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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์/บัณฑิตวิทยาลัย/ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25560081101891 
 1.2ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Educational Research  

Methodology 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Research Methodology) 

ชื่อย่อภาษาไทย   ศษ.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Ed. (EducationalResearch Methodology) 
 
3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
 แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2 ปี   
 5.2  ภาษาที่ใช้     ภาษาไทย 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
ได้เป็นอย่างด ี

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2560 วันที่  3  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันที ่14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562 
  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1   ผู้สอนทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 8.2   นักวิจัยผู้ปฏิบัติงานทางด้านการวิจัยทางการศึกษา 

8.3   นักการศึกษา/นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา  
8.4   อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 นายไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
    เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  
    ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย์ 
    คุณวุฒิ   กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2544) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 
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 9.2  นางยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ (นามสกุลเดิม ผลพันธิน) 
      เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X  
      ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
      คุณวุฒิ   ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
 

 9.3  นางสาวสรัญญา  จันทร์ชูสกุล 
      เลขประจ าตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X  
      ต าแหน่ง   อาจารย์ 
      คุณวุฒิ   ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2546) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
ที่อยู่  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และมนุษย์
ให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงส าคัญในหลายๆประการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (ฉบับปัจจุบันพ.ศ. 2560 - 2564) ได้มุ่งเน้น
ความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับ

http://blog.spu.ac.th/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_10&action=edit&redlink=1
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://blog.spu.ac.th/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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ศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือท าให้
เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวง
กว้าง ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับสาขา
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็น
หุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมทั้งชุมชน ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณา
การการวิจัยและพัฒนากับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องก าหนดวาระ
การวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมที่ส าคัญๆ ซึ่งเป็นความ
ต้องการของตลาดและสั งคม ภายใต้การสนับสนุนของทั้ งภาครัฐและเอกชน ในทุกขั้นตอนตั้ งแต่ 
กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้
นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ 

สอดรับกับยุค 4.0 ที่รัฐบาลไทยได้มีการก าหนดนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
ส่งผลด้านการจัดการศึกษาที่ต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มีความเชื่อมโยง
กันในโลกของความเป็นจริง (STEM EDUCATION) และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย 
3RS+8CS ได้แก่ Reading : อ่านออก Writing : เขียนได้ Arithmetic : คิดเลขเป็น Critical Thinking and 
Solving : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา Creativity and Innovation: ทักษะด้าน
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership : ทักษะด้านความร่วมมือ
การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า Cross Cultural Understanding: ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ Communication Information and Media Literacy: ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสื่อ Computing and Media Literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร Career and Learning Self-reliance : ทักษะอาชีพและการเรียนรู้และ Compassion : ความมี
เมตตากรุณา วินัยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการจะพัฒนาทักษะและศักยภาพดังกล่าวได้นั้น การค้นคว้าวิจัย นับได้
ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและถือเป็นกุญแจส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อ
สังคม เพ่ือให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันดังกล่าว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึง
จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุค 4.0 โดยเฉพาะทักษะความช านาญ
การที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจโดยการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและ
หลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2554 – 2563) ที่เสริมสร้างการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์
ต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นทางการศึกษา และการพัฒนาในเชิงลึก เพื่อความเชี่ยวชาญและการประกอบวิชาชีพเฉพาะ
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ทาง ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการน าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึง
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนดหลักการที่
ส าคัญคือการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดกลยุทธในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพโดยการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่างๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถน าแนวคิดและหลักการทางการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และรองรับกับยุค 4.0 ที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์
ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน รวมถึงการแข่งขันในด้านวิชาการและการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการค้นคว้าวิจัย อันเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญและถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มาตรการที่ 1.1.3 พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่ 4.1.4 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นคณะวิชาที่มี
ความเป็นเลิศในวิชาชีพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล  มาตรการที่ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบของหลักสูตร 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในด้าน (1) การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มี
สติปัญญา ความคิด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ (2) การค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการสร้างองค์
ความรู้ในด้านการวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 1 
รายวิชา ดังนี้ 
 วิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชา 
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 

เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิธีวิทยาการวิจัย สร้างสรรค์ความรู้ในด้านการศึกษา 
 1.2  ความส าคัญ 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง มีความรอบรู้และเป็นผู้น าทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา อัน
เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการและสร้างสรรค์ 
เพ่ือการพัฒนาสังคม และเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิธีวิทยาการวิจัย

ทางการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิธีวิทยาการวิจัย

ทางการศึกษา เพ่ือการวางแผน การพัฒนางาน และการพัฒนาสังคม 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

จัดท าหลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 
(2 ปี) 

สร้างและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

1. หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ.  
2. ร าย ง าน ก ารศึ ก ษ าค ว าม
ต้องการจ าเป็นของตลาดแรงงาน 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ โดยเป็น
หลักสูตรที่ท าให้นักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการสร้าง
องค์ความรู้ ใหม่ๆ ในสาขาวิ ชา
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1.การประเมินหลักสูตร 
2.การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 

1. รายงานการวิจัยการประเมิน
หลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ใน
ระยะเวลา 5 ปี 

มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้สอน 
นั ก ศึ ก ษ าปั จ จุ บั น  ม ห าบั ณ ฑิ ต 
ผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิต และ
อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาบัณฑิต 

เอกสารการประเมินหลักสูตรโดย
คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ
ภายในและภายนอก 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญภายใน
ระยะเวลา  2 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่ เน้นการเรียนรู้ที่ เน้นการปฏิบัติ 
(Active Learning) 
2. พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ส่ งเสริมการประเมินผลที่ เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน 
4.จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้/ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

1. กิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูน
ทักษะแก่อาจารย์ในการจัดการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
3 . จ าน วน ราย วิ ช าที่ ใช้ ก า ร
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียน 
4.ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมอื่นๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค  ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษภาคฤดูร้อน  อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดู
ร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน– สิงหาคม 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2.2.2 มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การท างาน

หลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2.2.4 ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นักศึกษาอาจจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งด้านการอ่านและการเขียน  ซึ่ง
เป็นพื้นฐานจ าเป็นในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดให้มีการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการวัดความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ  โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและต้องได้ผลการศึกษาเป็น S 
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2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 
รวม 20 40 40 40 40 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
         2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

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

800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

เงิ น อุ ด ห นุ น จ าก
รัฐบาล 

- - - - - 

รวมรายรับ 800,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 
  

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 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 20 40 40 40 40 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   30,000 23,750 23,750 23,750 23,750 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
[✓] แบบชั้นเรียน 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[    ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
[    ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E - learning) 
[    ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[    ] อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 (ภาคผนวก 
ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า39 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
   หมวดวิชาบังคับ   จ านวน  21  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับพ้ืนฐาน  จ านวน  9  หน่วยกิต 
 วิชาบังคับสาขา  จ านวน  12  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12  หน่วยกิต 
   รวมจ านวนไม่น้อยกว่า    39  หน่วยกิต 
   และสอบประมวลความรอบรู้ 

  การสอบประมวลความรอบรู้ 
   นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรอบรู้ ภายหลังจากที่เรียนรายวิชาครบตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.1.3 รายวิชา 
                          3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข6หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
   เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ดังนี้ 
    464 ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
    466 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
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   เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
    เลขตัวแรก  หมายถึง    ระดับการศึกษา 
    4 และ 5   หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
    เลขตัวที่สองและสาม  หมายถึง  กลุ่มวิชา 
    00– 29   หมายถึง  กลุ่มวิชาการศึกษาและปรัชญา 
    60 – 89   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิจัย การวัดและประเมินผล 
    90 – 99   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
   รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจากจ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ) 

ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 
ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้ 

   จ านวนหน่วยกิต   =    บ + ป + น 
      3 
 

   การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
   เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
    เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
    เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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3.1.3.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

1.1 วิชาบังคับพื้นฐาน จ านวน  9 หน่วยกิต 
464  411  พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม     3(3-0-6)  

  (Foundation of Education for Social Development) 
464  460 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 
464  461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา      3(3-0-6) 

(Statistics for Educational Research) 
 

  1.2 วิชาบังคับสาขา จ านวน 12 หน่วยกิต   
464  464 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา     3(3-0-6) 
                     (Advanced Statistics for Educational Research) 
464  465 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Research Design) 
464  466 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 
  (Seminar in Educational Research Methodology) 
464  467 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน      3(3-0-6) 

(Theories of Measurement and Evaluation) 
 

2. หมวดวิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
464  468 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและก่ึงทดลอง    3(3-0-6) 

(Experimental and Quasi-Experimental Research Design) 
464  469 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3-0-6) 
  (Qualitative Research) 
464  470 ประเด็นคัดสรรวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6)                                                             
                     (Selected Topics in Educational Research Methodology)        
464  471 โมเดลสมการโครงสร้าง       3(3-0-6)                                                             
                     (Structural Equation Modeling)        
464  472 การสังเคราะห์งานวิจัย       3(3-0-6)                                                          
  (Research Synthesis) 
464  473 การวิจัยและพัฒนา       3(2-2-5) 
                     (Research and Development) 
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464  474 การวิจัยอนาคต        3(2-2-5) 
                     (Futures Research) 
464  475 การวิจัยปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
                     (Action Research) 
464  476 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม      3(2-2-5) 
  (Participatory Action Research) 
464  477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย      3(3-0-6) 

(Research Tools and Technology) 
464  478 การวิจัยแบบผสมผสาน       3(2-2-5) 

(Mixed Methods Research) 
464  479 การประเมินความต้องการจ าเป็น      3(3-0-6)                                                                           
                     (Needs Assessment) 
464  480 การประเมินโครงการทางการศึกษา              3(3-0-6)                                                                           
                     (Project Evaluation in Education) 

 

3. วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 

464  491 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

 

วิชาภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชา  

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

 
ส าหรับผู้ที่สอบภาษาต่างประเทศไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วยกิตให้และจะต้องสอบผ่านรายวิชานี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

464 460 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2*(2-0-4) 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 464 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
464 465 
464 467 

การออกแบบการวิจัยขั้นสูง 
ทฤษฎีการวัดและการประเมิน  
รายวิชาเลือก 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
รวมจ านวน 12 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 466 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 

 รายวิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 6 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
464 491 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 

รวมจ านวน 12 
 
* รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม        3(3-0-6)            
(Foundation of Education for Social Development) 

ปรัชญาตะวันตกโดยเน้นอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา ปรัชญา
ตะวันออก แนวคิดทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดพุทธธรรมในการก าหนดนโยบาย
การศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
พัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน แนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ ระบบ
การศึกษาและกระบวนทัศน์ทางสังคมต่อการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 

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 social sciences. Educational systems and social 
paradise of educational management for social development. 
 

464 460 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์       3(3-0-6) 
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 

มโนทัศน์พ้ืนฐานของการวิจัยในฐานะที่เป็นกระบวนการในการแสวงหา
องค์ความรู้ของสาขาวิชาและในฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบ
ต่างๆ ที่ใช้ในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ ทั้งในระบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหา 
สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและลักษณะข้อมูลตัวอย่าง และการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะต่างๆ ตลอดจนการประเมินผล
งานการวิจัย 

Basic research concepts of the pursuit of knowledge in 
research methodology and systematic process. Qualitative and 
quantitative Research methodologies in behavioral science and social 
science disciplines in both the qualitative and quantitative systems; 
initial stages in a research project; defining research problems; 
research hypothesis; nature of variables and data; research samples; 
research tools; techniques of collecting data and systematizing of 
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data; analysis of data; interpretation; conclusion and generalization; 
research reports and criteria for research evaluation. 

 
464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา     3(3-0-6)                                                        

(Statistics for Educational Research)    
   สถิติพ้ืนฐาน  ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า    

การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์
ถดถอย การทดสอบด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 

   Basic concepts of descriptive statistics and inferential 
statistics; probability theories; random sampling techniques; 
estimation; hypothesis testing; testing for a different of means; 
analysis of variance; analysis of covariance; measures of relationship 
and regression analysis and some nonparametric techniques for 
hypothesis testing 

 
464 464 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6)        
                     (Advanced Statistics for EducationalResearch) 

   วิธีการทางสถิติที่ ใช้ ในการวิจัยทางการศึกษา  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า การ
วิเคราะห์หลายตัวแปร สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดย
เน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และน าเสนอผลการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

Statistical techniques of data collection for educational 
research; analysis of variance, covariance, repeated measure ANOVA, 
multivariate analysis, correlation, and regression; exploratory factor 
analysis with emphasis on learners’ abilities in analyzing, interpreting 
data as well as presenting quantitative research effectively. 

 
464 465 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง     3(3-0-6)                                                                    

(Advanced Research Design) 
แนวคิดและหลักการส าคัญในการออกแบบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย

เชิ งปริมาณ เชิงคุณภาพ  และแบบการวิจัยผสมผสาน การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และออกแบบการวิจัยตามปัญหาที่ผู้เรียนสนใจแสวงหาค าตอบ 
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Concepts and principles of research design, quantitative 
research design, qualitative research design, and mixed method 
research design; research proposal and research design based on the 
learner’s interest. 

 
464 466 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
  (Seminar in Educational Research Methodology) 

อภิปรายในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เน้นวิธีวิทยาการวิจัยทางการ
ศึกษา และการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับละเอียด 

Discussions on thesis topics selected by students with the 
areas of study emphasizing on educational research methodology 
and the elaboration of thesis proposal. 
 

464 467 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน     3(3-0-6) 
(Theories of Measurement and Evaluation) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัด ทั้งทฤษฎีการวัดแบบประเพณี
นิยม และการวัดแบบสมัยใหม่ ได้แก่ ทฤษฎีคะแนนจริง ความตรง ความเที่ยง การ
วิเคราะห์ความล าเอียงของข้อสอบ การเทียบคะแนนและการแปลความหมายของ
คะแนน แนวคิดทฤษฎีทางการประเมินในยุคต่างๆ  ทฤษฎีคุณค่าภายในและ
ภายนอก การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสินคุณค่าการประเมิน ทิศทางและ
แนวโน้มการประเมินในอนาคต 

Concepts and theories of measurement, in both classical test 
theory and item response theory, e.g. true score, validity, and 
reliability; analysis of item bias; equating and meaning of score; 
concepts and theories of evaluation; theories of merit and 
worth/value; indicator and criteria and trend of evaluation in the 
future. 

 
464 468 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง   3(3-0-6) 

(Experimental and Quasi-Experimental Research Design) 
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่ง

ทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระท ากับตัวแปร
อิสระ การควบคุมตัวแปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสร้างเครื่องมือวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการเขียนรายงานผลวิจัย 
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   Concepts, theories, principles and characteristics of 
experimental and quasi-experimental research; experimental and 
quasi-experimental research design; manipulation of independent 
variables; control of extraneous variables; measure of dependent 
variables; research tools construction; data analysis and conclusion; 
and writing of research findings. 

 
464 469 การวิจัยเชิงคุณภาพ      3(3-0-6) 
  (Qualitative Research) 

ความหมาย ความส าคัญ และข้อจ ากัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านการศึกษา และฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

Meanings, importance and limitations of qualitative research 
methods and designs of qualitative research; principles and methods 
of data collection, analysis, interpretation; presentation of the results; 
application and practices of qualitative research in education. 
 

464 470 ประเด็นคัดสรรวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6)                                                             
                     (Selected Topics in Educational Research Methodology)        

หัวข้อปัจจุบันด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาที่น ามาอภิปรายอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง 

Current topics in educational research methodology selected 
for detailed and intensive discussions. 
 

464 471 โมเดลสมการโครงสร้าง      3(3-0-6)                                                             
                     (Structural Equation Modeling)        

แนวคิด หลักการณ์ของโมเดลและการพัฒนาโมเดล การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง โมเดลโค้ง
พัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง การวิเคราะห์กลุ่มแฝง โมเดลสมการโครงสร้าง และการ
วิเคราะห์กลุ่มพหุ 

Concepts, principles of model and model development, 
confirmatory factor analysis, second order factor analysis, latent 
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growth curve model, latent class analysis, structural equation model, 
and multiple group analysis. 
 

464 472 การสังเคราะห์งานวิจัย      3(3-0-6)                                                                       
                     (Research Synthesis) 

หลักการและวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
สังเคราะห์งานวิจัยแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์อภิมาน การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิ
มาน และการประเมินอภิมาน การประเมินและรวบรวมงานวิจัยที่จะมาสังเคราะห์ 
การประมาณค่าขนาดอิทธิพลและการวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย การ
ประยุกต์การวิเคราะห์อภิมานในการสรุปนัยทั่วไปของความตรงและความเที่ยง 
การสร้างองค์ความรู้อิงงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลการสังเคราะห์งานวิจัย 

Principles and methods of quantitative and qualitative 
research synthesis; traditional method of synthesis, meta-analysis, 
meta-ethnography, and meta evaluation; evaluation and collection of 
researches to be synthesized; estimation of effect sizes and analysis 
to synthesize research findings; application of meta-analysis to 
generalize validity and reliability; development of knowledge based 
on body-of-research; and utilization of research synthesis results. 
 

464 473 การวิจัยและพัฒนา      3(2-2-5)                                                                     
                     (Research and Development) 

แนวคิด หลักการและวิธีการวิจัยเพ่ือการพัฒนา ยุทธวิธีการออกแบบการ
วิจัยและพัฒนาในลักษณะต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 

Concepts, principles and research methods for development; 
various research and development design strategies for effective 
construction of new knowledge and practices of research and 
development. 

 
464 474 การวิจัยอนาคต       3(2-2-5)                                                                           
                     (Futures Research) 

แนวคิด หลักการและวิธีการวิจัยอนาคต การน าเทคนิควิธีการวิจัยอนาคต
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา และฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงอนาคต 
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  Concepts, principles and methods of futures research; 
application of futures research for planning and aiming to improve 
the educational quality; and practices of futures research. 

464 475 การวิจัยปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
                     (Action Research) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการวิจัยปฏิบัติการการออกแบบการวิจัย
ปฏิบัติการในลักษณะต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยปฏิบัติการ 

Concepts, principles, and methods of action research; various 
strategies of action research design for effective construction of new 
knowledge; and practices of action research. 

 
464 476 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    3(2-2-5)                                                                           
  (Participatory Action Research) 

แนวคิด หลักการ และวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติการท าวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

Concepts, principles, and methods of participatory action 
research; various strategies of participatory action research design for 
effective construction of new knowledge; and practices of 
participatory action research. 

 
464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย     3(3-0-6) 

(Research Tools and Technology) 
ประเภทของเครื่องมือชนิดต่างๆ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการสร้างเครื่องมือทางการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนา และการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

Types, construction and development of research tools; 
applications of technology in designing research tools; quality 
evaluation of research tools. 
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464 478 การวิจัยแบบผสมผสาน      3(2-2-5) 
  (Mixed Methods Research) 

แนวคิด หลักการและวิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน การออกแบบการวิจัยเชิง
ผสมผสานในลักษณะต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเชิงผสมผสาน 

Concepts, principles, and methods of mixed methods 
research; various strategies of mixed methods research design for 
effective construction of new knowledge; and practices of mixed 
methods research. 

 
464 479 การประเมินความต้องการจ าเป็น     3(3-0-6)                                           
                     (Needs Assessment) 

แนวคิด หลักการและวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา
โครงการ การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลและการน าผลการ
ประเมินไปใช้ 

Concepts, principles and methods of needs assessment for 
project development, planning, data analysis, presentation and 
application of assessment results.  

 
464 480 การประเมินโครงการทางการศึกษา    3(3-0-6)                                                                           
                     (Project Evaluation in Education) 
   แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการวิจัยเชิงประเมิน หลักการเกี่ยวกับการ

การประเมินโครงการ แบบจ าลองและเทคนิคการประเมินแบบต่างๆ ทั้งวิธีการเชิง
ระบบ วิธีการเชิงธรรมชาติ และวิธีการเชิงผสมผสาน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
น าไปใช้ออกแบบการประเมินแผนงานและโครงการทางการศึกษา 

   Concepts, theories, principles and methods of research 
evaluation; principles of research evaluation; project evaluation 
models with various techniques of evaluation, systematic method, 
natural method, and mixed method to design evaluation for 
education plan and education project. 
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464 491 วิทยานิพนธ์      มีค่าเทียบเท่า12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 

การศึกษาค้นคว้า การคัดเลือกประเด็นหรือปัญหาทางการศึกษาที่น่าสนใจ 
ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหา หรือการสร้างองค์ความรู้
ใหม ่เน้นการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีวิทยาการวิจัย 

Study and selection of an interesting issue or problem in 
education; conducting research work to seek the answers to the 
problems; constructing knowledge emphasizing research 
methodology technique. 

 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  2(2-0-4) 
  (English for Graduate Students in Education) 
  เงื่อนไข:1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

2. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก 
การพัฒ นาความสามารถ ในการอ่าน เอกสารทางวิชาการที่ เป็ น

ภาษาอังกฤษและการฝึกอ่านเพ่ือท าความคุ้นเคยกับเอกสารประเภทต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

Development of abilities in reading English academic articles 
and the practice of reading to familiarize themselves with selections 
concerning student’s major subjects. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง(2544) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 

9 6 

2 ผศ.ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ 
(นามสกุลเดิม ผลพันธิน) 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2555) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

9 6 

3 อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง(2546) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2546) 

9 6 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 รศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2544) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 

9 6 

2 ผศ.ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ 
(นามสกุลเดิม ผลพันธิน) 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2555) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
ค.บ. (มัธยมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

9 6 

3 อ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2546) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2546) 

9 6 

4 ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

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

9 3 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 อ.ดร.สรภัส น้ าสมบูรณ์ 
(ชื่อเดิม อ.ดร.มนัสนันท์ น้ า
สมบูรณ์) 
X-XXXX-XXXXX-XX-X  

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 

9 3 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาการเชิญอาจารย์ พิ เศษที่ มีความรู้ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี  
  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์มีขอบเขตที่
สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้หรือศาสตร์ทางการศึกษา และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้        
 5.3 ช่วงเวลา  

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต         

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
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 5.5 การเตรียมการ 
(1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   

  (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาและระยะเวลาในการศึกษา 
                     (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
  (4)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเลือกหัวข้อและ
กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 5.6 กระบวนการประเมินผลส าหรับวิทยานิพนธ์ 
  (1) อาจารย์และนักศึกษาก าหนดหัวข้อและเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผล 
  (2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการ
น าเสนอตามระยะเวลา 
  (3) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและรับการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา เน้นการผลิตมหาบัณฑิต
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา สามารถใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในงานพัฒนาและแก้ปัญหาของการศึกษา องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบ
องค์รวม เพื่อเป็นผู้น าทางความคิดและเป็นผู้ชี้น าทางสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้ก าหนด
คุณลักษณะพิเศษ ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง และด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องของบุคลิกภาพของนักวิจัย อาทิ เช่น 

ความสามารถในการตัดสินใจกล้าคิดกล้าท า เชื่อมั่นตามหลัก
เหตุผลรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีความซื่อสัตย์และยึดมั่นใน
หลักวิชาที่ดีงาม 

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
วิชาชีพ 
2.มีการสอดแทรกประเด็นด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในรายวิชาจัดการเรียนการสอน 
3.มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ และมี
วินัยในตนเอง 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาไปด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ปัญหาวิจัย โดยให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม 6ข้อต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา  

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เป็นผู้ยึดมั่นในหลักวิชาการและมีความยุติธรรม 
(4)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า

ชั้นเรียนให้ตรงเวลา นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกงานผู้อ่ืน มีความ
เชื่อมั่นในหลักวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการเรียนและการท างาน 
(3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของรายวิชาต่างๆ 

     2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญๆใน
สาขาวิชา สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  การวิจัย  การปฏิบัติใน
วิชาชีพและในการด าเนินชีวิต  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและผลกระทบของผลการวิจัยในปัจจุบัน
ทีม่ีต่อองค์ความรู้นัจจุบัน ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา 
(2) สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การวิจัยการปฏิบัติ

ในวิชาชีพและในการด าเนินชีวิต   
(3) มีความสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในวิชาการของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
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(4) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของการวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในปัจจุบัน 
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษานอกสถานที่  
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ใน
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ  ดังนี้ 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การท ากรณีศึกษา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา 
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     2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัว
ให้เข้ากับคนกลุ่มต่างๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษาจึงควรต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรในการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนเพื่อ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน และกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

(3) จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการแสดงออก
ของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีการประเมินหลายด้านโดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์การ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค์ 
     2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษามีความสามารถคัดกรองข้อมูลและสถิติต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ทางการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและน าเสนอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของข้อมูลทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ   

(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
(3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการ
พูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ 
และฝึกทักษะการน าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟังและเนื้อหาที่น าเสนอ 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะ
การพูด การเขียน 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือต่างๆ ในการอภิปราย และกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน  

(3) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย  
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (3) เป็นผู้ยึดมั่นในหลักวิชาการและมีความยุติธรรม 
 (4)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา 

 (2) สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  การวิจัยการปฏิบัติใน
วิชาชีพและในการด าเนินชีวิต   

(3) มีความสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในวิชาการของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
 (4) เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของการวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในปัจจุบัน 

(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถจัดการปัญหาและข้อโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม 
 (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรในการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
 (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   
 (2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง และการเขียน   
 (3) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคล และกลุ่มบุคคล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก                              ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
464 411พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
สังคม 

                      

464 460 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

                      

464 461 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                       
464 464 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา                       
464 465 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง                       
464 466 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                       
464 467 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน                       
464 468 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง
และกึ่งทดลอง 

                      

464 469 การวิจัยเชิงคุณภาพ                       
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
464 470 ประเด็นคั ดสรรวิ ธี วิทยาการวิ จั ย
ทางการศึกษา 

                      

464 471 โมเดลสมการโครงสร้าง                       
464 472การสังเคราะห์งานวิจัย                       
464 473การวิจัยและพัฒนา                       
464 474การวิจัยอนาคต                       
464 475การวิจัยปฏิบัติการ                       
464 476การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                       
464 477เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย                       
464 478การวิจัยแบบผสมผสาน                       
464 479การประเมินความต้องการจ าเป็น                       
464 480การประเมินโครงการทางการศึกษา                       
464 491วิทยานิพนธ์                       
466 500ภาษาอังกฤษส าหรบันักศกึษาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่ งของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา   
   (1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา และมีการเก็บข้อสอบ
และรายงานเพ่ือการตรวจสอบภายหลัง  
   (2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เน้นการส ารวจ
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจ
ด าเนินการได้ดังนี้ 
  (1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ 
 (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 
 (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของมหาบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
 (4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 (5) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น งานวิชาการของมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว      
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 7 
(ภาคผนวก ก)  และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1) มีการให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 (2) จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 (1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปี    
 (2) เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (4) ก าหนดให้มีการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 (3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอน 
 (5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของภาควิชา 
 (7) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของภาควิชา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

ในการก ากับมาตรฐานนั้น หลักสูตรได้ด าเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ทั้งนี้ในส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต  

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการด้านคุณภาพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้ 
2.1ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.2มีระบบและกลไกเพ่ือก ากับให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 
3. นักศึกษา 

 หลักสูตรฯมีการด าเนินการด้านคุณภาพของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
3.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการรับ

นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษา 
3.3 ส ารวจการคงอยู่การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาและการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
4. อาจารย์ 

 หลักสูตรฯมีการด าเนินการด้านคุณภาพของอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
4.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการบริหาร

และพัฒนาอาจารย์ 
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4.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านคุณภาพ
อาจารย์เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

4.3 ส ารวจการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.4 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรฯมีการด าเนินการด้านคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนปละการประเมินผู้เรียน
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

5.2 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการประเมิน
ผู้เรียน 

5.4 มีระบบและกลไกเพ่ือก ากับให้มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
5.5 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรฯมีการด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
6.1 ใช้เทคนิควงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
6.2 ประเมินผลการด าเนินงานและหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน:ระดับ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

 (4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
ภายใน 30 วัน  หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

X X X 

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

 X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละป ี 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
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
 (2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 
2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 (2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
 (3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้มหาบัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
 ติดตามมหาบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 
 จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะ
ท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุง 
 (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

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

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรพ .ศ. 2530  

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ. 

2550” 
ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2542 
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ. 2548  
บรรดาข้อบังคับระเบียบค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่มีความก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4  ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัดกับ

ข้อบังคับนี้ 
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หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 5  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ใช้ระบบหน่วยกิตแบบทวิภาคหรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่า 
ข้อ 6  นักศึกษาหมายถึงผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

6.1 นักศึกษาสามัญได้แก่ผู้ที่สอบคัดเลือกได้หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับนี้ 
6.2 นักศึกษาทดลองศึกษาได้แก่ผู้ที่สอบคัดเลือกได้หรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตาม

ข้อบังคับนี้ในลักษณะทดลองศึกษาในภาคแรกของการศึกษาและเมื่อได้ปฏิบัตติามเงื่อนไขในข้อ 16.1 แล้ว  จึงจะปรบั
สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 

6.3 นักศึกษาพิเศษได้แก่ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้เข้าท าการวิจัยหรือเข้าศึกษาเป็นกรณี
พิ เศษโดยไม่รับปริญญาหรือเป็นผู้ที่ศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ตนสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาพิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ข้อ 7  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และ 6.2 มีดังนี้ 
7.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 
7.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะก าหนด 

7.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรอง 

7.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรรับรองและผ่านการพิจารณาของ
สาขาวิชาแล้วดังนี้ 

7.4.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าต้องมีผลการเรียน 
ดีมากหรือดีและเป็นผู้มีประสบการณ์ ในสาขาวิชานั้น ๆดีเด่นและมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพ  
เพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 

7.4.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าต้องมี 
ผลการเรียนดีหรือผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและเรียนรายวิชาต่าง ๆตามที่สาขาวิชาก าหนด
ได้ผลดีเป็นพิเศษหรือผ่านการพิจารณาของสาขาวิชาแล้ว 

7.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
7.6 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎก.พ. 
7.7 มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
7.8 เป็นผู้สอบคัดเลือกได้หรือได้รับการคัดเลือก 
7.9 ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามข้อ 9 
ข้อ 8  ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่โดยพิจารณาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยเป็นนักศึกษาตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 
ข้อ 9  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิด 

9.1 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดข้อบังคับระเบียบค าสั่งหรือประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมีความประพฤติเสียหายให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่ความผิดนั้นดังนี้ 

9.1.1 ภาคทัณฑ์ 
9.1.2 พักการศึกษา 
9.1.3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
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9.2 ในกรณีที่นักศึกษากระท าผิดเก่ียวกับการสอบทุกประเภทตามระเบียบการสอบของบัณฑิต
วิทยาลัยให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกรรมการควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิด
ประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็นความผิดอย่างอ่ืนและให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลั ยพิจารณา
ลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบดังนี้ 

9.2.1 หากเป็นความผิดประเภททุจริตให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นสอบตกหมดทุกวิชาที่ได้
ลงทะเบียนศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้นและให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วย 

9.2.2 หากเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริตหรือความผิดอย่างอ่ืน นอกจาก 
ข้อ 9.2.1 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่ความผิด 

ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามที่คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว 

ข้อ 10  การนับวันต่าง ๆตามข้อบังคับนี้ให้นับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและให้ถือก าหนดวันตาม
ปฏิทินการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป เว้นแต่วันสุดท้ายของการนับวันตามก าหนดวันใน
ข้อบังคับนี้ตรงกับวันหยุดราชการให้ถือเอาวันท าการถัดไปเป็นวันสุดท้าย 
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หมวดที่ 2 
การจัดการศึกษา 

 
ข้อ 11  ในปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติคือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษา

ปลายแต่ละภาคการศึกษามีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก

ภาคหนึ่งก็ได้โดยมีเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ทั้งนี้ให้จัดชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษและหลักสูตรนานาชาติซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 12  การนับเวลาการศึกษาให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่เปิดท าการสอนโดยนับรวมเวลาที่
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษายกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 19.1.1.1 

ข้อ 13  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาเป็นดังนี้ 
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่

เกิน 3 ปีการศึกษา 
13.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
13.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

บัณฑิตให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและส าหรับกรณีรับจากนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษาในกรณีที่เป็นโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติให้เป็นไป
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าก าหนด 

 
                 ทั้งนี้ “ปีการศึกษา” ให้นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาต้นถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นของปี
การศึกษาถัดไปหรือนับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปลายถึงวันก่อนเปิดภาคการศึกษาปลายของปีการศึกษาถัดไป
แล้วแต่กรณ ี

ข้อ 14 การวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะงานของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ "หน่วยกิต"  
การก าหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 
14.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ 

ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติและมีการเตรียมหรือการศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตั้งแต่ 30 ถึง 
45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติและเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาแล้วนักศึกษาใช้เวลาไม่น้อยกว่า  3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

14.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 
ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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14.4 การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า 3 ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หรือตั้งแต่ 45 ถึง 60 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

ข้อ 15 การก าหนดวิชาและหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาแต่
อย่างน้อยที่สุดในทุกสาขาวิชาจะต้องมีปริมาณการศึกษาดังต่อไปนี้ 

15.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องมีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

15.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิตจะต้องมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36
หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนดังนี้ 

15.2.1 แผนกเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ การศึกษาตาม
แผนกแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

15.2.1.1 แบบก  1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่ งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36  
หน่วยกิตและอาจศึกษารายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 

15.2.1.2 แบบก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและต้อง
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

15.2.2 แผนขเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิตและมีการสอบประมวลความรอบรู ้

15.3 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบดังนี้ 
15.3.1 แบบ 1 มีวิทยานิพนธ์และอาจมีรายวิชาหรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มเติมโดยไม่

นับหน่วยกิตทั้งนี้จ 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 
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน 
15.3.2 แบบ  2 มีวิทยานิพนธ์  และมีรายวิชาที่ ต้องศึกษาเพิ่ ม เติมโดยมีจ านวน 

หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และรายวิชาตามเกณฑ์ดังนี้ 
15.3.2.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
15.3.2.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน 
ข้อ 16  การปรับสถานภาพและการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

16.1 นักศึกษาทดลองศึกษาอาจได้รับการปรับสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้เมื่อสิ้น  
ภาคการศึกษาที่ 1 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 



53 
 

16.1.1 ได้ S ทุกรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตตามหลักสูตร 
16.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 และส าหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่า

ระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรด้วย 
16.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาแผนกแบบก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือแบบ 1 ใน

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ SP 
16.2 สถานภาพของนักศึกษาสามัญให้จ าแนกสถานภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค

ดังนี้ 
16.2.1 นักศึกษาปกติได้แก่ 

 16.2.1.1 นักศึกษาสามัญแผนกแบบก  1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ
นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่า งที่ยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์โดยได้รับสัญลักษณ์ SP และหรือได้รับสัญลักษณ์ IP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

16.2.1.2 นั กศึกษาสามัญ ในระดับประกาศนี ยบั ตรบัณ ฑิ ตหรือระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือนักศึกษาสามัญแผนกแบบก 2 หรือแผนขในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือนักศึกษา
สามัญแบบ 2 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
หรือได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไปตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

ภายใต้ข้อบังคับข้อ  16.2.1.1 หรือ 16.2.1.2 แล้วแต่กรณีหากนักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้นนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ S ทุกรายวิชาและหาก
ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วแต่กรณีก็จะต้องได้รับสัญลักษณ์ IP ด้วย 

  16.2.2 นักศึกษารอพินิจได้แก่ 
 16.2.2.1 นักศึกษาสามัญแผนกแบบก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ

นักศึกษาสามัญแบบ 1 ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียนและ
หรือได้รับการประเมินความก้าวหน้าจากภาควิชาในระหว่างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์โดยได้สัญลักษณ์  UP 
และหรอืได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว 

16.2.2.2 นกัศึกษาสามัญระดับประกาศนยีบตัรบณัฑติหรือระดับประกาศนยีบตัร
บัณฑิตชั้นสูง หรือนักศึกษาสามัญแผนกแบบก 2 หรือแผนขในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือนักศึกษาสามัญแบบ 2 
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไล่ได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 หรือได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมส าหรับภาคการศึกษาปกติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไปต่ ากว่า 3.00 และหรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียนและหรือได้สัญลักษณ์ NP หลังจากลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว 

ข้อ 17 การเปลี่ยนแผนการศึกษาการเปลี่ยนสาขาวิชาการเปลี่ยนระดับการศึกษาการโอน  
หน่วยกิตของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรและการเทียบโอนผลการ
เรียนจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 18 การรับโอนนักศึกษาต่างสถาบันและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อ 19 การลาพักการศึกษาการกลับเข้าศึกษาและการลาออกจากการศึกษา 
19.1 การลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษา 

19.1.1 นักศึกษาที่มีเหตุจ าเป็นอันสมควรอาจลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใด 
ภาคการศึกษาหนึ่งก็ได้เมื่อได้ศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษาโดยยื่นค าร้องต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากพ้นก าหนดการยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาดังกล่าว
แล้วนักศึกษาอาจขอลาพักการศึกษาเป็นกรณีพิเศษในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

19.1.1.1 นักศึกษาถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
19.1.1.2 นักศึกษาเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

19.1.1.3 นกัศึกษามีเหตุจ าเปน็อันสมควรหรือมีความจ าเปน็สดุวิสยั 
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วยยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ตามข้อ 19.1.1.1 
นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษา

สถานภาพทุกภาคการศึกษายกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้วและ
ในกรณีนี้ให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์  W ในทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา 

19.1.2 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาเหตุจ าเป็นอันสมควรหรือความจ าเป็น
สุดวิสัยในการลาพักการศึกษาและมีอ านาจอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน
แต่รวมเวลาการลาพักการศึกษาทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

19.1.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา เม่ือจะกลับเข้า
ศึกษาใหม่จะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดบีัณฑติวทิยาลัยก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาไม่
น้อยกว่า 14 วันมิฉะนัน้จะไม่มสีิทธิลงทะเบียนรายวชิาในภาคการศึกษานั้นทั้งนี้เวน้แต่จะได้รับ
อนุมัติจากคณบดบีัณฑิตวทิยาลยัเป็นกรณีพิเศษ 

19.2 การลาออกจากการศึกษา ให้นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกยื่นค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อน
การสอบประจ าภาคและในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลาออกนี้ให้ถือว่านักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกนั้นยังคงมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบประกาศและค าสั่งต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกประการ 

ข้อ 20 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
20.1 นักศึกษาสามัญที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่  1 ต่ ากว่า 2.50 หรือ

นักศึกษาทดลองศึกษาที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ต่ ากว่า 3.00 และหรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

20.2 สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 
20.3 เป็นนักศึกษารอพินิจ 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน 
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20.4 สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ตามข้อ 34.1.6 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตและตามข้อ 34.2.2 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็น
คร้ังที่ 2 ตามข้อ 33.5 

20.5 ไม่ ได้รับอนุมัติ หัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระภายใน 3  
ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตหรือภายใน 5 ปีการศึกษาส าหรับการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกรณีที่มาจากพื้นฐานระดับ
ปริญญาบัณฑิตของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น 

20.6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาตามข้อ 13 
20.7 ถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 9 
20.8 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลาพักการศึกษาและการกลับเข้าศึกษ าตามข้อ 19.1 หรือ 

ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามข้อ 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 ปีนับจากวันที่นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรก็อาจอนุมัติให้
กลับเข้าศึกษาใหม่ได้โดยให้คิดระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้นรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาทั้งหมดใน
กรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืนๆที่ต้องช าระหรือ
ค้างช าระด้วย 
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หมวดที่3 
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
ข้อ 21 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

21.1 ผู้ที่สอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศก าหนด 

21.2 ผู้ที่ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันเวลาที่ก าหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุ  
อันสมควรให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษา 

ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา 
22.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาทั้งนี้นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมและหนี้สินต่างๆ  
(ถ้ามี) ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้น
สมบูรณ ์

22.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 7 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนนับจากวันเปิดภาคการศึกษามิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นเว้น
แต่จะได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

22.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัย 

22.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาใดจะต้องลาพักการศึกษาส าหรับ  
ภาคการศึกษานั้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 หากไม่ปฏิบัติดังกล่าวให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

22.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาอาจอนุมัติให้นักศึกษาปกติ
ตามข้อ 16.2.1 ลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ในกรณีที่รายวิชานั้น
ไม่ได้เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรและจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

22.5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หรือระดับปริญญามหาบัณฑิตจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิตและให้น ามานับหน่วยกิตและค านวณค่า
ระดับเฉลี่ยด้วย 

22.5.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะไม่น ามานับหน่วยกิตในหลักสูตร 
22.6 นักศึกษาแผนกแบบก 1 ในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือนักศึกษาแบบ  1 ในระดับ

ปริญ ญ าดุษฎี บัณ ฑิ ตที่ ไม่ มี การลงทะเบี ยนรายวิชาหรือวิท ยานิ พนธ์ ให้ ลงทะเบี ยนรักษาสถานภาพ  
ทุกภาคการศึกษาตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา 

22.7 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตแผนกแบบก 2 หรือแผนขหรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ  2 ที่ศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาหรือยังไม่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องลงทะเบียนรักษา
สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ  
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22.8 จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งไม่นับรวมหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตมีดังนี้ 

22.8.1 ภาคการศึกษาปกติ 
22.8.1.1 นักศึกษาปกติต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 15 

หน่วยกิต 
22.8.1.2 นักศึกษารอพินิจต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 

หน่วยกิต 
22.8.1.3 นักศึกษาทดลองศึกษาต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่  1 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิตตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 
22.8.1.4 นกัศึกษาพิเศษให้ลงทะเบยีนตามค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชา 

22.8.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนน้อยกว่าหรือเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.8.1 และข้อ 

22.8.2 ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ  
ในกรณทีี่นักศึกษาเหลือหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่าตามที่ก าหนดไว้

ในข้อ 22.8.1.1 และข้อ 22.8.1.2 ให้ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
ข้อ 23 การขอถอนและขอเพิ่มรายวิชา 

23.1 การขอถอนรายวิชาให้กระท าได้โดยมีเงื่อนไขและมีผลดังต่อไปนี้ 
23.1.1 ในกรณีที่ ขอถอนภายใน  14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 7  

วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาที่ขอถอนนั้นจะ  
ไม่ปรากฏในระเบียน 

23.1.2 ในกรณีที่ขอถอนภายใน 84 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 42 วันแรก
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาจะได้รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอน 

23.1.3 การขอถอนรายวิชาใดเมื่อพ้นก าหนดตามข้อ 23.1.2 จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิ ทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรอนุมัติให้ถอนได้ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น 

23.2 การขอเพิ่มรายวิชาให้กระท าภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 7 วัน
แรกของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเว้นแต่  
ในกรณีที่นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนทั้งนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีเวลาศึกษาต่อไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

ข้อ 24 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆรวมทั้งกรณีที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิต
วิทยาลัย 
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หมวดที่4 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 25 การวัดผลการศึกษา 
25.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แต่ละภาคการศึกษาโดย

อาจท าการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาด้วยวิธีการทดสอบการเขียนรายงานการมอบหมายงานให้ท าหรือวิธีอื่น ๆและ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้มีการสอบไล่ส าหรับแต่ละรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหรือจะใช้วิธีการวัดผลอย่างอื่น
ที่เหมาะสมกับลักษณะวิชานั้น ๆก็ได้  

บัณฑิตวิทยาลัยอาจก าหนดระเบียบที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้เพื่อใช้ในการวัดผลตามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาหรือรายวิชา 

25.2 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคนักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่หรือได้รับการวัดผลใน
รายวิชาใดต่อเมื่อมีเวลาศึกษาในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
หรือมีผลการทดสอบระหว่างภาคการศึกษาหรือมีผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษา 
26.1 รายวิชาที่มีการวัดผลเป็นระดับให้แบ่งค่าระดับโดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 

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 ให้แสดง 
ผลการศึกษาในรายวิชานั้นด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ 

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

 

26.3 ในกรณีที่รายวิชาใดยังมิได้ท าการวัดผลหรือไม่มีการวัดผลให้รายงานผลการศึกษารายวิชา
นั้นด้วยสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ผลการศึกษา 
I (incomplete) ไม่สมบูรณ์ 
W (withdrawn) ถอนรายวิชา 
Au (audit) ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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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

หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งอยู่ในระหว่างการเรียบเรียงโดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้ว 
26.4.2 การประเมินผลวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ก าหนดเป็น 4 ระดับดังนี้ 
ดีมาก Excellent 
ด ี Good 
ผ่าน Passed 
ตก Failed 

26.5 การให้สัญลักษณ์ F จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.5.1 นักศึกษาไม่ผ่านการวัดผลหรือสอบไม่ผ่านตามข้อ 25.1 
26.5.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหรือไม่ได้รับการวัดผลตามข้อ 25.2 
26.5.3 นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับโทษให้สอบตกตามข้อ 9.2.1 
26.5.4 นักศึกษาไม่แก้ค่า I ตามข้อ 26.6 
26.5.5 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
26.5.6 นักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 23.1.3 

26.6 การให้สัญลักษณ์ I จะให้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
26.6.1 นักศึกษาป่วยระหว่างการสอบรายวิชานั้นหรือขาดสอบเนื่องจากป่วย โดยมี

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือขาดสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

26.6.2 นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่ครบถ้วนและ
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ายังไม่สมควรวัดผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนักศึกษา 

การแก้ค่า I นักศึกษาจะต้องสอบและ/หรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน
ให้ครบถ้วนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวัดผลและส่งผลการศึกษาของนักศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 10 วันหลังจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติถัดไปหากพ้นก าหนดดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์  I เป็น F หรือ U โดย
อัตโนมัติเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้ขยายเวลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเห็นว่ามี
เห ตุ ผ ล ส า คั ญ แ ล ะ จ า เป็ น โด ย อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ท ร า บ ล่ ว งห น้ า เป็ น 
ลายลักษณ์อักษร 
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26.7 การให้สัญลักษณ์ S จะให้ในกรณีที่รายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาเป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุ
ให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับหรือในกรณีได้รับอนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 

การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งมีผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจและหลักสูตรระบุ
ให้วัดผลการศึกษาโดยไม่มีค่าระดับ 

26.8 การให้สัญลักษณ์ SP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ 

การให้สัญลักษณ์ UP จะให้เฉพาะกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และ
ภาควิชาพิจารณาผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษามีความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ 

26.9 การให้สัญลักษณ์  IP จะให้ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือรายวิชาที่ 
การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะดังนี้ 

26.9.1 ให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ระหว่างการ 
เรียบเรียงว่ามีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.9.2 ให้ส าหรับรายวิชาที่การเรียนการสอนมีลักษณะเฉพาะโดยมีข้อก าหนดให้นักศึกษา
ใช้เวลาปฏิบัติงานต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนภาคการศึกษานั้น ๆตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
หรือตามที่อธิการบดีโดยอนุมัติของที่ประชุมคณบดีจะได้ประกาศก าหนดไว้นั้นเมื่อได้ท าการวัดผลแล้วให้ใช้ค่าระดับ
จากการวัดผลนั้นแทนสัญลักษณ์ IP 

26.10 การให้สัญลักษณ์ NP จะให้เพื่อแสดงฐานะของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่อยู่ใน
ระหว่างการเรียบเรียงว่าไม่มีความก้าวหน้าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษา
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

26.11 การให้สัญลักษณ์  W จะให้ เฉพาะกรณี ที่ 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 การนับหน่ วยกิต เพื่ อ ให้ครบหลักสูตรตามข้อบั งคับนี้ ส าหรับนั กศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือระดับปริญญามหาบัณฑิตให้นับหน่วยกิตเฉพาะ
รายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า C หรือได้รับสัญลักษณ์ S เท่านั้นเว้นแต่รายวิชาที่หลักสูตร
ก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือกนักศึกษาต้องสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับ
สัญลักษณ์ S ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าต้องได้ S ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้นับหน่วยกิตเฉพาะ
รายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 

27.2 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่เป็น
วิชาบังคับต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นใหม่ให้ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ S แล้วแต่กรณี 

27.3 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า  B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ใน
รายวิชาบังคับเลือกนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มเดียวกันก็ได้ 

27.4 รายวิชาบังคับหรือรายวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาสอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B 
นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
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27.5 นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาต่ ากว่า B หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือกมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาเดิมนั้นใหม่หรืออาจลงทะเบียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

27.6 ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาใดซ้ าหรือแทนตามที่หลักสูตรก าหนด  
การนับหน่วยกิตตามข้อ 27.1 ให้นับหน่วยกิตได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 28 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคโดยค านวณหาค่าระดับเฉลี่ย
ประจ าภาคของรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้นและค านวณหาค่าระดับเฉลี่ยสะสมส าหรับ
รายวิชาทั้งหมดทุกภาคการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ข้อ 29 การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจ าภาคให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของ  
แต่ละรายวิชาที่ได้รับในภาคการศึกษานั้นกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้นโดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปให้เพิ่ม
ค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 

การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้ค านวณโดยน าผลรวมของผลคูณระหว่างค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษารวมถึงภาคการศึกษาปัจจุบันกับหน่วยกิตของรายวิชานั้นแล้วหารด้วยจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งทีส่ามมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปให้เพิ่ม
ค่าทศนิยมในต าแหน่งที่สองขึ้นอีกหนึ่งหน่วย 

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

ข้อ 31 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาใดซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิ ทยาลัย 
ได้เทียบให้เท่ากับรายวิชาที่อนุมัติให้โอนหน่วยกิตตามข้อ 17 และข้อ 18 มิให้น าผลการศึกษารายวิชานั้นมาค านวณ
ค่าระดับเฉลี่ย 
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หมวดที่5 
การสอบภาษาต่างประเทศการสอบประมวลความรอบรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 
ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ 

32.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

32.1.1 นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการสอบภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนตาม
เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 

32.1.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศไว้ในปฏิทิน
การศึกษาให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบภาษาต่างประเทศและให้แสดงผลการสอบ
ภาษาต่างประเทศโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้สัญลักษณ์ U นักศึกษามีสิทธิขอสอบได้อีก 

32.2 นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศโดยได้ศึกษาและหรือสอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

32.2.1 นักศึกษาสามารถสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้สอบในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย 

32.2.2 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม 
นอกหลักสูตร 

32.2.3 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยไม่นับหน่วยกิตสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงโดยให้แสดงผลการสอบเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U นักศึกษาที่สอบได้
สัญลักษณ์ S มีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.4 นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตและก าหนดให้วัดผลเป็นค่าระดับนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า  B มีสิทธิ์
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

32.2.5 นักศึกษาสอบผ่านภาษาต่างประเทศจากสถาบันอ่ืนทั้งในและต่างประเทศที่บัณฑิต
วิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 

ข้อ 33 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หมายถึงการสอบเพื่อวัดความรอบรู้ใน
วิชาการตามที่หลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก าหนดและวัดความสามารถในการวิเคราะห์ความรู้ตลอดจนการ
น าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

33.1 ให้นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 สอบวัดคุณสมบัติก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์
ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2 ให้สอบวัดคุณสมบัติหลังจากสอบผ่านรายวิชาบังคับตามที่หลักสูตร
ก าหนด 

33.2 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติไว้ในปฏิทินการศึกษา 
33.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตามค าแนะน าของ

ภาควิชา 
33.4 ให้แสดงผลการสอบโดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
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33.5 นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 2 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรืออาจ
ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน 

ข้อ 34 การสอบประมวลความรอบรู้ให้นักศึกษาซึ่งได้ศึกษารายวิชาและได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรมีสิทธิสอบประมวลความรอบรู้ 

34.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
34.1.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผนกแบบก  2 จะต้องสอบประมวลความ 

รอบรู้หากหลักสูตรก าหนดว่ามีการสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1.2 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผนขต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
34.1.3 ให้บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาการสอบประมวลความรอบรู้ไว้ในปฏิทิน

การศึกษา 
34.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตาม

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

นักศึกษา 
 

34.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
34.2.1 การสอบประมวลความรอบรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา 
34.2.2 นักศึกษาที่สอบประมวลความรอบรู้ไม่ผ่านเป็นครั้งที่  2 ให้พ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา หรืออาจได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนระดับการศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชา
เดียวกัน 
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หมวดที่6 
การท าวิทยานิพนธ์ 

 
ข้อ 35 การท าวิทยานิพนธ์ 

35.1 การอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ 
35.1.1 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

35.1.1.1 นักศึกษาแผนกแบบก 1 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน 

35.1.1.2 นักศึกษาแผนกแบบก 2 ผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์
จะต้องศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาและมีจ านวนหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

35.1.1.3 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3  
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นมิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

35.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
35.1.2.1 นักศึกษาผู้มีสิทธิขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์จะต้องสอบ

ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบภาษาตา่งประเทศรวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขตามทีส่าขาวิชาก าหนดและผ่านความ
เห็นชอบจากภาควิชาแล้ว 

35.1.2.2 นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ภายใน  3  
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นกรณีมาจากพื้นฐานปริญญามหาบัณฑิต หรือภายใน  5  
ปีการศึกษาของก าหนดเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นกรณีมาจากพื้นฐานปริญญาบัณฑิตมิฉะนั้นจะพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

35.1.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของภาควิชา 

                      35.1.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์แล้วทั้งนี้ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ส่วน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัศิลปากรทั้งนี้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องไม่เกิน 3 คน 

35.1.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆเกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
ที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษายื่นค าร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
ของวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องขออนุมัติหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ที่เปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการตามข้อ 35.1.3 
เพื่อพิจารณาใหม่ 
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35.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ 
35.2.1 ผู้มีสิทธิลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์คือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงการ

วิทยานิพนธ์แล้ว 
35.2.2 การลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาในปฏิทินการศึกษาโดย

อาจลงทะเบียนทั้งหมดในครั้งเดียวหรือลงทะเบียนบางหน่วยกิตเป็นงวดๆตามที่ภาควิชาหรือสาขาวิชาพิจารณาโดย
ความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 

35.2.3 ในระหว่างการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเป็นผู้
ประเมินผลความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์โดยรายงานผลเป็นสัญลักษณ์ IP หรือ NP แล้วแต่กรณี 

35.3 การเสนอและการขออนุมัติวิทยานิพนธ์ 
35.3.1 การเสนอวิทยานิพนธ์ที่ ได้เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับอนุมัตินั้น

นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ในกรณีที่มี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติรวมทั้งสอบผ่านภาษาต่างประเทศและจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

35.3.2 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่เสนอให้เป็นไปตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
35.3.3 การเสนอวิทยานิพนธ์อาจเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ตามที่

หลักสูตรก าหนดในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หากประสงค์จะใช้
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.4 ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์จ านวนอย่างน้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนโดยประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาหรือผู้ที่หัวหน้าภาควิชา
มอบหมายซึ่งต้องมิใช่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 3 คนทั้งนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างน้อย 1 คน 

35.3.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ได้ตรวจพิจารณาและสอบวิทยานิพนธ์แล้ว
เห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยให้ถือว่าการประเมินผลนั้นปราศจากเงื่อนไขมาตั้งแต่แรก ถ้าวิทยานิพนธ์นั้นมี
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขมากให้นักศึกษาแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับแต่วันสอบวิทยานิพนธ์หรือตามเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เห็นสมควรทั้งนี้
ให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ประเมินผลหลังจากวันที่นักศึกษาได้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว 

35.3.6 การวินิจฉัยตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือมติให้ผ่านเป็นเอก
ฉันท์หากกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์มีความเห็นไม่ตรงกันให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็น  
ผู้พิจารณาชี้ขาด 

35.3.7 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
35.3.8 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์พร้อมทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
ให้บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนและรูปแบบที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้
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ในหลักสูตรอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หากประสงค์จะใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.9 วิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา การน าออกโฆษณาเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อน 

35.3.10 ลขิสทิธิข์องวิทยานพินธ์เปน็ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
35.3.11 ให้บัณฑิตวิทยาลัยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ได้โดย  

ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
ข้อ 36 การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหมายถึงสารนิพนธ์หรือรายงานอ่ืนใดที่

มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหลักสูตรแผนข 
36.1 ผู้ที่จะมีสิทธิลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ภาควิชาก าหนด 
36.2 ให้ภาควิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดระเบียบ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการค้นคว้าอิสระที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ 
36.3 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน 
36.4 ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ จ านวน  

ไม่เกิน 3 คน 
36.5 รูปแบบของการค้นคว้าอิสระให้น ารูปแบบของวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  

มาใช้โดยอนุโลม 
36.6 การประเมินผลการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อ 26.4.2 
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หมวดที่7 
การส าเร็จการศึกษา 

 
ข้อ 37 คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

37.1 มีเวลาศึกษาไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
37.2 มีปริมาณการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 
37.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00 ยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

แผนกแบบก 1 และนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1 
37.4 ได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือบังคับเลือกทุกวิชาที่หลักสูตร

ก าหนดให้มีการวัดผลเป็นระดับยกเว้นนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องได้ค่าระดับผลการศึกษาไม่ต่ ากว่า B ใน
ทุกรายวิชา 

37.5 ได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
37.6 ได้สัญลักษณ์  S ในการสอบภาษาต่างประเทศหรือได้ รับการยกเว้นการสอบ

ภาษาต่างประเทศตามข้อ 32.2 
37.7 ได้สัญลักษณ์ S ในการสอบประมวลความรอบรู้ในหลักสูตรที่ระบุว่ามีการสอบประมวล

ความรอบรู้และส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในการสอบวัดคุณสมบัติอีกด้วย 
37.8 สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่ต่ ากว่าระดับผ่าน 
37.9 ได้ส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ซึ่งคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัได้อนุมัติแล้ว

ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
37.10 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแผนกแบบก  1 และ 

แบบก 2 จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน   

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นหรือผลงาน
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ข้อ 38 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 แล้วให้ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขอให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 39 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับปริญญา 
39.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 37 
39.2 ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
39.3 มีความประพฤติดี 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 40 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2550 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 41 ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบและประกาศที่ออกใช้บังคับโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับนี้  
ให้น าระเบียบและประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศณวันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 

                    (ลงนาม) ชุมพลศิลปอาชา 
(นายชุมพลศลิปอาชา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ชื่อ-นามสกุล 

นายไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 
 ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2544) 
 กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542) 
สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. (97 หน้า) 

มาเรียม นิลพันธุ์, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ยุวรี ผลพันธิน, ชยัวัฒน์ แก้วพันงาม, 
มัณฑนา พันธุ์ดี, รุจิราพร รามศิริ. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาวิทยากร
แกนน าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการสอน
ในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มการพัฒนา ณ 
ประเทศสิงคโปร์) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (292 หน้า) 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. (105 หน้า) 

มาเรียม นิลพันธุ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, อธิกมาส มากจุ้ย, 
มารุต พัฒผล และโชติมา หนูพริก. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางประกอบการใช้
กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น. นครปฐม: โครงการความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. (321 หน้า) 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

สรัญญา จันทร์ชูสกุล, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ยุวรี ผลพันธิน และพิทักษ์ สุพรรโณภาพ. (2560). การเปรียบเทียบ
คุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษระหว่างวิธีอิควิเปอร์เซ็นไตล์วิธีเชิงเส้นตรงและวิธี 
วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University, 10(2). 2444 - 2455. (TCI กลุ่ม 1)   

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และยุวรี ผลพันธิน. (2559). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยส าหรับนักศึกษาครู: 
การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2559):230-246. (TCI กลุ่ม1) 

Paiwithayasiritham, C. (2014). Factor Analysis of the 21st Century Learning and Innovation Skill of 
the Teaching Professional Student. Veridian E-Journal Silpakorn University. 7 (5) July-
December 2014: 27-35. (TCI กลุ่ม2)  

Paiwithayasiritham, C. and Polpanthin, Y. (2016). The Factor Analysis of the Basic Education 
Teachers’ Competencies on Learning Management to Prepare for ASEAN Community. 
Veridian E-Journal Silpakorn University. 9 (4). January-June 2016: 11-27. (TCI กลุ่ม2) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 14 ปี  
ระดับปริญญาตรี 

464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
464 340 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
464 350 การวิจัยทางการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
101 522 ระเบียบวิธีวิจัย 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
464 465 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง 
464 467 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 
464 660 ระเบียบวิธีการวิจัย 
464 661 สถิติขั้นสูง 
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู 

 
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม) 
วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ-นามสกุล 

นางยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ (นามสกุลเดิม ผลพันธิน) 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2555) 
 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
 ค.บ. (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 
สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ(ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ยุวรี ผลพันธิน. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการ

วัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของครู: กลุ่มครูประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา.นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (147 หน้า) 

มาเรียม นิลพันธุ์, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ยุวรี ผลพันธิน, ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม, 
มัณฑนา พันธุ์ดี, รุจิราพร รามศิริ. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการพัฒนา
วิทยากรแกนน าการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการ
จัดการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่ม
การพัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร์) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (292 หน้า) 

นพพร จันทรน าชู, ยุวรี ผลพันธิน และพรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน
ภูมิภาคตะวันตก (โครงการย่อยท่ี 1).กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (295 
หน้า) 

ยุวรี  ผลพันธิน. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สภาพความพร้อมของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (79 หน้า) 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และยุวรี ผลพันธิน. (2559).แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยส าหรับ
นักศึกษาครู: การประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559):230-246. (TCI กลุ่ม1) 

ยุวรี  ผลพันธิน. (2558). อิทธิพลของพฤติกรรมการน าแบบให้พลัง ความเชื่อในประสิทธิภาพของตน  
ความยึดมั่นผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของครู .วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559): 311-322.(TCI กลุ่ม2) 

Paiwithayasiritham, C. and Polpanthin, Y. (2016). The Factor Analysis of the Basic Education 
Teachers’ Competencies on Learning Management to Prepare for ASEAN Community. 
Veridian E-Journal Silpakorn University. 9 (4). January-June 2016:  11-27. (TCI กลุ่ม2) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี  
ระดับปริญญาตรี 

464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
464 340 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
464 350 การวิจัยทางการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
464 461 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
464 464 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
464 465 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง 
464 661 สถิติขั้นสูง 
 

 
ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ) 

         วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวสรัญญา จันทร์ชูสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2546) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) 

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
สรัญญา จันทร์ชูสกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน และพินดา วราสุนันท์. (2560). การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทัน

ส่ือและสารสนเทศส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร. ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (157 หน้า) 

บุษบา บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, พินดา วราสุนันท์ และณัฐกิตติ์ นาทา. (2559). การส ารวจและ
การสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (300 หน้า) 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ส าราญ มีแจ้ง, ประวิต เอราวรรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์, 
อัจฉรา ศรีพันธ์, วราพร เอราวรรณ์, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, นภาเดช บุญเชิดช,ู กิจติพงษ์ ประชาชิต, 
อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว, เพชรา พิพัฒน์สันติกุล, สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร และ แทน พิธิยานุวัฒน์. (2560). 
โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตโครงการจัดรูปท่ีดิน ปีท่ี 1-3. กรุงเทพมหานคร. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานจัดรูปที่ดิน
กลาง กรมชลประทาน. (551หน้า) 
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 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และพินดา วราสุนันท์. (2560). การพัฒนารูปแบบการน าผล

การประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University., 10(3). 
2405-2419. (TCI กลุ่ม 1)   

สรัญญา จันทร์ชูสกุล, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ยุวรี ผลพันธิน และพิทักษ์ สุพรรโณภาพ. (2560).การ
เปรียบเทียบคุณภาพของการปรับเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษระหว่างวิธีอิควิเปอร์เซ็นไตล์วิธีเชิง
เส้นตรงและวิธี วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University, 10(2). 2444 - 
2455. (TCI กลุ่ม 1)   

ทัศน์ศริินทร์ สว่างบุญ, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และพินดา วราสุนันท์. (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
น าผลการประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University., 10(2). 
2102 -2116. (TCI กลุ่ม 1)   

สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2560). การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University.,  
10(2). 1,060-1,075. (TCI กลุ่ม 1)   

พินดา วราสุนันท์, บุษบา บัวสมบูรณ์, สรัญญา จันทร์ชูสกุล, และณัฐกิตติ์ นาทา. ผลการน าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไปใช้ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ., 18(1). 70-82. (TCI กลุ่ม 1)   

พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). การประเมินความต้องการ
จ าเป็นการน าผลทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย., 7(2). 108-120. (TCI กลุ่ม 2) 

พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). กลยุทธ์การน าผลการทดสอบ
ทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน. วารสารบรรณศาสตร์ มศว., 8(2). 69-82. (TCI กลุ่ม 1)   

          Proceedings  
พินดา วราสุนันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และ สรัญญา จันทร์ชูสกุล. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้การน าผล

การทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 12 8-9 ธันวาคม 2558. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 4 ปี  
ระดับปริญญาตรี 

 471 102 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 471 103 กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญาและอารมณ์ 
 471 309 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก 
 471 310 นวัตกรรมการศึกษา 
 471 406 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 471 410 การสัมมนาการประถมศึกษา 
 471 412 การศึกษารายบุคคลสาขาการประถมศึกษา 
 471 501 การฝึกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 1 
 471 502 การฝึกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 2 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
464 465 การออกแบบการวิจัยขั้นสูง 
464 467 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 
473 512 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาส าหรับครู           

 
 

ลงชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
   (อาจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล) 
 วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4.ชื่อ-นามสกุล 

นางมาเรียม  นิลพันธุ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

สังกัด 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

มาเรียม นิลพันธุ์. (2559). “การศึกษาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร”. นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (103 หน้า) 

มาเรียม นิลพันธุ์,  ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ยุวร ีผลพันธิน, ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม, 
มัณฑนา พันธุ์ดี และรุจิราพร รามศิริ. (2558). “การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรแกนน าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มการ
พัฒนา ณ ประเทศสิงคโปร์)” กรุงเทพมหานคร, ทุนสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันฐาน.กระทรวงศึกษาธิการ. (292 หน้า) 

มาเรียม นิลพันธุ์. (2557).“การวิจัยและพัฒนาชุดความรู้เพื่อความเป็นครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญา
ตรีด้วยเทคโนโลยี IPTV” กรุงเทพมหานคร, ทุนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (180 หน้า) 

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

มาเรียม นิลพันธุ์ และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2557). “รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (296 
หน้า)   



78 
 

มาเรียม นิลพันธุ์. (2557).“รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมของผู้สูงอายุใน
ชนบทไทย” นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (313 หน้า) 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

มาเรียม นิลพันธุ์, ณัฐดนัย บุตรพลับ, สิริกมล หมดมลทิน, วรรณภา แสงวัฒนะกุล, วารณุีย์ ตั้งศุภธวัช, ศิวาพร ยอด
ทรงตระกูล และลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ (2559).“การศึกษาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร”วารสารวิชาการVeridian E-Journal, Silpakorn 
University ปีที9่ ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559):991-1007. (TCI กลุ่ม1) 

มาเรียม นิลพันธุ์.และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2558).“การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์”วารสารวิชาการVeridian E-
Journal, Silpakorn University ปีที8่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 48-61. (TCI กลุ่ม2) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี   
ระดับปริญญาตรี 
462 200 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 462 201 การพัฒนาหลักสูตร 
 462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
462 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 
462 524 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ 

 462 535 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางหลักสูตรและการนิเทศ 
472 515 สัมมนาวิธีวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
472 518 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 472 524 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการนิเทศ 
 472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์) 
 วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ชื่อ-นามสกุล 
  นางสาวสรภัส น้ าสมบูรณ์ (ชือ่เดิม มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
  อาจารย์ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
  ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
  ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
สังกัด   
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานทางวิชาการ(ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์, อนัน ปั้นอินทร์, สมประสงค์ น่วมบุญลือ, อนงค์พร สมานชาติ, ชัยรัตน์ โตศิลา และ กัลยา  

เทียนวงศ์. (2561). รายงานการวิจัยการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนสังคมศึกษา. นครปฐม, ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (112 หน้า) 

มนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์. (2559). รายงานการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิจิตปัญญาศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์. นครปฐม, ทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (72 หน้า) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Sorapas Namsomboon and Wisud Po-Ngern (2561). Development of ASEAN Citizenship Indicators 
of Primary Level Students. Veridian E-Journal, Silpakorn University, International 
(Humanities, Social Sciences and Arts). 11 (4), (January-June). (TCI กลุ่ม 1) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
Proceeding 

Wanawee Boonkhum, Wisud Po-Ngern and Manassanan Namsomboon. “Development of 
Holistic Creative Learning Skills for Elderly people in Rural Area of Thailand: Career 
Dimension”. The European Conference on the Social Sciences 2015, Brighton, 
United Kingdom., The International Academic Forum (IAFOR), pp.149-162.  
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  6  ปี  
ระดับปริญญาตรี 
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

467 110 ประชากรศึกษา   

467 111 จริยธรรมวิชาชีพ 

467 253 ชุมชนศึกษา 

467 352 พลเมืองศึกษา 

467 368 ครอบครัวศึกษา 

467 448 สัมมนาสังคมศึกษา   

467 501 การฝึกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 1  

467 502 การฝึกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา 2 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
467 512 สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

467 514 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 

 
 
 
 
 

ลงชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
(อาจารย์ ดร.สรภัส   น้ าสมบูรณ์) 

วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ปี  
และ 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะเวลา 3 ปี 

 
 

ปีการศึกษา แผนการรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาจริง 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

2557 30 7 ปัจจุบัน (ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560) 

มีผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 2 ราย 

2558 30 6 ยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

2559 20 9 ยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาฉบับปี พ.ศ. 2556 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพร้อมของ
การด าเนินการ  ในด้านสภาพแวดล้อม/บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตบัณฑิต ผลผลิตระหว่างทางของ
หลักสูตร และการศึกษาสภาพปัญหา  อุปสรรค  ความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร  โดยมีผู้ให้
ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้จ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 5 คน 2) กลุ่ม
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตอยู่ในชั้นปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2557-59 จ านวน 20 คน 3) อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา จ านวน คน 5 และ 4) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน 
 ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยยึดรูปแบบการ
ประเมินความก้าวหน้า (Formative  Evaluation) มีการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้  ดังนี้ 
 1. การประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท 
  1.1 ด้านวัตถุประสงค์  พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 5 ข้อ มีความชัดเจน ครอบคลุม 
และเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยพบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทั้งหมดมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ทุกข้อมีความเหมาะสมมากท่ีสุด และส าหรับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมระดับมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ระบุถึงจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและแนวทางในการจัดหลักสูตรได้อย่างชัดเจน โดยเน้นการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการ
เพ่ือสามารถปรับใช้ในการวิจัยที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน แต่หากจะมีการปรับเปลี่ยนก็ควรจะไปเน้น
ให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไป โดยมีข้อสรุปจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
   - ด้านการผลิตบัณฑิตพบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากท่ีสุด 
ส่วนนักศึกษาความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านการผลิตบัณฑิตในระดับมากโดย
มุ่งความเป็นเลิศให้บัณฑิตมีคุณสมบัติของการเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา 
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   -  ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมด้านการผลิตบัณฑิตใน
ระดับมากที่สุด ส่วนนักศึกษาความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมด้านการผลิตบัณฑิต
ในระดับมาก โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เชิงสหวิทยาการโดยเน้นการวิจัยเพ่ือการวางแผน การพัฒนา
งาน และการพัฒนาสังคม 
   - ด้านนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศพบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   มีความเหมาะสมด้านการ
ผลิตบัณฑิตในระดับมากที่สุด ส่วนนักศึกษาความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   มีความเหมาะสมด้าน
การผลิตบัณฑิตในระดับมาก โดยเน้นเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   - ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่ากลุ่มอาจารย์ผู้สอนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งหมด   มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสามารถบ่งบอก
คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาในด้าน ความรู้ ด้านคุณลักษณะบัณฑิตและด้านความสามารถในการน าความรู้
ไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในระดับมากที่สุด และส าหรับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน  มีความคิดเห็นว่า   วัตถุประสงค์
หลักสูตรสามารถบ่งบอกคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาในด้าน ความรู้ ด้านคุณลักษณะบัณฑิตและด้าน
ความสามารถในการน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนในระดับมาก 
   - การน าวัตถุประสงค์ไปปฏิบัติ พบว่า กลุ่มอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทั้งหมดทั้งหมด มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติได้ในระดับมากที่สุด 
ส่วนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติได้ใน
ระดับมาก  
  1.2  โครงสร้างของหลักสูตรพบว่า ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ขณะทีก่ลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน
เห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากเนื่องจาก โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร  มีความหลากหลายและผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห์การฝึกประสบการณ์ 
และการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเพ่ิมรายวิชาที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีรวมถึงซอฟท์แวร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีวิทยาการวิจัย เพ่ือให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    -  การก าหนดสัดส่วนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การก าหนดสัดส่วนหมวดวิชา /
รายวิชา/ลักษณะวิชา   มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนนักศึกษามีความเห็นว่า การก าหนดสัดส่วน
หมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา   มีความเหมาะสมในระดับมาก 
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  1.3 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร  
   - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับพื้นฐานโดยทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน มีความเห็นว่าเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับ
พ้ืนฐานมีความเหมาะสมมากและมากท่ีสุด โดยเฉพาะในรายวิชา 464 461สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
   - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก โดยทั้งกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน มีความเห็นว่าเนื้อหาวิชาในรายวิชา
บังคับสาขาวิชาเอกมีความเหมาะสมมากและมากที่สุดโดยเฉพาะในรายวิชา รายวิชา 464464สถิติขั้นสูงเพ่ือ
การวิจัยทางการศึกษาแต่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรปรับเพ่ิมเติมสาระที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือก โดยทั้ งกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษามีความเห็นว่าเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกมีความ
เหมาะสมมากและมากที่สุดโดยเฉพาะในรายวิชา 464 469 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า 
 2.1 ปัจจัยสนับสนุนของหลักสูตรได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการตามหลักสูตร  เช่น  

สื่อ ต ารา สถานที่ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์ศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการตามหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน พบว่ามีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน
คือ ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น และปรับปรุงระบบเครือข่ายการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในภาควิชาฯ นอกจากนี้ควรมีการขยาย
พ้ืนที่ในส่วนของการประชุมกลุ่มย่อย เช่น การมีห้องประชุมส าหรับนักศึกษา เป็นต้น 
  2.2. ด้านสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้แก่ คุณลักษณะผู้สอน คุณลักษณะผู้เรียนก่อนเรียน
และระหว่างเรียนในหลักสูตร สามารถอธิบายได้ดังนี้   

 2.2.1 คุณลักษณะผู้สอน    
  - ความเหมาะสมในเรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะของอาจารย์  โดยทั้ง

กลุ่มนักศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และกลุ่มคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความรู้ความสามารถ
ในเนื้อหาและอาจารย์มีความสามารถในการสอน/ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา  

 - ความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณลักษณะอ่ืนๆ ของอาจารย์ผู้สอน  โดยทั้งกลุ่ม
นักศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตของสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา และกลุ่มคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะในด้านอาจารย์ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาอาจารย์ปฏิบัติต่อ
นักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค และอาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนเหมาะสม 
  



86 
 

  2.2.2   คุณลักษณะผู้เรียน พบว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์               
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ได้
ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะของผู้เรียนว่าควรมีทักษะในด้านการค านวณและตัวเลข รวมถึงทักษะใน
ด้านการวิจัยและภาษาต่างประเทศ 

 2.3ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์มีความเห็น
ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องการบริการวิชาการ มีการจัดแผนการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาอย่างเหมาะสม และมีระบบการการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เช่น การให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาระดับศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตของสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องการจัด
แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีระบบการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เช่น การ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์  

3. การประเมินด้านกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 
3.1 กระบวนการเรียนการสอนพบว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติโดยมีข้อสรุปจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียนพบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตร                      
มีความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่นักศึกษา            
มีความคิดเห็นถึงความเหมาะสมดังกล่าวในระดับมาก จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
นักศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกระบวนการเรียนการสอนควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมาก
ขึ้น 

3.2 การวัดและประเมินผลโดยทั้งกลุ่มนักศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกลุ่มคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การวัดและประเมินผล    มีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะในเรื่องความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเกณฑ์การประเมินผล
ว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนว่าควรจะเป็นอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ทั้งนี้ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเป็นส าคัญ 
 4.การประเมินผลผลิตระหว่างทางของหลักสูตร พบว่ากลุ่มคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าผลลิตระหว่าง หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะความ
เหมาะสมของคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะ/การปฏิบัติ  ขณะที่กลุ่มอาจารย์มีความเห็นว่าผลลิตระหว่าง หลักสูตร
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนแสดงความคิดเห็นว่านักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา มี
คุณลักษณะในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้แต่อาจมีข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับดภาระในด้านการ
ท างานส่วนกลุ่มนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา มีความคิดเห็นว่า 
ผลผลิตระหว่างทางของหลักสูตรด้านคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและการน าความรู้ไปใช้
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ประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  เพราะสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการวิจัย สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
 5. การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสามารถสรุปผลการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ ดังนี้ 
  5.1 กลุ่มนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา มีความ
คิดเห็นว่าควรมีการเพิ่มรายวิชาที่เป็นข้องกับนวตกรรมทางด้านการวิจัยที่เป็นประเด็นร่วมสมัย และควรมีห้อง
ระบบสารสนเทศในด้านวิชาการ  งานวิจัยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

 5.2กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุ่มอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็น
ว่าควรมีการเพ่ิมเติมวิชาทางด้านโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ เช่น โมเดลเชิงสาเหตุ โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนักศึกษาควรมีการฝึกทักษะทางด้านการวิจัยโดยการท างานเป็นทีมภายใต้
แกนน าของคณาจารย์ เช่นการจัดสัมมนาวิชาการประจ าปี หรือการร่วมกันท าโครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทาง วชิาการ  
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) มีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
โดยมีโครงสร้างของหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์ร่วมกับการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 

การปรับปรุงหลักสูตร มีความเหมือนและความแตกต่างกับหลักสูตรเดิมดังนี้ 
หลักสูตร จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต

ที่แตกต่าง เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
แผน ก แบบ ก2     

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 21 21 - 
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 6 - 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 12 12 12 - 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 

36 39 39 - 

 
2. เปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม(พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 
464 408 แนวคิดด้านปรัชญา จิตวิทยา และสังคม
วิทยาในการวิจัยทางการศึกษา3(3-0-6) 

ปรับแก้ไขรายวิชาเป็น 
464  411พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
3(3-0-6) 
              (Foundation of Education for 
Society Development) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 
464  464สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
3(3-0-6) 
(Advanced Statistics for Educational 
Research) 

ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
464  464สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 
3(3-0-6) 
(Advanced Statistics for Educational Research) 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางการศึกษาการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่วมการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า การ
วิเคราะห์หลายตัวแปร สหสัมพันธ์และการถดถอย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยเน้นให้
ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแปลผลและน าเสนอ
ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
Statistical techniques of data collection for 
educational research. The analysis of 
variance, covariance, repeated measure 
ANOVA , multivariate analysis, correlation 
and regression. The exploratory factor 
analysis with emphasis on learners’ abilities 
to analyze, interpret data and abilities to 
present quantitative research. 

 
464  465การออกแบบการวิจัยขั้นสูง3(3-0-6) 
(Advanced Research Design) 

ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
464  465การออกแบบการวิจัยขั้นสูง3(3-0-6) 
(Advanced Research Design) 
แนวคิดและหลักการส าคัญในการออกแบบวิธีวิจัย การ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและแบบการ
วิจัยผสมผสาน การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและ
ออกแบบการวิจัยตามปัญหาที่ผู้เรียนสนใจแสวงหา
ค าตอบ 
Concepts and principles of research design, 
quantitative research design, qualitative 
research design and mixed method research 
design; research proposal and research design. 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
 
464  470ประเด็นคัดสรรวิธีวิทยาการวิจัยทางการ
ศึกษา1 3(3-0-6) 
(Selected Topics in Educational Research 
MethodologyI)  

ปรับแก้ไขชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
464  470ประเด็นคัดสรรวิธีวิทยาการวิจัยทางการ
ศึกษา 3(3-0-6) 
(Selected Topics in Educational Research 
Methodology) 

 
464  471 ประเด็ นคั ดสรรวิธี วิทยาการวิจั ย
ทางการศึกษา2 3(3-0-6) 
(Selected Topics in Educational Research 
MethodologyII)  

ปรับแก้ไขรายวิชาเป็น 
464471โมเดลสมการโครงสร้าง3(3-0-6) 
(Structural Equation Modeling)  

 

 
464  478การวิจัยแบบผสม3(2-2-5) 
(Mixed Methods Research) 

ปรับแก้ไขชื่อภาษาไทย 
464  478การวิจัยแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 
(Mixed Methods Research) 

 
3. วิทยานิพนธ์ค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
464  491วิทยานิพนธ์มีค่าเทียบเท่า 12หน่วยกิต 
(Thesis) 

ปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
3. วิทยานิพนธ์ค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
464  491วิทยานิพนธ์มีค่าเทียบเท่า 12หน่วยกิต 
(Thesis) 
การศึกษาค้นคว้าการคัดเลือกประเด็นหรือปัญหาทาง
การศึกษาที่สนใจด าเนินการวิจัยเพ่ือหาค าตอบที่เป็น
แนวทางการแก้ปัญหาหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เน้นการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีวิทยาการวิจัย 
Study and selection of an interesting issue 
or problem in education; conducting 
research work to seek the answers to the 
problems; constructing knowledge 
emphasize on  research methodology 
technique. 

 


