านวนที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา 

- 36 36 36 36 

แผน ข 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

 2561 2562  2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปีที่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 

จ านวนที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา 

- 2 2 2 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
       2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าลงทะเบียนแบบ
เหมาจ่าย 

1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

เงิ น อุ ด ห นุ น จ าก
รัฐบาล 

- - - - - 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

 
 

       2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ก.  งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
ทุนการศึกษา - - - - - 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 500,000 850,000 850,000 850,000 850,000 
ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวม (ก) +  (ข) 600,000 950,000 950,000 950,000 950,000 

จ านวนนักศึกษา 40 80 80 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   15,000 11,875 11,875 11,875 11,875 
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2.7  ระบบการศึกษา 
               []     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      

     แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า  38 หน่วยกิต 

     แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า     38 หน่วยกิต 

     แผน ข   ไม่น้อยกว่า     38 หน่วยกิต 

  

     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 38 หน่วยกิต 

 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์           

(มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 

 แผน ข     ศึกษารายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต และท าการค้นคว้าอิสระ      

(มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
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รายการ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1. หมวดวิชาพื้นฐาน - 9 9 

     1.1 วชิาพ้ืนฐานทางการศึกษา - 9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน - 17 23 

     2.1 วชิาบังคับเอก - 11 11 

     2.2 วชิาเลือกไม่น้อยกว่า - 6 12 

3. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 38 12 6 

     3.1 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 38 12 - 

     3.2 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) - - 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 ไม่น้อยกว่า 38 ไม่น้อยกว่า 38 

 
การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) 
 นักศึกษาที่ ศึ กษาในหลักสู ตร แผน ข ต้องเข้ าสอบประมวลความ รอบรู้  (Comprehensive 

Examination) ภายหลังจากท่ีได้เรียนและสอบผ่านงานรายวิชา (Course Work) ครบทุกรายวิชา 

     

3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 

   464   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

466  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษาศาสตร์ 

473 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและ    

วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
         5  หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
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             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
         1  หมายถึง  วิชาพ้ืนฐาน 
         2  หมายถึง  วิชาบังคับเอก 
         3  หมายถึง  วิชาเลือก 
         5  หมายถึง  การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   
 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ 
(ป)  และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา  
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ(ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 2 หน่วยกิต  
 466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                2* (2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 
        ส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยนักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศ
ตามท่ีก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S และ U นักศึกษาท่ีสอบได้สัญลักษณ์ 
S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
 
  แผน ก แบบ ก 1  
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 38 หน่วยกิต 
 473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก   2*(2-0-4) 
   (Seminar in Integration of Curriculum and Instruction with  
   Content Areas) 
 473 553 วิทยานิพนธ์                                      มีค่าเทียบเท่า 38 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
  แผน ก แบบ ก 2  
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต  
 464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
   (Foundation of Education for Society Development) 
 464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
   (Statistics for Educational Research) 
 473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  2*(2-0-4) 
   (Instructional Media and Innovation) 
 473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
   (Educational Measurement and Evaluation)   
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับเอก จ านวน 11 หน่วยกิต 
 473 521  ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6)  
   (Curriculum Theories and Curriculum Development) 
 473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน             3(3-0-6)  

               (Learning Management and Classroom Management) 
          473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Curriculum and Instruction) 
 473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก   2(2-0-4) 
   (Seminar in Integration of Curriculum and Instruction with  
   Content Areas) 
 
 2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 473 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           2(1-2-3) 
   (Experience for Teachers) 
 473 532 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล     2(2-0-4) 
   (Seminar in Individualized Instruction) 
 473 533 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน    2(2-0-4) 
   (Seminar in Curriculum and Instruction Innovation) 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
 473 534 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   2(2-0-4) 
   (Education in a Culturally - Diverse Society) 
 473 535 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน     2(2-0-4) 
   (Curriculum Problem in Current Education) 
 473 536 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด  2(2-0-4) 
   (Curriculum and Instruction for Thinking Abilities Enhancement) 
 
3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)  12  หน่วยกิต 
 473 552  วิทยานิพนธ์            มีค่าเทียบเท่า  12  หนว่ยกิต 
    (Thesis) 
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  แผน ข 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต 
   
 464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
   (Foundation of  Education for Society Development) 
 464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
   (Statistics for Educational Research) 
 473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน  2*(2-0-4) 
   (Instructional Media and Innovation) 
 473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
   (Educational Measurement and Evaluation)     
  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับเอก จ านวน 11 หน่วยกิต 
 473 521  ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6)  
   (Curriculum Theories and Curriculum Development) 

 473 522   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน          3(3-0-6) 
                (Learning Management and Classroom Management) 
 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

 
 473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Curriculum and Instruction) 
 473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก   2(2-0-4) 
   (Seminar in Integration of Curriculum and Instruction with  
   Content Areas) 
 
 2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 473 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           2(1-2-3) 
   (Experience for Teachers) 
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 473 532 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล     2(2-0-4) 
   (Seminar in Individualized Instruction) 
 473 533 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน    2(2-0-4) 
   (Seminar in Curriculum and Instruction Innovation) 
 473 534 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม   2(2-0-4) 
   (Education in a Culturally - Diverse Society) 
 473 535 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน     2(2-0-4) 
   (Curriculum Problem in Current Education) 
 473 536 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด  2(2-0-4) 
   (Curriculum and Instruction for Thinking Abilities Enhancement) 
 
3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)  6 หน่วยกิต 
 473 551  การค้นคว้าอิสระ            มีค่าเทียบเท่า  6  หน่วยกิต 
   (Independent Study) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
     แผน ก แบบ ก 1        

  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  2* (2-0-4) 
473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก 2* (2-0-4) 

รวมจ านวน 0 
   

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 553 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
รวมจ านวน 6 

 

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 553 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
 

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 553 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 13 

รวมจ านวน 13 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
473 553 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 13 

รวมจ านวน 13 
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  แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1 
 

 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

 

 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  2* (2-0-4) 

473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 2*(2-0-4) 

473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
รวมจ านวน       9 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน          3(2-2-5) 

473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                                 3(3-0-6) 

473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก 2(2-0-4) 
รวมจ านวน 11  
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ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1 
 

 

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก   6 

รวมจ านวน 6 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 552 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
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  แผน ข   

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1  
 

 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

 

 
หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  2* (2-0-4) 

473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 2*(2-0-4) 

473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
รวมจ านวน 9 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 

473  522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน          3(2-2-5) 
473  523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                                 3(3-0-6) 

473  524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก 2(2-0-4) 

รวมจ านวน 11 
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ปีที่  1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก  6 
รวมจ านวน 6 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิชาเลือก   6 

รวมจ านวน 6 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

473 551 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

รวมจ านวน 6 
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      3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
      
464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม     3(3-0-6) 
   (Foundation of Education for Society Development) 

  ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา ปรัชญาตะวันออกทาง
การศึกษา แนวคิดพุทธธรรมในการก าหนดนโยบายการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดพ้ืนฐานทาง
สังคมศาสตร์ ระบบการศึกษาและกระบวนทัศน์ทางสังคมต่อการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา            3(3-0-6)  
 (Statistics for Educational Research) 

                      สถิติพ้ืนฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ    
            สมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ ความแปรปรวน  
            การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย การทดสอบด้วย 
            สถิติแบบนอนพารเมตริก 

 

466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4)  
 (English for Graduate students in Education)  
     เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U        

           การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการอ่านบทความวิชาการ การน าเสนอผลงาน
วิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 

473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   2(2-0-4) 
 (Instructional Media and Innovation)  
 เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

                   หลักการ แนวคิด  การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม 
       เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
       ทางการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง ประยุกต์ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้  
       การน าไปใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
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473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Educational Measurement and Evaluation)    

                                  หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบ  
                       และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือวัดและ  
                       ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน และน าผลไปใช้ 
                       ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
473  521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                        3(3-0-6)  

 (Curriculum Theories and Curriculum Development)  
                                 หลักการ แนวคิด นิยาม ความส าคัญและองค์ประกอบของหลักสูตร มาตรฐาน 
                     การศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ การปฏิบัติในการออกแบบจัดท า  
                      และพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ  การน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลหลักสูตร เพ่ือน า 
                      ผลการพัฒนาหลักสูตรไปใช้ 
 

473 522           การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน          3(3-0-6) 
                       (Learning Management and Classroom Management) 
                                  หลักการ แนวคิด และแนวทางเก่ียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้    
                        และการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก 
                       คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการ    
                       จัดการชั้นเรียน   การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
                       และน าไปสู่ปฏิบัติ ให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
                       การเรียนรู้ 
 
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    

(Research Methodology in Curriculum and Instruction) 
3(3-0-6) 

                                   แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณ  
                         งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยผสมผสานวิธี โดยศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการ       
                         สอนเพ่ือก าหนดปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด กรอบด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย   
                         การสร้างเครื่องมือ และการหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล การ 
                         สรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิเคราะห์วิจารณ์การ  
                         ประเมินรายงานการวิจัย 
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473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก  
(Seminar in Integration of Curriculum and Instruction with 
Content Areas) 

2(2-0-4)  

                                    สัมมนาการบูรณาการแนวคิด แนวทาง และแนวโน้มต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยา  
                         ส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน  สื่อการเรียน 
                         การสอนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้กับวิชาเอก เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ 
                         การจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสามารถและระดับการศึกษาของผู้เรียน 

 
473 531          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       2(1-2-3)              
         (Experience for Teachers) 
            การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
                       ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
                       การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ เครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ 
                       ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน  
                       การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
                                  มีการศึกษานอกสถานที่  
 
473 532 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล                                                 2(2-0-4) 
 (Seminar in Individualized Instruction)                                     

           สัมมนาแนวทางการเรียนการสอนรายบุคคลที่หลากหลาย การพัฒนาทักษะเพ่ือ
การจ าแนกประเภทของผู้เรียน การสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่ใช้ในห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอน
รายบุคคล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้รายบุคคล และแนวโน้มการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรายบุคคล 

473 533 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน 2(2-0-4) 
 (Seminar in Curriculum and Instruction Innovation)  
                                 สัมมนานวัตกรรมทางการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
                       ทีเ่กี่ยวข้องทางด้านหลักสูตรและการสอน  วิเคราะห์วิทยาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการ 
                       จัดการเรียนรู้  การจัดการชั้นเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ 
                       ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา 
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473 534 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

 (Education in a Culturally  - Diverse Society)  
                                 การวิเคราะห์ และอภิปรายวัฒนธรรมที่หลากหลายและบริบททางสังคมปัจจุบัน   
                       ที่มผีลต่อการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องความหลากหลาย 
                       ทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคม  
 

473 535 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน 2(2-0-4) 

 (Curriculum Problem in Current Education)  
                                     บริบทสังคม วิกฤติการพัฒนาการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในระดับสากล และระดับประเทศ 
                         ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร การน า 
                         หลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ  และยุทธศาสตร์การ 
                         แก้ปัญหาอนาคต 
    
473 536 หลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิด 2(2-0-4) 
 (Curriculum and Instruction for Thinking Abilities Enhancement) 
                              การคิดกับกระบวนการท างานของสมอง ทักษะการคิดพ้ืนฐาน กระบวนการคิดท่ีส าคัญ 
                    ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรและทักษะการคิดตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ 
                    ยุทธวิธีจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการคิด การใช้ทฤษฎี รูปแบบเทคนิค     
                    การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้  เพื่อออกแบบ เลือกใช้ และปฏิบัติการในการจัดการ      
                    เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่าง    
                    สร้างสรรค์ ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างด้านความสามารถ ระดับการศึกษา และสาขาวิชา 

473 551 การค้นคว้าอิสระ                                                    มีค่าเทียบเท่า  6   หน่วยกิต 

(Independent Study) 

            การศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่สนใจภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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473 552 วิทยานิพนธ์                                                       มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  

                                การวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรหรือการสอน โดยน าความรู้และเนื้อหาจากการเรียน 
                     ในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการภายใต้การแนะน าและให้การปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
                     วิทยานิพนธ์ 

473 553 วิทยานิพนธ์                                                      มีค่าเทียบเท่า 38 หน่วยกิต 
 (Thesis)  

                                 การวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรหรือการสอน ภายใต้การแนะน าและการให้ 
                    ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ 

3-7303-00917-XX-X 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (2536) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529) 
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2525) 

8 6 

2 ผศ. ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 
3-1009-03810-XX-X 

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

6 6 

3 ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร. 
นิวัฒน์ บุญสม 
3-1408-00016-XX-X 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) 
วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (2538) 

0 3 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร        

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
1 ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ ์

3-7303-00917-XX-X 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (2536) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2529) 
ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2525) 

12 6 

2 ผศ. ดร. วิสูตร  โพธิ์เงิน 
3-1009-03810-XX-X 

ค.ด. (อุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2553) 
ค.ม. (ศิลปศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2547) 
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 

0 6 

3 ว่าที่ร้อยตรี อ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม 
3-1408-00016-XX-X 

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

0 6 

4 ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
3-5308-00120-XX-X 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2554) 
ค.ม. (ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2542) 
กศ.บ. (การประถมศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(2538) 
 

6 6 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ปรับปรุง 
5 ผศ.ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สงูเนิน 

3-300-10170--XX-X 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2553) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) 
พธ.บ. (บริหารการศึกษา)  
เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ในพระราชปูถัมภ์ (2539) 

0 6 

6 ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชยั 
3-710-30044-9XX-X 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2552) 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ)  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2547) 
ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบนัราชภฏันครปฐม 
(2541) 
 
 

3 6 

7 อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
3-719-90007-0XX-X 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (2553) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2542) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลยัศิลปากร (2539) 

6 3 

 
 

 3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
                             ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
        หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/โครงการ และงานวิจัยในชั้นเรียน ขณะฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู รวมทั้งท าการวิจัยในรูปแบบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษา

สนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน/

โครงการ และงานวิจัยในชั้นเรียน ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งท าการวิจัยในรูปแบบการค้นคว้าอิสระ

หรือวิทยานิพนธ์  มีขอบเขตท าโครงงาน/โครงการ และงานวิจัยในชั้นเรียน ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

รวมทั้งท าการวิจัยในรูปแบบการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  สามารถท าวิจัย และเขียน

รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้        

 5.3  ช่วงเวลา            

แผน ก แบบ ก 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 – ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผน ก แบบ ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

แผน ข   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต          

แผน ก แบบ ก 1  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 38 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 

แผน ข   การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 

                (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   

 (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 

                    (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

 (4)  มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

 (1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและนักศึกษาก าหนดหัวข้อและจัดท าโครง

ร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาในแผน ข จะต้องด าเนินการสอบประมวลความรู้

ผ่านเรียบร้อยก่อนที่จะก าหนดและเสนอหัวข้อ/โครงร่างการค้นคว้าอิสระ 

 (2)  นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่อกรรมการสอบ  

 (3)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 

 (4)  นักศึกษาน าเสนองานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้ายต่อกรรมการสอบ  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ เป็นผู้น าในการน าองค์ความรู้ทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนไปพัฒนาการจัดท า
หลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มหาบัณฑิตเกิดการเรียนรู้ตลอดจนท าการศึกษาวิจัย 
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  โดยมหาบัณฑิต
จะมีคุณลักษณะพิเศษคือ มีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตรและการสอน มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ 
คล่องแคล่ว ทันสมัย มีคุณธรรมในวิชาชีพ และมีความเป็นผู้น าที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการบูรณาการเรื่องการวางตัว การแต่งกาย การเข้าสังคม  การใช้

เทคนิคการสื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในวิชาชีพ 
และส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการด้าน
หลักสูตรและการสอน 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน  เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี  
2. ก าหนดให้รายวิชามีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาน าความรู้ด้านหลักสูตรและ
การสอนประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาในสภาพสังคม
ปัจจุบัน   เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีกระบวนการคิดขั้นสูงในการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการศึกษาจริง 
3. ส่งเสริมให้ในรายวิชานักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในการ
เขียนบทความวิชาการเพื่อน าเสนอแนวความคิด องค์ความรู้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนร่วมถึงการศึกษาไทย 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดให้รายวิชาสอดแทรกกระบวนการคิด กระตุ้นให้ผู้เรียนให้สร้าง
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับรายวิชาและหรือด้านหลักสูตรหรือการสอน บน
พ้ืนฐานทฤษฎี ความรู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรหรือ
การสอนหรือในรายวิชานั้น ๆ และเชื่อมโยงกับสภาพปัจจุบัน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน  ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 
    2) ริเริ่มชี้ ให้ เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    3)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่นและความเป็น
สากลในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
    2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะทางวิชาการ 
    3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีสมรรถนะส าคัญตามวิชาชีพ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  
    4) ฝึกให้มีประสบการณ์ท างานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นโดยการท างานกลุ่ม 
    5) ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทางวิชาการทางด้านหลักสูตรและการสอน 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1) ประเมินจากการน าเสนองาน  การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการกระท า 
    2) ประเมินจากการเข้าเรียนและการส่งงาน งานวิจัย 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    4) ประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการ/การฝึกปฏิบัติงาน/งานวิจัย 
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 2.2   ด้านความรู้ 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  
    1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึง
ประเด็นปัญหาส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น 
    2) สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจัย การปฏิบัติ
ในวิชาชีพและในการด าเนินชีวิต 
    3)  รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับ
หลักสูตรในสาขาวิชาชีพ  
    4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
    5) พัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    1) ใช้เทคนิควิธีสอน นวัตกรรมที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี และ
เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
    2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญวิทยากรบรรยาย
พิเศษ ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ กรม กระทรวง มีการศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ 
   2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     3) การประเมินตามสภาพจริง เช่น การท ารายงาน การวิจัย การท าชิ้นงาน การน าเสนองาน 
การเสนอผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
 
 

 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2) สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 



39 
 

     3) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ 
โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
     4)  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าการน าเสนองาน การปฏิบัติงาน 
     2) การศึกษาโดยกรณีศึกษา การแก้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน การเรียนโดยใช้
วิจัยเป็นฐานการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
     3) การปฏิบัติวางแผนประยุกต์ ออกแบบและประเมินผลงานวิจัยในด้านสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) การสอบด้วยเครื่องมือที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสร้างสรรค์ที่สะท้อน
ความรู้และทักษะความสามารถ 
     2) การประเมินตามสภาพจริงจากการวิพากษ์ชิ้นงาน รายงานบทความ งานวิจัย การสัมมนา 
     3) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยการประเมินการปฏิบัติงาน 
 

 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
     2) สามารถจัดการ วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงได้อย่างเหมาะสม 
     3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรในการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
     4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     1) การท ากิจกรรม/การท างานกลุ่ม/การสัมมนา/การฝึกปฏิบัติ/การเสนอผลงาน 
     2) การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     1) การสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม/การท างานกลุ่ม 
     2) การปฏิบัติงาน และการน าเสนองาน 
     3) การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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 2.5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1  ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
     2) สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
     3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมนุมทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
   2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
     2) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
     3) ใช้การจัดการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
     4) ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสวงหาความรู้เป็นฐาน 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) การน าเสนองานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     2) การปฏิบัติงานที่หลากหลายและใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
     3) ประเมินจากผลงาน 
     4) ประเมินจากงานวิจัย 
        
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. คุณธรรม  จริยธรรม 
    1.1  สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม ที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน  ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ 



41 
 

    1.2  ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
    1.3  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
 2. ความรู้ 
    2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึง
ประเด็นปัญหาส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น 
    2.2 สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจัย การปฏิบัติ
ในวิชาชีพและในการด าเนินชีวิต 
    2.3  รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด 
ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ  
    2.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
    2.5 พัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 
  3. ทักษะทางปัญญา 
        3.1 สามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
     3.2 สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
     3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
     3.4  สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนา องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถจัดการ วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงได้อย่างเหมาะสม 
  4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรในการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
  4.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
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  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
     5.2 สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
     5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมนุมทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  O O   O     O         

464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  O O   O O   O   O     O  
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต O    O O O    O    O  O  O 

473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน O  O  O  O    O  O  O  O   
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับ
ครู            O       O O   O    O   

473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร   O O   O   O O   O    O   

473 522การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  O       O O   O    O O  

473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    O     O O   O  O  O O  

473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับ
วิชาเอก  

      O O O   O O O O     

473 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        O O   O    O O O  O O   O O 

473 532 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล  O O  O O O   O O       O O 

473 533 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน   O   O  O O  O  O O O     O 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
                                                                                                        ความรับผิดชอบหลกั                                 ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

473 534 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

O  O O  O  O O  O O  O   O O  

473 535 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน   O  O  O  O O O   O    O O  

473 536 หลักสูตรและการสอนเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิด 

 O O   O O    O O O O    O  

473 551 การค้นคว้าอิสระ  O O   O            O  

473 552 วิทยานิพนธ์  O O   O            O  

473 553 วิทยานิพนธ์  O O   O            O  



45 
 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล

สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็น ไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา

ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ

สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล 

โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน

อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา   

ต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
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2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ

ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความ

พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้

ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่ประเมินผลเป็นรูปธรรมได้  อาทิ (ก) จ านวนบทความทางวิชาการที่

เผยแพร่ (ข) จ านวนวิทยานิพนธ์ในแต่ละปีการศึกษา (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรม

การกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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 แผน ข 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 
 อ่ืน ๆ  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  หมวดที่ 7 

(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 

และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการปฐมนิเทศการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและ

หลักสูตรที่สอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี 

 (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการปรับการประเมินผลให้

เหมาะสม 

 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 (4) ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

 (5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 (6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

 (1) สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชามีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

 (2) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพ 

 (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 

 (6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรในรายละเอียด ดังนี้  

 
เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

1. อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3  
คน  

การตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ อาจารย์ให้
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริญ ญ าโทและเกณ ฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 3 คน 

รายชื่ อ อ าจ ารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
หลักสูตร จ านวน  3  คน 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ าจ ารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ  

ตรวจสอบคุณ วุฒิ  และคุณ สมบั ติ ของ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์
ประจ าหลักสู ตร อาจารย์ ผู้ สอน  และ
อาจารย์ พิ เศษ  ให้ เป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์
มาตรฐาน 

คุ ณ วุฒิ  แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

3. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

ก าหน ดรอบระยะ เวลาการป รับ ป รุ ง
หลักสูตร ทุก 5  ปี โดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรก าหนดกรอบเวลา และ
กรอบการปรับปรุงหลักสูตร  

หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึ กษ า คุ รุ สภ า และผู้ ใช้
บัณฑิต 

 
2. บัณฑิต   
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ก าหนดคุณภาพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การ
ประเมินผล 

1. คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตมี
ค ะ แ น น ใน
ระดับไม่น้อย
กว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ ม 
5 

2. การได้งานท า
ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษา 

การติดตามผลบัณฑิตที่ส าเร็จศึกษา ที่ได้ งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

บั ณ ฑิ ต ที่
ส า เ ร็ จ
การศึ กษามี
งานท าหรือมี
กิ จ ก ารขอ ง
ตนเองทุกคน  
( ย ก เ ว้ น 
ศึ ก ษ า ต่ อ  
เกณฑ์ทหาร 
อุปสมบท) 
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3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 

1. การรับนักศึกษา 
   1.1 การรับนักศึกษา 
   1.2 การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

ห ลั ก สู ต รมี ร ะบ บ แ ล ะก ล ไก ก ารรั บ
นักศึกษา ดังนี้   
   1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของ
นักศึกษา  
   2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   3)  ด าเนินการจัดสอบและประกาศผล
สอบ  
   4) นักศึกษารายงานตัว  
   5) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณะ 
และสาขาวิชา  
   6) ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น
ภาษาอังกฤษ 
   7 )  ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ส รุ ป ท บ ท ว น
กระบวนการการรับนักศึกษา 
   8) น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ
รับนักศึกษาไปปรับใช้ ในการวางแผนรับ
นักศึกษาครั้งต่อไป 

1. นั กศึ กษ ามี คุณ สมบั ติ ต าม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ความพร้อมของนักศึกษาที่จะ
ศึกษาในหลักสูตร และการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่แตกต่าง 
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2. การส่ ง เส ริ ม แล ะ พั ฒ น า
นักศึกษา 
    2.1 การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบ
แ ล ะก ล ไก ก า รค ว บ คุ ม ดู แ ล ก าร ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการแนะ
แนวแก่นักศึกษาในหลักสูตร     
   1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาในการ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงใน
การเข้าพบ (Office hours)  
   3) สรุปผลการให้ค าที่ปรึกษา 
   4) ป ระ เมิ น อาจารย์ที่ ป รึ กษ าโดย
นักศึกษา          
   5) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร น า
ผ ลการป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจขอ ง
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษาเพ่ือน าพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา  

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข 
และมีทั กษะที่ จ า เป็ นต่ อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต และ
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดในหลักสูตร 
 

     2.2 กิ จกรรมการพั ฒ น า
ศักยภาพของนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
   1) ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความ
ต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และผลการปฏิบัติงานจาก มคอ.7 มา
สรุปหาแนวทางการออกแบบกิจกรรม  
   2 ) ป ระชุ มออกแบบกิ จกรรมและ
โครงการ แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  (1)  
กิจกรรมและโครงการภายใต้แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ (2) 
สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมใน มคอ.3 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 วิชา 

จ านวนกิจกรรมและรายวิชา 
(มคอ.3) ที่เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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   3) ประเมินผล  
   4) ทบทวนการด าเนินงาน ปรับปรุง
แผนด าเนินงาน 
   5) น าแนวปฏิบัติที่ดีมาด าเนินการตาม
วงจร PDCA 

3.  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
    3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  

หลักสูตรมีระบบและกลไกลการรายงาน
ผลการคงอยู่ของนักศึกษา ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
  1) การรายงานตัวและการปฐมนิเทศ
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯ    
   2) จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา    
   3) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็น
รายปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจ
การคงอยู่ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
   4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่ของ
นั ก ศึ กษ าต่ อคณ ะกรรมการบ ริห าร
หลักสูตร 
   5) รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา
ต่อคณะฯ 
 

จ าน วน นั ก ศึ ก ษ าที่ ค งอ ยู่ ใน
หลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

    3.2 การส าเร็จการศึกษา  1. สรุป ผลการส า เร็จ การศึ กษ าของ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
2. ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการส าเร็จการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป  
 
 
 

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาทุกคน 

    3.3 ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของ

ระบบและกลไกลการความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของหลักสูตรและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา มีการ

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการบริหารงานหลักสูตร
และจัดการข้อร้องเรียนในระดับ
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นักศึกษา ด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   1) ปฐมนิ เทศนักศึกษาระดับคณะฯ 
และระดับหลักสูตร แนะน าช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนกับ
นักศึกษา (กล่องรับความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียน /ระบบออนไลน์ต่างๆ / อ.ที่
ปรึกษา ฯ) 
   2 ) ตรวจสอบความคิด เห็ นและข้อ
ร้องเรียน (ทุกภาคการศึกษา) เพ่ือน าเข้าที่
ประชุม (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
   3 ) ป ระชุ ม เพ่ื อ พิ จ ารณ าแก้ ไขข้ อ
ร้องเรียน 
   4) ติดตามผลและส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการบริหารของหลักสูตร ติดตามผล
และแจ้งผลการแก้ ไขข้อร้องเรียนต่อ
นักศึกษา  
   5) ส า ร ว จ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก า ร
บริหารงานของหลักสูตรปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
 
   6) สรุปผลและสังเคราะห์ปัญหาเพ่ือวาง
แผนการป้องกันการเกิดซ้ า 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 
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4. อาจารย์ 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ 
ผลลพัธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
    1.1 ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระบบและกลไกการรับ และแต่ งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   1) วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
   2) เสนอแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
  3) ขออนุมัติแผนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (กรณีไม่มีกรอบอัตรา) 
   5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   6) ประเมินผลการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

    1.2 ระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีการด าเนินการดังนี้  
   1) ประชุม เพ่ื อวางแผนด าเนิ นการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสู ตรและ
งบประมาณ 
   2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านต่าง ๆ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   3) อาจารย์ท ารายงานผลการพัฒนา
เสนอ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
   4) ทางสาขาวิชาน าผลที่ ได้มาเข้าที่
ประชุมเพ่ือสรุปผลและวางแผนในการ
พัฒนาในปีต่อไป 
 

แผนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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    1.3 ระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้  
   1) การวางแผนงบประมาณและแนว
ทางการพัฒนาอาจารย์ในแผนปฏิบัติงาน
ของสาขาวิชา 
   2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง 
   3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนาตนเอง 
ภายใต้ งบประมาณที่ ก าหนด เพ่ือให้
กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
  4) อาจารย์ที่พัฒนาตนเองแล้ว รายงาน
ผล 
  5) สรุปผลและวางแผนในการพัฒนาในปี
ต่อไป 

แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ
ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
    1.1 การออกแบบหลักสูตร 
และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  1) หลักสูตรฯ แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
   2) จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตร 
   3) ศึกษาและส ารวจข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตร 
   4) จัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือ
เตรียมการวิพากษ์หลักสูตร  
   5 ) ก า ห น ด แ ล ะ ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
   6) ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
   7) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
   8) น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย และพิจารณา
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

รายละเอียดเอกสารหลักสูตร 
มคอ. 2  

    1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

   1) คณ ะกรรมการบริหารหลั กสู ตร
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามข้อก าหนดการด าเนินการทุก
ปีการศึกษา  
   2) คณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร
พิจารณาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย 
(โดยเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาค
การศึกษา 
   3) คณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ประชุมชี้ แจงกับอาจารย์ผู้ สอน  เพ่ื อ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย 
 

 มคอ.3 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 
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   4) อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้มี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
และทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

   1.3 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้  
   1) คณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ประชุม เพ่ือก าหนดผู้สอนประจ ารายวิชา 
ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ คือ ความรู้
และความสามารถ ประสบการณ์การสอน 
ความเชี่ยวชาญในรายวิชา ฯลฯ จ านวน
ชั่วโมงที่ก าหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่
หลัก ซึ่ งก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
   2) หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการ
เรี ย น ผ่ าน ร ะบ บ บ ริ ก า ร ก า รศึ ก ษ า 
(www.reg.su.ac.th) ของมหาวิทยาลัย 
   3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้ง
ผู้สอนรับทราบและผู้สอนจัดท า มคอ.3 
หรือ มคอ. 4 ส่งให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา ภายในระยะเวลาที่
คณะวิชาก าหนด 

ตารางสอนและรายชื่อผู้สอน 

    1.4 การก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

การก ากับติดตามการจัดท ามคอ. 3 ตาม
กระบวนการดังนี้ 
   1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก
ด้าน  ตาม มคอ.2 ของหลักสูตร และ
รายงานผลของรายวิชาจาก มคอ.5 ของ
ภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ในกรณีที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นแล้ว) 
โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ต้องค านึ งถึ งการบู รณ าการงานวิจั ย 

 เอกสาร มคอ. 3 และ 4  ตาม
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม  
   2) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 และ 4 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ห ลั ก สู ต ร ก า ห น ด 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณา
แล้วน าเสนอต่อคณะฯ และน าเผยแพร่ใน
ระบบบริหารการศึกษา 

   1.5 การจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโทที่มีการบูรณา
การกับ การวิ จั ย  การบ ริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   1) คณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 
เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
และ 4 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท า
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ
เรี ย น ก ารสอน ให้ เป็ น ไป ต าม ก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  โดยการบู รณาการ
งานวิจัย หรือบริการวิชาการ หรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และระบุการปฏิบัติ 
หรือการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21 
   3) คณ ะกรรมการบริหารหลักสู ตร
ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ 
   4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้สอน 

มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่มีการบูร
ณาการกับการวิจัย หรือการ
บริการวิชาการทางสังคม หรือ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2.  การประเมินผลผู้เรียน  
    2.1 การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ 
คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และ

ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้และ
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

    2 .2  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษา 
    2.3 การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning)  
ซ่ึงด าเนนิการดังน้ี  

1) ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมิน
ผู้เรียนตามที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ. 
4 ทั้ งนี้  การวัดผลและการประเมินผล
ก า ร ศึ ก ษ า เป็ น ไป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย  
   2) ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผลการ
เรียนรู้และจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่คณะวิชาก าหนด  

     3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละรายวิชา และ
พิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยประเด็นในการพิจารณาได้แก ่

3.1   ผลการเรียน อาจารย์ผู้ สอน
จะต้องรายงานผลคะแนน และ รายงาน
ผลการตัดเกรดโดยระบุว่าเป็นระบบอิง
เกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

3.2  ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา โดยพิจารณาจาก มคอ. 3, 5 
และหลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่
หลักสูตรระบุ ไว้ ใน มคอ.2 หมวดที่  5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
   4) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.5 และ 6 ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

   5) หลักสูตรน าผลการประเมินผลการ
เรียนเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับคณะฯ เพ่ือทวนสอบอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนที่จะแจ้งผลการประเมินผลการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาได้ รับทราบผ่านระบบ
บริหารการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ ซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    1) ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

     2) จ านวนสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
     3) กระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นั กศึ ก ษ าแล ะอ าจ ารย์ ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงาน 
   1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ เพียงพอและเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนน าเสนอข้อมูลต่อ
คณะวิชา 
   2) หลักสูตรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ด้าน
การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยให้อาจารย์รับผิดชอบการแจ้งต่อคณะ
เมื่อพบสิ่งของช ารุดเสียหายหรือขาด 
    3) ส ารวจความต้องการและประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษา
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   4) กรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือน าผล
ความต้องการและความพอใจต่อการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา สรุปผล 
ทบทวนและเสนอคณะวิชา 
   5) การติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะวิชาในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของอาจารย์และนักศึกษา  
   6) วางแผ น การด า เนิ น งาน ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับการเรียนรู้ใน
ร ะ ดั บ ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  3.5 จ า ก
คะแนนเต็ม 5 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี2561 ปี2562 ปี2563 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X 

(6) มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน  X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   X 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแต่ละปี  9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณา

จากจ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 

2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 

2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา  การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
(2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุง

ทักษะการสอน   เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
และสถานการณ์ของสาขาวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา  ผู้แทนนักศึกษา

ปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
(2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
(3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจาก

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

(1) ติดตามบัณฑิตใหม่ โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บั งคับบัญชาโดยการใช้
แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์ 

(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
          4.1.1  อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการ
สอนในวิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาถดัไป  
         4.1.2 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที   ซึ่งถือเป็นการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
         การปรับปรุงหลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต    โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
        4.2.1  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล  และเสนอประเด็น 
ที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
        4.2.2  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

       4.2.3  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภารวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
  
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ภาคผนวก ค ตารางการเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจริงและส าเร็จ 
   การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี และรายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับ ปีพ.ศ. 2556 
ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
    การสอน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
ภาคผนวก ฉ ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

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

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

2550” 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2545 
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที4่) พ.ศ. 2548  
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ

ซึ่งขัด หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัด

กับข้อบังคับนี ้
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หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 5  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาค หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 
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 

6.3 นักศึกษาพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัย หรือเข้าศึกษาเป็น
กรณีพิเศษโดยไม่รับปริญญา หรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพ่ือขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตน
สังกัด ตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้ 
7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 

7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 

7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และผ่านการ
พิจารณาของสาขาวิชาแล้ว ดังนี้ 

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

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

7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
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7.7 มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้ หรอืได้รับการคัดเลือก 
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
ลงโทษตามควรแก่ความผิดนั้น ดังนี้ 

9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
9.1.2 พักการศึกษา 
9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

9.2 ในกรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต
วิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบ เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิด
ประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต หรือเป็นความผิดอย่างอ่ืน และให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้น และให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืนนอกจาก 
ข้อ 9.2.1 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 

ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และให้ถือก าหนดวัน
ตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป  เว้นแต่วันสุดท้ายของการนับวันตามก าหนด
วันในข้อบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 
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หมวดที ่2 
การจัดการศึกษา 

 
ข้อ 11  ในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษา

ปลาย แต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก

ภาคหนึ่งก็ได้ โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้จัดชั่วโมงการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ  และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  การนับเวลาการศึกษา ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอน โดยนับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 19.1.1.1 

ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาการศึกษา

ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
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
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 

ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของ
ปีการศึกษาถัดไป หรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาถัดไป 
แล้วแต่กรณี 

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

กว่า 15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และมีการเตรียมหรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต ่30 ถึง 
45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ และเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้ว นักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.4 การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า  3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือตั้งแต ่45 ถึง 60 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
แต่อย่างน้อยท่ีสุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้ 

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

15.2.1.1 แบบ  ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์  ซึ่ งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36  
หน่วยกิต และอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

15.2.1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ต้องศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และมีการสอบประมวลความรอบรู้ 

15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์ และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมโดย

ไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี ้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 และมีรายวิชาที่ ต้องศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีจ า นวน 

หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์ และรายวิชาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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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

การศึกษาที ่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 นักศึกษาปกต ิได้แก่ 
 16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ

นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
แล้ว 

 16.2 .1.2 นักศึกษาสามัญ ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต ่3.00 
ขึ้นไป หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 เป็นต้นไป ตั้งแต ่3.00 ขึ้นไป 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณี  หากนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น 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 และหรือได้สัญลักษณ ์NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 
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16 .2 .2 .2  นั กศึ กษ าสามัญ ระดั บ ป ระกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ตห รือ ระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผน ก แบบ ก 2 หรือ แผน ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 
3.00 หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  2 เป็นต้นไป ต่ ากว่า 3.00 และ
หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียน และหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 

ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา การโอน 
หน่วยกิตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร  และการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 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 
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

19.1.1.3 นักศึกษามีเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือมีความจ าเป็นสุดวิสัย 
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่

ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษา

สถานภาพทุกภาคการศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว 
และในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควร หรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษา และมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกัน แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 
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19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้า
ศึกษาใหม่ จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  14 
วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนการสอบประจ าภาค และในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้น
ยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 

ข้อ 20 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 ต่ ากว่า 2.50 หรือ

นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U 
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต และตามข้อ 34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
เป็นครั้งที ่2 ตามข้อ 33.5 

20.5 ไม่ ได้รับอนุมัติหั วข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน 3  
ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพ้ืนฐานระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปีการศึกษา ส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพ้ืนฐาน
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
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ทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่
ต้องช าระหรือค้างช าระด้วย 

 
หมวดที่ 3 

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 
 

ข้อ 21 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนด 
21.2 ผู้ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน  เวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุอัน

สมควรให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา 
ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา 

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

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษา
นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ 
ทั้งนี ้นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในบัณฑิตวิทยาลัย 

22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษาส าหรับภาค
การศึกษานั้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติ
ตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ ในกรณีท่ีรายวิชานั้น
ไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรือระดับปริญญามหาบัณฑิต จะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต และให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ยด้วย 

22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
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22.6 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือนักศึกษาแบบ 1 ในระดับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์  ให้ลงทะเบียนรักษาสถานภาพทุกภาค
การศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 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 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบี ยนในภาคการศึกษาที่  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 และ

ข้อ 22.8.2 ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  
ในกรณีที่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่าตามที่ก าหนด

ไว้ในข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนไดโ้ดยไม่ต้องขออนุมัติ 
ข้อ 23 การขอถอน และขอเพ่ิมรายวิชา 

23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
23.1.1 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะไม่ปรากฏใน
ระเบียน 

23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 42 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะ
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน 
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23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
แล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

23.2 การขอเพ่ิมรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 
วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา เว้นแต่ใน
กรณีที่นักศึกษาขอเพ่ิมรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย 
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หมวดที ่4 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 

25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาโดย
อาจท าการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบ การเขียนรายงาน การมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอ่ืน ๆ 
และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น  หรือจะใช้วิธีการวัดผล
อย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆ ก็ได้  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพ่ือใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 

25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษา
นั้น หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษ 
 

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

26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผล  ให้รายงานผลการศึกษา
รายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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 
 
 

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 ดังนี้ 
ดีมาก Excellent 
ดี Good 
ผ่าน Passed 
ตก Failed 

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

26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.6.1 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้น  หรือขาดสอบเนื่องจากป่วย โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการ
รับรองตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด หรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษา 

การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์
ผู้สอนให้ครบถ้วน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน  10 วัน
หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F หรือ 
U โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อ
เห็นว่ามีเหตุผลส าคัญและจ าเป็น โดยอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตร
ระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17  

การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ และหลักสูตร
ระบุให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 

26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเม่ือสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาที่การ
เรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

26.9.1 ให้เพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ระหว่างการเรียบ
เรียงว่ามีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะ  โดยมีข้อก าหนดให้
นักศึกษาใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร หรือตามท่ีอธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้น เมื่อได้ท าการวัดผลแล้ว 
ให้ใช้ค่าระดับจากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 
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26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพ่ือแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่
ในระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.11 การให้สัญลักษณ์  W จะให้ เฉพาะกรณีที่ ระบุ ไว้ ในข้อ  19.1.1 ข้อ 23.1.2 และ 
ข้อ 23.1.3 

26.12 การให้สัญลักษณ์ Au จะให้ในรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
ข้อ 27 การนับหน่วยกิตและการลงทะเบียนรายวิชาซ้ า 

27.1 การนับหน่วยกิตเพ่ือให้ครบหลักสูตรตามข้อบั งคับนี้  ส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือระดับปริญญามหาบัณฑิต  ให้นับหน่วยกิต
เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ 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
เป็นวิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S แล้วแต่
กรณ ี

27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า  B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาบังคับเลือก นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันก็
ได ้

27.4 รายวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
B นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 

27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่
เป็นวิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่ หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด การนับ
หน่วยกิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 28 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค โดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น และค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่
ละรายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สาม มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 
ให้เพ่ิมค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 
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การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้น  แล้วหารด้วย
จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 
ขึ้นไป ให้เพ่ิมค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองข้ึนอีกหนึ่งหน่วย 

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

ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ได้
เทียบให้เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมาค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ย 

 
 

หมวดที ่5 
การสอบภาษาต่างประเทศ การสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 
ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 

32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้อง
สอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนตาม
เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิน
การศึกษา ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศ  และให้แสดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ ์U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้อีก 

32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ โดยได้ศึกษาและหรือสอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 

32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมนอก
หลักสูตร 

32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่
นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U นักศึกษาที่สอบได้
สัญลักษณ ์S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 
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32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B มีสิทธิ์
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศที่
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 

ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึง การสอบเพ่ือวัดความรอบรู้ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนด และวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ ตลอดจน
การน 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

ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร มีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1.2 นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรแผน ข ต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
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 
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34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 

34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาเดียวกัน 

 
หมวดที ่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 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องสอบ

ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาต่างประเทศ รวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามที่สาขาวิชาก าหนดและผ่าน
ความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน 5 ปี
การศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น กรณีมาจากพ้ืนฐานปริญญาบัณฑิต มิฉะนั้นจะพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา หรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 

35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว  ทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิต
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วิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ 
ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน 

35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วที่ไม่
เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ 35.1.3 
เพ่ือพิจารณาใหม ่

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 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือขอรับอนุมัตินั้น 

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้  ในกรณีที่มี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  รวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศ และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้  ตามที่

หลักสูตรก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน 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 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์
แล้วเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย ให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเง่ือนไขมาตั้งแต่แรก ถ้าวิทยานิพนธ์นั้น
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มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมาก ให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์ หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 

35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็น
เอกฉันท์ หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาชี้ขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เป็นไปตามข้อ 
26.4.2 

35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตรให้
บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ กรณีที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10 ลิขสิทธิ์ของวิทยานิพนธ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่ขัด

กับข้อบังคับนี ้
ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หมายถึง สารนิพนธ์หรือรายงานอ่ืน

ใดที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผน ข 
36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบตามท่ีภาควิชาก าหนด 
36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ จ านวน ไม่

เกิน 3 คน 
36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดมาใช้

โดยอนุโลม 
36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
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หมวดที ่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 าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับ ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
B ในทุกรายวิชา 

37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
37.6 ได้สัญลักษณ์  S ในการสอบภาษาต่ างประเทศ  หรือได้รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวล

ความรอบรู ้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 าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน   

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

ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้ว ให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
39.3 มีความประพฤติด ี
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บทเฉพาะกาล 

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

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

 
ประกาศ ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 

                    (ลงนาม)   ชมุพล ศิลปอาชา 
(นายชุมพล ศิลปอาชา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ชื่อ-นามสกุล 
 นางมาเรียม  นิลพันธุ์ 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

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

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
     ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 มาเรียม นิลพันธุ์, วิสาข์ จัติวัตร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, วิสูตร โพธิ์เงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560). “การ 
  ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

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

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

มาเรียม นิลพันธุ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ยุวรี ผลพันธิน, ชัยวัฒน์ แก้วพัน 
งาม, มัณฑนา พันธุ์ดี และรุจิราพร รามศิริ. (2558). “การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากร 
แกนน าการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อม 
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มการพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร์)” กรุงเทพมหานคร,  
ทุนสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน.กระทรวงศึกษาธิการ.  
292 หน้า 
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มาเรียม นิลพันธุ์. (2557). “การวิจัยและพัฒนาชุดความรู้เพื่อความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาตรีด้วยเทคโนโลยี IPTV” กรุงเทพมหานคร,  ทุนส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 180 หน้า 

มาเรียม นิลพันธุ์. (2557). “บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 232 หน้า 

มาเรียม นิลพันธุ์ และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2557). “รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
313 หน้า 

มาเรียม นิลพันธุ์. (2557).  “รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของ 
ผู้สูงอายุในชนบทไทย” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 292 หน้า 

 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มาเรียม นิลพันธุ์, ณัฐดนัย บุตรพลับ, สิริกมล หมดมลทิน, วรรณภา แสงวัฒนะกุล, วารุณีย์ ตั้งศุภธวัช,  
  ศิวาพร ยอดทรงตระกูล, ลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ (2559). “การศึกษาคุณภาพการศึกษาของ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร” Veridian E-Journal,  
  Silpakorn University ปีที ่5 พฤษภาคม – สิงหาคม. 991-1007. (TCI กลุ่ม 2) 
 มาเรียม นิลพันธุ์. (2558). “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 
  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” Veridian E-Journal, Silpakorn  
  University ปีที ่4 กันยายน–ธันวาคม. 48-61. (TCI กลุ่ม 1)  
 มาเรยีม นิลพันธุ์. (2557). “แนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา กรณีคณะ 
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11(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  ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ 

 462 535  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ 
472 515  สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
472 518  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 472 524  การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ 
 472 611  สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ชื่อ-นามสกุล    
  นายวิสูตร โพธิ์เงิน 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

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

  กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) 
 

สังกัด    
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
วิสูตร โพธิ์เงิน. (2560). “การพัฒนาเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาโดยใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะ 

พหุปัญญาส่งเสริมความเป็นพลเมืองอาเซียน”. นครปฐม, ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 285 หน้า 

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

วรรณวีร์ บุญคุ้ม, วิสูตร โพธิ์เงิน, และมนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์. (2558). “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชนบทไทย: ด้านอาชีพ” นครปฐม, ทุนสนับสนุน 
จากส านักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 250 
หน้า 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

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

วิสูตร โพธิ์เงิน, วิสาข์ จัติวัตร์, มาเรียม นิลพันธุ์, 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 โพธิ์เงิน, และพจนา บุญคุ้ม. (2559). “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
กศน.ต าบลในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน”.วารสาร Veridian E- 
Journal, Silpakorn University. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม. 840-856.  
(TCI กลุ่ม 1) 

 WISUD PO NGERN AND SORAPAS NAMSOMBOOM. (2018). “Development of ASEAN  
Citizenship Indicators of Primary Level Students”. Vol 11 No 4 (2018) : Veridian e 

-Journal  International Humanities, Social Sciences and arts ( January - June 2018). 
pp. 200-208. (TCIกลุ่มท่ี 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. (TCI กลุ่มท่ี 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 โพธิ์เงิน. (2560) “STEAM ศิลปะเพ่ือสะเต็มศึกษา: 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 เทคนิคส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 471 202 วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
 471 205 ศิลปะส าหรับเด็ก 
 471 304 การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา 
 471 406 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

471 410 สัมมนาประถมศึกษา 
 471 413 การศึกษารายบุคคลสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

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

477 505 ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ชื่อ-นามสกุล 
 ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  บุญสม 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) 
 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) 
 วท.บ. (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2538) 
  

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
     ผลงานวิจัย 
 

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 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 อิ่มอารมย์ และนิวัฒน์  
  บุญสม. (2560). “การประเมินโครงการการแข่งขันการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย” 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 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
495 303 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
495 312 เทคนิคการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
495 331 การฝึกด้วยน้ าหนัก 
495 350 การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 
495 401 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
495 454 หลักและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ชื่อ-นามสกุล  
นายปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง 
 

ต าแหน่งวิชาการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

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

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

 

สังกัด 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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

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

วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยใช้วิธีการบันทึกแบบพรรณนาความสะท้อนผลการ 
จัดการเรียนการสอนจากวีดิทัศน์การสอนของนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” นครปฐม, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
180 หน้า. 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 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). 
“การศึกษาความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของ
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)” นครปฐม , 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University,  ปีที่  10 ฉบับที่  1 เดือน
มกราคม – เมษายน. 173-179. (TCI กลุ่ม 1)  

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ 
      Poranat kitroongrueng. (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 8th annual  
International Conference on Education and New  Learning Technologies. 1014-
1027 pp. 

 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
หนังสือ 
         ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง. (2560). กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพ 
  การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์. (278 หน้า) 
   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 471 101 การประถมศึกษา 
 471 204 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 471 312 การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา 
 471 401 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

471 408 หลักสูตรและการบูรณาการการสอนระดับประถมศึกษา 
 471 409 สัมมนาการประถมศึกษา 
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 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 472 554   สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา 
 473 537   ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล 
 นายชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

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

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
     อุบลวรรณ ส่งเสริม, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2559). “การ 
      ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ พ.ศ.2556  
      (ฉบับปรับปรุง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”. คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ทุนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      ปีงบประมาณ 2559). 148 หน้า 
     ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน. (2559). “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co- 
      operative Based Learning) ร่วมกับแนวคิด Flipped Class Room เพ่ือส่งเสริม 
      ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส าหรับนักศึกษาครู  คณะศึกษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร”.  มหาวิทยาลัยศิลปากร, (ทุนวิจัยของส านักบริการวิชาการ  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2558). 127 หน้า 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ 
   ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน. (2559). “พุทธวิธีสอน: การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”ใน proceeding รวม 

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

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. (2557). “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบมีส่วน 
ร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ :
กรณี วัดมหาธาตุวรวิหาร  จ.เพชรบุรี” ใน proceeding รวมบทความวิจัย (เล่มที่ 7), การประชุม
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , 23 กุมภาพันธ์ 2557. กรุงเทพ. 41-47. 

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

   Chonasith Sithsungnoen. (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. 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
 บทความวิชาการ 

ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน. (2560). “ห้องเรียนกลับด้าน: ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 Flipped  
Classroom: Learning Skill in Century.” วารสาร มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 6, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ พฤษภาคม  
2560): 171-181. (TCI กลุ่ม 1) 

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

    ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน. (2559). “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : 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 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

462 523  การออกแบบการสอน 
462 525  ฝึกปฏิบัติการด้านหลักสูตรและการนิเทศ 

 462 531  กระบวนทัศน์ทางหลักสูตรและการนิเทศ 
462 535  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวศิริวรรณ  วณิชวัฒนวรชัย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

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

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

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัย 

 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

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

 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

 มาเรียม นิลพันธ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และอุบลวรรณ ส่งเสริม. (2558).  

  “การประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน 
  ต้นแบบการใช้หลักสูตร” วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 7, ฉบับที ่1  

 (มกราคม-มิถุนายน): 26-41. (TCI กลุ่ม 1) 
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 มาเรียม นิลพันธุ์ และ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2558). “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการ 
  ศึกษาข้ันพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม 
  การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 8, ฉบับที ่ 
  11 (มกราคม-เมษายน) : 48-61. (TCI กลุ่ม 1) 
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ต ารา  
 ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2559). วิธีสอน. พิมพ์ครั้งที ่2. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.   
  318 หน้า. 
 

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

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 462 521 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
 462 522 การนิเทศการสอน 

462 525  ฝึกปฏิบัติการด้านหลักสูตรและการนิเทศ 
 462 531  กระบวนทัศน์ทางหลักสูตรและการนิเทศ 

462 535  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ 
472 521 สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
472 525 สัมมนากระบวนทัศน์ทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวอธิกมาส  มากจุ้ย 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2539) 

 
สังกัด   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 

ผลงานวิจัย 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 มาเรียม นิลพันธุ์ วิสาข์ จัติวัตร์ อรพิณ ศิริสัมพันธ์ วิสูตร โพธิ์เงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560) การ 
  ประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
  2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 228 หน้า  
 มาเรียม นิลพันธุ์ วิสาข์ จัติวัตร์ อรพิณ ศิริสัมพันธ์ วิสูตร โพธิ์เงิน และอธิกมาส มากจุ้ย. (2560) การ 
  ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ 
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 149 หน้า 
 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

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

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

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี   
 ระดับปริญญาตรี 
 465 251 วาทการส าหรับครู 
 465 258 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

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

472 542 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ตารางการเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจริงและส าเร็จการศึกษาใน 

ระยะเวลา 5 ปี และรายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ฉบับ ปีพ.ศ. 2556 
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ตารางการเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจริงและส าเร็จการศึกษา 
ในระยะเวลา 5 ปี 

 

ข้อมูล 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

แผนการรับ - 20 20 20 30 

รับจริง - 5 18 8 32 
ส าเร็จการศึกษา - - - - 2 

 นักศึกษาที่คงอยู่ - 5 23 31 61 
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สรุปรายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนฉบับปี พ.ศ.2556 
 
  

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนฉบับปี พ.ศ.2556
ด าเนินการในรูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิตโดยเป็นการประเมินผล
ผลิตระหว่างทางของหลักสูตร และเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้
ข้อมูล 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนชั้นปีที่ 1 – 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษา 
2557 ถึง ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 21 คน 2) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 คน 3) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 คน และ4) คณะกรรมการด าเนินงาน/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจ านวน 5 คน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม และแนวประเด็นการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้สถิติบรรยายในวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ และจัดสนทนากลุ่ม 
 
สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษา และผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ มีความคิดเห็นว่า

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก( X = 4.43, S.D.=0.69) และในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ด้านผลผลิต

( X = 4.50, S.D.=0.51)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยน าเข้า( X = 4.31, S.D.=0.88) 

2. ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด( X = 4.57, S.D.= 0.66 ) คือ ด้าน

รายวิชาได้ส่งเสริมนักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.24, 

S.D.= 0.70 ) คือ รายวิชาช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล ใน

ส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

ด้านบริบทเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อวัตถุประสงค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 4.60, S.D.= 0.48 คือ 
ด้านวัตถุประสงค์หลักสูตรบ่งบอกคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาด้านความสามารถในการน าความรู้ไปปฏิบัติ/ทักษะ  
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และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 3.80, S.D.= 1.23 ) คือ ด้านวัตถุประสงค์หลักสูตรบ่งบอกคุณลักษณะผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะบัณฺฑิต   

2.1 ด้านบริบทเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชาพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 4.80, S.D.= 

0.42) คือ รายวิชาได้ส่งเสริมนักศึกษามีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาได้ส่งเสริมนักศึกษามี

ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.50, S.D.= 0.97 

) คือ รายวิชาช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    

โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ 2. รายวิชาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผลประเมินด้านสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน 

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.03, S.D.= 0.81) คือ ด้านการจัดการด้านเวลาในชั่วโมงเรียน โดยมุ่งเน้น

ไม่ให้เกิดความสูญเปล่าของช่วงเวลาในการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.48, S.D.= 0.87) คือ มี

หน่วยงาน องค์กรจากภายนอก ให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในส่วนของ

ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.40, S.D.= 0.84)   คือ ในประเด็น

อาจารย์ให้ค าแนะน าปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีบุคลากรภายนอก (วิ ทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ) เข้ามาร่วมในระบบการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้และกระบวนการคิด  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

( X = 3.30, S.D.= 0.95 ) คือ หน่วยงาน องค์กรจากภายนอก ให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ

จัดการเรียนรู้  

3.2  ผลประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร แบ่งเป็นด้านโครงสร้างรายวิชา และด้านรายวิชาแบ่งเป็น 4 

กลุ่มรายวิชา ได้แก่  รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ มี

รายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 โครงสร้างรายวิชา พบว่า มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

รายวิชาพ้ืนฐาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมและรายข้อพบว่า ภาพรวมของกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ในส่วนความคิดเห็นรายข้อของรายวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษาปัจจุบันพบว่า พบว่า รายวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด( X = 4.72, S.D.= 0.60 ) คือ วิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู รายวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.52, S.D.= 0.60 ) คือ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูในส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด( X = 4.60, S.D.= 0.84) คือ วิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา
และวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.30, S.D.= 0.82 ) คือ รายวิชาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน และพ้ืนฐานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
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3.2.2 รายวิชาบังคับ เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ภาพรวมของกลุ่มรายวิชาบังคับมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ในส่วนความคิดเห็นรายข้อของรายวิชาบังคับของนักศึกษาปัจจุบันพบว่า รายวิชาที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 4.95, S.D.= 0.22)   วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน และรายวิชาที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 4.71, S.D.= 0.46)  คือ สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเอก ในส่วนของ

ผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายวิชาทฤษฎีหลักสูตรและการ

พัฒนาหลักสูตร และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ และพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพสัมมนาบูรณา

การหลักสูตรและการสอนวิชาเอก 

รายวิชาเลือก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ภาพรวมของกลุ่มรายวิชาเลือกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ใน
ส่วนความคิดเห็นรายข้อของรายวิชาบังคับของนักศึกษาปัจจุบันพบว่า พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด( X = 
4.76, S.D.= 0.44)  วิชาหลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดและรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด( X = 2.67, S.D.= 2.03) คือ วิชาฝึกปฏิบัติการสอน  ในส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด( X = 4.80, S.D.= 0.42) คือ วิชาประเด็นและแนวโน้มด้านหลักสูตรและวิชา
ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบันและรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.40, S.D.= 0.52) คือ วิชาฝึก
ปฏิบัติการสอน   

3.2.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ภาพรวมของกลุ่ม

รายวิชาเลือกมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในส่วนความคิดเห็นรายข้อของรายวิชาบังคับของนักศึกษาปัจจุบัน

พบว่า พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 3.33, S.D.= 2.18)   วิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด( X = 3.19, S.D.= 2.16)  คือ วิชาค้นคว้าอิสระ  ในส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่า 

รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.80, S.D.= 0.42)  รายวิชาวิทยานิพนธ์และรายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 

4.60, S.D.= 0.52)  คือ วิชาค้นคว้าอิสระ 

4. ผลประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งเป็น 2 

ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล โดยผลการความคิดเห็นในการประเมิน 

ดังนี้ 

4.1 ผลประเมินด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในส่วนของนักศึกษา

ปัจจุบัน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 4.86, S.D.= 0.36) คือ ในชั้นเรียนอาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์

ร่วมกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.14, S.D.= 0.79)   คือ มีการปฏิบัติการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการ

สอนที่เน้นชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ การตั้งค าถามกระตุ้นให้กับนักศึกษาได้รับการกล้าซักถามเพ่ือพัฒนาความรู้และการกระตุ้นนักศึกษา
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ได้รับการให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน(Interactive Communication)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ การเชื่อมโยงการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนที่เน้นชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการประเมินด้านกรบวนการวัดและประเมินผล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.60)  คือ การประเมินในรูปแบบของคณะท างาน (อาจารย์  คณะ
อาจารย์  และนักศึกษา)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.29, S.D.= 0.64)  คือ มีการประเมินกระบวนการ
เรียนรู้มิใช่พิจารณาเฉพาะผลงานเท่านั้น ในส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด( X = 4.80, S.D.= 0.42)   คือ การประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาที่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้เป็น
ปรนัยตรวจสอบได ้และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 3.70, S.D.= 0.67 ) คือ นักศึกษาได้ร่วมประเมินพัฒนาการ
ในการเรียนรู้  และปรับแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินกระบวนการเรียนรู้มิใช่พิจารณาเฉพาะผลงาน
เท่านั้น 

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมและรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( X = 4.71, S.D.= 0.46) คือ มี

คุณธรรมในวิชาชีพครูและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 4.14, S.D.= 0.57)  คือ สามารถปฏิบัติงานเป็นนักพัฒนา

หลักสูตร หรือฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาหรือผู้สอน ในส่วนของผู้สอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พบว่า ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.80, S.D.= 0.42)  คือ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ

การสอนและสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาหลักสูตรและการสอนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X = 4.40, 

S.D.= 0.52 ) คือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาหรือผู้สอน 

6. ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังนี้ 

6.1 ด้านบริบท พบว่า รายวิชาในส่วนของการจัดการเรียนรู้ยังมีสัดส่วนที่น้อยไปเมื่อเทียบกับ

รายวิชาทางด้านหลักสูตร 

6.2 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า คณะควรมีการจัดท าห้องสมุดเฉพาะทางของคณะ ในห้องเรียนระบบ

สัญญาณไร้สาย(WIFI)ไม่มีและไม่เสถียรใช้งานไม่ได้ ฐานข้อมูลวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนมากแต่ยังใช้

ไม่คุ้มค่า หลักสูตรไม่มีคู่มือให้นักศึกษาและเห็นควรจัดท าคู่มือหลักสูตร ในส่วนของวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

ยังมีจ านวนน้อย รายวิชาบางรายวิชาไม่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน และควรมีการจัดการศึกษาดูงานภายนอกใน

หน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่ดี 

6.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเดียวกัน

สั่งงานซ้ าซ้อนกันและอยากให้อาจารย์มีเอกสารต าราค าสอนเป็นของตนเอง และไม่ได้รับค าปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ

เกี่ยวกับการเรียนเท่าที่ควรเพราะไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการควรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
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6.4 ด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ เห็นว่ามี

ความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ 
 ผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป คณะผู้วิจัยจึงขอ
เสนอข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบท รายวิชาทางด้านการสอนยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่ารายวิชาด้าน
หลักสูตร ควรทบทวนเรื่องสัดส่วนของการจัดรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น ควรบูรณาการ
รายวิชาด้านหลักสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงเป็นรายวิชาเดียวกัน  และเพ่ิมรายวิชาทางการสอนหรือปรับปรุงแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาเน้นกระบวนการสอนมากขึ้น  
 2. ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากแต่ก็ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ โดยพบว่า 
ด้านสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ห้องเรียนอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนและสารสนเทศไม่เอ้ือต่อการใช้
งาน ระบบสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายไม่สามารถเชื่อมต่อได้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน
ขาดการดูแลรักษาไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรจาก
ภายนอก ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ยังคงมีน้อยรวมถึงห้องสมุดที่มีหนังสือและสารสนเทศ
เฉพาะทางของคณะศึกษาศาสตร์ที่ยังไม่มี  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ควร
เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการอ านวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่อไป และเห็นควรจัดท าคู่มือหลักสูตร และในด้านรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การประเมินภาพรวมของ
รายวิชาอยู่ในระดับมาก แต่ควรจะต้องพิจารณาทบทวนการจัดการรายวิชาที่มีระบุในหลักสูตรและไม่เปิดสอน 
พร้อมทั้งควรมีรายวิชาที่จัดการศึกษาดูงานภายนอกหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่ดีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การตรง
ในหลายมิตินอกจากการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน 
 3. ผลการวิจัยพบว่า   ด้านกระบวนการ พบว่า นักศึกษาไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ สืบเนื่อง
เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่บริหารเชิงบูรณาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในทุกชั้นปี การปฏิบัติการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนที่เน้น
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดในความเห็นที่สอดคล้องกันของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนได้ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอนที่เน้นชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และควร
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนผลิตเอกสารประกอบการสอน ค าสอน และต าราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนี้   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรประสานความร่วมมือ  กับ ภาควิชา และคณะในการสนับสนุน
งบประมาณ ส าหรับการผลิตเอกสารทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
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 4. ผลการวิจัย พบว่า ด้านผลผลิต ในภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่นักศึกษายังไม่มีความเชื่อมั่น
ใจตนเองในฐานะผู้เรียนด้านหลักสูตรและการสอน จะเห็นได้จากผลการประเมินในด้านนี้ เรื่อง ความสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝ่ายวิชาการของสถานศึกษาหรือผู้สอนที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ที่น้อยที่สุดของกลุ่ม ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องทบทวนอาจจะต้องก าหนดนโยบายหรือแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนที่จะส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน สร้างความม่ันใจให้กับนักศึกษาในความรู้
และความสามารถของตนในด้านหลักสูตรและการสอน 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แต่เดิมมีหลักสูตรด้วยกัน 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทท่ี 1 หลักสูตรปกติ และประเภทที่ 2 หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
นี้ได้ยกเลิกหลักสูตรประเภทที่ 2 คงเหลือหลักสูตรประเภทท่ี 1 ประเภทเดียว พร้อมน าเสนอการเปรียบเทียบ 
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
 

 
 
 
 
                   

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. เดิม ปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก 1     

วิทยานิพนธ ์ (มีค่าเทียบเท่า)  ไม่น้อยกว่า 36 38 38 คงเดิม 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 38 38 คงเดิม 

แผน ก แบบ ก 2     
(1) หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า 12 9 9 คงเดิม 
(2)หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   ไม่น้อยกว่า 12 17 17 คงเดิม 
(3) วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)   ไม่น้อยกว่า 12 12 12 คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 38 38 คงเดิม 
แผน ข     

(1) หมวดวิชาพื้นฐาน     - 9 9 คงเดิม 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     - 23 23 คงเดิม 
(3) การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเท่า)    6 6 6 คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 38  38  คงเดิม 
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2. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
แผน ก  แบบ ก2 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต  
464 461สถติิเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
464 411พ้ืนฐานการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู       
2. วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพครู จ านวน 17 หน่วยกิต 
465 515 ภาษาไทยส าหรับครู     
473 541 การพัฒนาวิชาชีพครู     
473 542 ฝึกปฏิบัติการครูอาชีพ 1     
473 543 ฝึกปฏิบัติการครูอาชีพ 2    
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับเอก จ านวน 11 หน่วยกิต 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน           
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   
473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก  

แผน ก  แบบ ก2 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต  
464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
464 411 พ้ืนฐานการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู         
 
 
 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับเอก จ านวน 11 หน่วยกิต 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน           
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   
473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก  

แผน ก  แบบ ก2 
1. ตัดรายวิชาพ้ืนฐานทาง
วิชาชีพครูจ านวน 17 หน่วย
กิต ออก 
2. ปรับลดรายวิชาเลือกเพ่ือ
ลดรายวิชาที่มีสาระเนื้อหา
ที่ใกล้เคียงกันพร้อมบูรณา
การสาระวิชาใหครอบคลุม 
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 3.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
473 532 ประเด็นและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน 
473 533 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
473 534 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล  
473 535 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน  
473 536 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
473 537 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน   
473 538 หลักสูตรและการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
คิด   
3. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
473 552  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
 
แผน ข 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต  
464 461สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
464 411พ้ืนฐานการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู      
2 วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพครู จ านวน 17 หน่วยกิต 
465 515 ภาษาไทยส าหรับครู     

 2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
473 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
473 532 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล  
473 533 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน  
473 534 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
473 535 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน   
473 536 หลักสูตรและการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
คิด   
3. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
473 552  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  12  หน่วยกิต 
 
แผน ข 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 หน่วยกิต  
464 461สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
464 411พ้ืนฐานการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม  
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
473 511 สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู         
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาบังคับเอก จ านวน 11 หน่วยกิต 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผน ข 
1. ตัดรายวิชาพ้ืนฐานทาง
วิชาชีพครูจ านวน 17 หน่วย
กิต ออก 
2. ปรับลดรายวิชาเลือกเพ่ือ
ลดรายวิชาที่มีสาระเนื้อหา
ที่ใกล้เคียงกันพร้อมบูรณา
การสาระวิชาใหครอบคลุม 
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473 541 การพัฒนาวิชาชีพครู     
473 542 ฝึกปฏิบัติการครูอาชีพ 1     
473 543 ฝึกปฏิบัติการครูอาชีพ 2     
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต 
 3.1 วิชาบังคับเอก จ านวน 11 หน่วยกิต 
473 521 ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน           
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   
473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก  
 3.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
473 532 ประเด็นและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน 
473 533 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
473 534 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล  
473 535 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน  
473 536 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
473 537 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน   
473 538 หลักสูตรและการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
คิด   
4. การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
473 551  ค้นความอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 

473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน           
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน   
473 524 สัมมนาบูรณาการหลักสูตรและการสอนกับวิชาเอก  
 2.2 วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
473 531 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู        
473 532 สัมมนาการเรียนการสอนรายบุคคล  
473 533 สัมมนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน  
473 534 การศึกษาในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
473 535 ปัญหาหลักสูตรในการศึกษายุคปัจจุบัน   
473 536 หลักสูตรและการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
คิด   
  
 
 
 
 
3. การค้นคว้าอิสระ  มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
473 551  ค้นความอิสระ มีค่าเทียบเท่า  6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก ฉ 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

      
464 411 Foundation of Education for Society Development 

  Western philosophy of metaphysics, epistemology and axiology. Eastern 
philosophy of education. Buddhist Dharmic approach in educational policy 
formation. Psychological theories for learning process in according with learner’s 
development and nature. Basic concepts in society sciences, educational systems, 
and social paradigms for educational management to develop society. 

 
464 461 Statistics for Educational Research  
                               Basic concepts of descriptive statistics and inferential statistics;  
                      probability theories; random sampling techniques; estimation; hypothesis  
                      testing; testing the different of between population means; analysis of  
                      variance; analysis of covariance; measures of relationship and regression    
                      analysis and some nonparametric techniques for hypothesis testing. 

 
466 500 English for Graduate students in Education  

               Practice of English speaking skills and reading academic articles,  
            academic presentations, development of communication and critical thinking         
            skills. 

 

473 511 Instructional Media and Innovation   
                   Principles, concepts, designs, application and evaluation of media and   
       information technology innovation for learning, use of information technology  
       innovation for educational communication, designing, creating, and applying  
       and networks, implementation and evaluation of media  
       and information technology innovation for learning. 
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473 512 Educational Measurement and Evaluation   
                                   Principles, theories, models and techniques in learning measurement   
                        and evaluation; designing and developing learning measurement and  
                        evaluation tools, application of techniques for learning measurement and  
                        evaluate in compliance with instructional objectives and using the results to  
                        improve learning management. 
 
473 521 Curriculum Theories and Curriculum Development  

                                   Principle, concepts, definitions, importance and components of  
                      curriculum; standards of education and curriculum in various levels; practice  
                      in curriculum design and development, implementation, and evaluation for  
                      curriculum development. 

 
473 522         Learning Management and Classroom Management 
             Principles, concepts, and approaches of lesson planning, learning  
                        management, management of learning environments, theories and models      
                        of learning management for learners to think critically and creatively, and  
                        solve problems; integrated learning for inclusive education; classroom   
                        management, development of learning centers in educational institutions,  
                        learning management planning and implementation, preparation of  
                        classroom environment for learning. 
 
473 523 Research Methodology in Curriculum and Instruction  
                                    Concepts, principles, research methodology on curriculum and  
                         instruction both quantitative research, qualitative research and mixed  
                         methods research; studying research on curriculum and instruction to  
                         identify research problems, conceptual frame work, research methodology,  
                         research design, research instruments and instrument quality test, data  
                         collection and analysis, conclusion, writing report, research publication, and  
                         analyzing, criticizing of research report evaluation. 
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473 524  Seminar in Integration of Curriculum and Instruction with 
Content Areas 

 

                                    Seminar in the integration of concepts, approaches, and trends in   
                         psychology for teachers, curriculum development, learning management,  
                         classroom management, instructional media, and learning environment with  
                         major courses for curriculum development and learning management  
                         suitable for various students’ abilities and educational levels. 

 
473 531          Experience for Teachers         
             Observation of learning management in educational institutions,  
                        learning management plans to enable learners to gain knowledge by  
                        themselves, teaching practice in simulated and real situations, test design,  
                        tests, assessment tools, exam grading, scoring, learning evaluation,  
                        performance assessment and scoring, research study to solve learners’  
                        problems, professional development. 
                                   Field trips required. 
473 532 Seminar in Individualized Instruction                                      
             Seminar in approaches to various individualized instructions, 

development of skills for determining characteristics of learners, creation of 
classroom strategies designed for individualized learning, development of 
classroom instructional materials for individualized learning and research 
trends in individualized instruction. 

473 533 Seminar in Curriculum and Instruction Innovation  
                            Seminar in educational innovation, learning resources and learning  
                       environment in curriculum and instruction. Analysis of disciplines for  
                       development of innovation in learning management; classroom management  
                       and learning environment management for various students’ abilities in  
                       different educational levels. 
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473 534 Education in a Culturally - Diverse Society  

                                 Analysis and discussion of cultural diversity and current social  
                       contexts for educational management, development of curriculum and  
                       instruction in accordance with several cultural diversity and social contexts.   
 
473 535 Curriculum Problem in Current Education  

                                  Social contexts, education Thai development crisis in modern world     
                        affecting curriculum development; problems and obstacles in curriculum  
                        development; implementation and evaluation of various level of educational  
                        curriculum and strategy solving future problem. 

473 536 Curriculum and Instruction for Thinking Abilities Enhancement  
                              Thinking and working of the brain, basic thinking skills, important  
                     thinking process in 21st century, curriculum and thinking skills based on  
                     curriculum in subject areas and instructional strategies for enhancement of  
                     thinking abilities, application of theories, models, techniques for learning  
                     management and uses of learning media for designing, selecting and practicing         
                     of learning management, learning media, management of learning resources,  
                     environments for learning to promote creative thinking for learners with  
                     different abilities, educational levels and disciplines. 

474 551 Independent Study 

         Study on a topics of interest under the supervision of supervisors. 
 

473 552 Thesis                                                 
                             An individual research based on student’s interest under the  
                      supervision of an advisory committee.  
 
473 553 Thesis 
                             An individual research based on student’s interest under the  
                      supervision of an advisory committee.  
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