หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะ/ภาควิชา
: สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
: Master of Education Program in Educational Research and
Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
4. จานวนหน่วยกิต
39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3
การรับเข้าศึกษาต่อ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ..............
6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่
.................................
6.4 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นๆที่จาเป็นต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นพื้นฐาน
9. ชื่อ ตาแหน่ง และวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1

2

ตาแหน่ง
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมารศรี กลางประพันธ์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
วท.ด.วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา)
อาจารย์

นางพูนสิน ประคามินทร์

ค.ด. (ภาวะผู้นาทางการบริหาร
การศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวตวงพร สมสมัย

อาจารย์

นางสาวบุบผา อยู่ทรัพย์

Ph.D. (Language Teaching)
M.Ed. (ESL: English as a
Second Language)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Education : D.ed.
(TESOL : Teaching English
for Speaker Other
Language)
ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส
และอังกฤษ)
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส
และอังกฤษ)

สถาบัน
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2527
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2534
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
2516
U.P. Diliman 2535(ค.ศ.1992)
U.P. Diliman 2532(ค.ศ.1989)
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร 2515

University of Melbourne,
Australia,2006 (2549)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกยุคใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ซึ่งจะต้องมี
คุณลักษณะที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาชีพศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาชีพอื่นๆที่จาเป็นต้องใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมี
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ทักษะชีวิตที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาบุคลที่มีอาชีพ
ดังกล่าวในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นยิ่ง การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญต่อการประกอบวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องใช้ เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการดาเนินชีวิตและการงาน สภาพสังคมที่ไร้พรมแดนทาให้การดูแลและป้องกันเด็กและเยาวชนจาก
ค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างยากลาบากมากขึ้น บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องเสริมสร้างทั้งความรู้
ทักษะชีวิต ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาชีพ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้ มีทักษะการคิด มีทักษะการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามตลอดจนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้สามารถเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นศึกษานิเทศก์ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นฐานโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนและระดับสากลต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงมีความจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวและเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพดังกล่าวมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ มี
ทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะมีทักษะวิชาชีพดังนั้นหลักสูตรนี้
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีทักษะการคิดขั้นสูง ใช้ชีวิตบนพื้นฐาน
หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย มีความผูกพันต่อท้องถิ่นมีความรู้ในศาสตร์ของการวิจัยและ
สามารถออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่
เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรอื่นที่เป็นหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตในส่วนที่เป็นหมวดวิชา
สัมพันธ์และรายวิชาเสริมเท่านั้น แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. หลักการและเหตุผล / ปรัชญาของหลักสูตร / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 หลักการและเหตุผล
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษาและ
วัฒนธรรม ทาให้ประเทศไทยต้องดาเนินการปฏิรูปการเมือง ระบบราชการและกระบวนการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สาหรับการปฏิรูปการศึกษานั้นรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโดยเน้นการปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านระบบการบริหารการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ดังนั้น
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้การแก้ปัญหา การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการสร้างสิ่งใหม่ให้มีชีวิตอยู่รอดได้ ต้อง
อาศัยศาสตร์ทางการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องทาให้วัฒนธรรมการวิจัยกลายมาเป็นวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน โดยยึดหลักว่า งานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นผล
มาจากกระบวนการที่เชื่อถือได้
หากพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 ในหมวด 4
มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอานวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ส่วนมาตรา 28 หลักสูตรของอุดมศึกษา ให้มีการวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และมาตรา 30 ให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา อีกทั้งบทบัญญัติในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องนาการวิจัยเชิงประเมินผลมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ในหมวด 9 มาตรา 67 กาหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย การที่จะตอบสนองความมุ่งหมาย
ตามมาตราดังกล่าวได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับไม่ว่าจะอยู่ในหรือ
นอกสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคกระบวนการวิจัยเป็นอย่างดี ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดแบบ
นักวิจัย อีกทั้งยังต้องนาเทคนิคกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สังคมและพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ตระหนักถึงการจัดการศึกษาให้เท่า
ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และกระตุ้นส่งเสริมให้ดาเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น เช่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยเพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมแต่ละ
ท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป
1.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษายึดแนวความคิดที่ว่าการวิจัย
เป็นรากฐานของการพัฒนาทุกศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการปฏิรูปการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนา

5

ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งพัฒนานักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบวิธี
วิทยาการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศาสตร์หรือสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมุ่งพัฒนาความรู้ที่จาเป็นในการ
พัฒนาการศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะส่งผลทาให้การพัฒนาการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตนักวิจัยทางการศึกษาที่เป็นผู้นาทางการวิจัยและพัฒนาการศึกษาให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยสงฆ์
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และสถาบันที่สังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.2 เพื่อผลิตนักวิชาการหรือบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาไปทา
หน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการของการวิจัยเป็นเครื่องมือ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์องค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
1.3.3 เพื่อผลิตนักวิจัยที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมนาความรู้ในวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัติจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติที่ดี และมีความคิดหรือจิตสานึกเชิงวิจัยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการแก้ปัญหาการศึกษาแบบ
องค์รวม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
การเปลี่ยนแปลง
1. การบริหารหลักสูตร

2. กระบวนการจัด
การเรียนการสอน
3. การบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน

4. การบริหารบุคลากร

แผนการพัฒนา/

กลยุทธ์
1.กาหนดแผนการบริหารหลักสูตร
2.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากล
3.ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
4.จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.การประเมินการเรียนการสอน
1.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องวิปัสสนา
2.ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ตารา/สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
1.ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
2.ส่งเสริมพัฒนาด้านการวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย
3.ส่งเสริม พัฒนาทักษะการสอน
กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1.แผนบริหารหลักสูตร
2.เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
3.รายงานผลการประเมินหลักสูตร
4.รายงานการประชุมเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร
1.แผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6)
2.ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้อง
วิปัสสนาที่มีมาตรฐานเพียงพอ
2.เอกสาร/ตารา/สื่อประกอบการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
1.รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา
2.ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
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การเปลี่ยนแปลง

5. สนับสนุนและพัฒนา
นักศึกษา

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต

4.สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา เพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิจัย สถิติการวัดและ
ประเมินผล จิตวิทยาและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้คาปรึกษา/การ
มีส่วนร่วมทางวิชาการ

3.โครงการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์
4.โครงการศึกษาดูงานการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

1.วิจัย/สารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต
2.จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างมหาบัณฑิต คณาจารย์และผู้ใช้
มหาบัณฑิต

1.รายงานผลการวิจัย/การสารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

1.โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักศึกษา
2.โครงการให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษา

2.รายงานผลการวิจัย/สารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3.รายงานผลการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
– พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนตุลาคม
– มกราคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษาขาดความเข้าใจ
บริบททางด้านการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กาหนดให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับผู้ที่ไม่มี
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2.5 การรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2555
40
-

ปีการศึกษา
2556 2557 2558
40
40
40
40
40
40
40
40

2559
40
40
40
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2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา (100,000 บาท/คน)
รวม

2555
4,000,000
4,000,000

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
4,000,000 4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000

2559
4,000,000
4,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีการศึกษา

หมวดเงิน

2555

2556

2557

รวม

2558

2559
1,520,000
606,360
500,000
93,640

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

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

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

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

รวมงบดาเนินการ

2,720,000

2,720,000 2,720,000

2,720,000

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

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
เงินทั้งสิ้น

2,720,000

2,720,000 2,720,000

2,720,000

2,720,000

หมายเหตุ

13,606,000

3. กาหนดการเปิดสอน
กาหนดการเปิดสอนหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2556 (ภาคฤดูร้อน) เป็นต้นไป
4. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คือสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขาหรือสาเร็จประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้บางรายวิชาไม่เกิน
ร้อยละ 40 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549
5. การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา
การคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
วิธีอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม

และ

6. ระบบการศึกษา
โดยหลักการขั้นพื้นฐานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษามุ่งผลิต
มหาบัณฑิตตามแบบแผน ก แบบ ก2 คือ ผู้เรียนต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต
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7. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาค
( 1 ปีการศึกษารวมภาคฤดูร้อนด้วย) การศึกษาในระบบทวิภาคและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
8. การลงทะเบียนเรียน
8.1. นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ การ
ลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งการลงทะเบียนวิชาเรียน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
8.1.1 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิต และคิดค่าคะแนน
8.1.2 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
8.2 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เว้นแต่จานวน
หน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีน้อยกว่ากาหนด และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที่ 5 ว่าด้วย
การลงทะเบียนวิชาเรียน
8.3 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน
6 หน่วยกิต
8.4 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. งบประมาณ
: ค่าใช้จ่าย (ค่าหน่วยกิต) ของนักศึกษาภาคพิเศษต่อรายหัวรวมตลอดหลักสูตร 100,000 บาท ภาคเรียน
ละประมาณ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายของนักศึกษาภาคปกติต่อรายหัวรวมตลอดหลักสูตร 30,000 บาท
(ภาคเรียนละ 10,000บาท)
10. หลักสูตร
10.1 จานวนหน่วยกิตและโครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
- หมวดวิชาสัมพันธ์
6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2
1 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
- รายวิชาเสริมทักษะ
ไม่นับหน่วยกิต
1
0.2 รายวิชาตามหลักสูตร
หมวดวิชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
21045102
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
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21051201
21022202

จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
21052203 การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม
3(2-2-5)
21023204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในบริบทของท้องถิ่น3(2-2-5)
21023205 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย 3(2-2-5
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ( 2 รายวิชา)
21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
21042301 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
21042302 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนทักษะการคิด
ขั้นสูง
3(2-2-5)
21042303 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
3(2-2-5)
21042304 การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
และพหุปัญญา
3(2-2-5)
21042305 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3(2-2-5)
2104230
6 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(2-2-5)
21042307 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
21042308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
21042309 การวิจัยเชิงนโยบาย 3(2-2-5)
21002501 การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
10.3 วิทยานิพนธ์
21046601 วิทยานิพนธ์
1 การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์
3(150)
(Thesis 1)
21046602 วิทยานิพนธ์ 2 การสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3(150)
(Thesis 2)
21046603 วิทยานิพนธ์
3 การปฏิบัติงานภาคสนาม
3(150)
(Thesis 3)
21046604 วิทยานิพนธ์
4 การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
3(150)
(Thesis 4)
10.4 รายวิชาเสริมทักษะ
1) นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและการใช้คอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากาหนด โดยพิจารณาผลการสอบหรือการเทียบโอนหน่วยกิต ผู้ที่มีคะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์หรือไม่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
21505401 ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
24005402 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
2) นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้
ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรณีนักศึกษาเคยเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา สาขา
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วิชาชีพครูสามารถนามาเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 สาหรับรายวิชาที่ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ต้อง
เรียนเพิ่ม หรือ กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
21015401 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
21035401 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
21015402 การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
1

0.5 แผนการศึกษาตามแบบแผน ก แบบ ก (2)

หมวดวิชา

รหัสวิชา

สัมพันธ์
บังคับ
เสริมทักษะ

21045102
21051201
21505401
24005402

บังคับ
เสริมทักษะ
สัมพันธ์
เลือกเสรี

ชื่อวิชา

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา *
คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา *
รวม
21022202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
210135401 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา *
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
..................... .......................................................................
รวม

บังคับ

21052203
21023204

เลือกเสรี
วิทยานิพนธ์
เสริมทักษะ
วิทยานิพนธ์
เสริมทักษะ
เลือกเสรี

21023205
..............

การศึกษาและการวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทักษะบริการ
สังคม
การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาใน
บริบทของท้องถิ่น
สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
.........................................................................

รวม
21046601-2 วิทยานิพนธ์ (1 และ 2)
21015401 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ *
รวม
21046603-4 วิทยานิพนธ์ (3 และ 4)
2105402 การบริหารจัดการในชั้นเรียน *
............... .............................................................*
รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาเสริมทักษะหรือเลือกเสรีไม่นับหน่วยกิต

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

ปีการศึกษา/ภาค
เรียน
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2

9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
3+3
3(2-2-5)
6
3+3
3(2-2-5)
..................
6
39

ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 3

ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 4
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 5
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10.6 คาอธิบายรายวิชา
Course Description
หมวดวิชาสัมพันธ์
Related Courses
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research Methodology
ความหมายของการวิจัย รูปแบบหรือประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยและหลักการ
ออกแบบการวิจัยทางการศึกษาแบบต่างๆได้แก่ การวิจัยเชิงสารวจ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยและ
พัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยที่เหมาะสมครอบคลุมทั้งสถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิง การเขียนเสนอโครงการ
เพื่อวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนาเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การค้นคว้า
ศึกษาและการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการศึกษา
Meaning of research; forms or types of research ; research procedure and
principle of designing different forms of educational research such as survey research,
experimental research, research and development, action research, participatory research,
classroom research and qualitative research; specification of sample group, construction
and testing the quality of instruments, data collection, data analysis, choosing appropriate
statistics of research covering basic and inferential statistics; proposal writing, research
conducting practice, report writing, research presentation and publication, doing research
and using research result in developing learning management process and using research
process in solving problem for educational development
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
วิเคราะห์ปรัชญา สังคมวิทยา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์
การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบและการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การบูร ณาการแนวคิดและหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสังคม
Analysis of philosophy, sociology, politics and public administration,
technology and economics; Influential education to the administration of present day
Thai education; analysis of problems and trends of education, comparative education and
educational reform that corresponds to the Constitution of Thai Kingdom and the
National Education Act; integration of philosophy and principle of sustainable
development by using education as an instrument of development based on the local
and social context
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
Core Courses
1. วิชาบังคับ
A. Compulsory Courses
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
Learning Psychology and Teaching Techniques
ความสาคัญของวิชาจิตวิทยาและการใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาในวิชาชีพครู ธรรมชาติ
พัฒนาการของมนุษย์ และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัย การเรียนรู้ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ การศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ การส่งเสริมความถนัด
และความสนใจให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน แรงจูงใจความฉลาดทางอารมณ์
รูปแบบของการรับรู้และการเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา จริยธรรม การใช้ระบบการแนะแนวและการให้
คาปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเทคนิคการ
สอนเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
Importance and application of psychology in the teaching profession, natural
development of human beings and developmental promotion of learners at different
ages, learning, factors related to learning, education for analysis and synthesis of learning
theory ideas and for research that is related to psychology and the application of
psychological theory in learning reformation, promotion of aptitude and interest based on
individual difference of each learner, motivation, emotional intelligence, forms of
perception and learning, intelligence, ethics, using guidance and counseling system to
help learners discover and develop their own potential for better quality of life and
teaching techniques to find strategic knowledge for developing quality instruction
21022202 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
Qualitative Research in Education
ปรัชญา และแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ การทางานภาคสนามอย่างมีส่วนร่วม การศึกษาและตรวจสอบเอกสาร วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
ทางการศึกษาที่ใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ และการฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม
Philosophy and ideas, basic theory of qualitative research, design of
qualitative research, participatory field work, study and literature review, different data
collection methods, data analysis, writing report of qualitative research, writing the
proposal of research that utilizes qualitative methodology, ethics of qualitative research
and field work practice
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21052203 การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทักษะ
บริการสังคม
3 (2-2-5)
Study and Research in Moral and Ethics Development in Public Mind and
Social Service Skills
ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตอาสา จิตสาธารณะ และ
ทักษะบริการสังคมและคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่จาเป็นด้านความเมตตา ความอดทน ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความกตัญญูกตเวที สัปปุริสธรรม 7 พรหมวิหารธรรม
สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 กัลยาณมิตรธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวศีล สมาธิและปัญญา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ศึกษาในด้านนี้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้านจิตสาธารณะและทักษะบริการสังคม การออกแบบการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านจิต
สาธารณะและการออกแบบการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม
เกี่ยวกับความมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
Study of meaning, ideas, principle and theory related to voluntary and public
mind and social service skills as well as basic morals and ethics necessary for loving
kindness, patience, responsibility, sacrification, honesty, discipline, gratefulness, the seven
qualities of a good man, the four divine states of mind, the four acts of doing favors, the
four paths to accomplishment, good friendship and Dharma practice in morality,
meditation and wisdom, analysis and synthesis of research works in this area to gain
knowledge in doing research to develop morality and ethics related to public mind and
social service, design of learning for building value in public mind and design of survey
research to study the state, problems and needs of society in voluntary and public mind
21023204 การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในบริบทท้องถิ่น
3(2-2-5)
Seminar in Trends of Educational Research in District Context
สัมมนา เพื่อ วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับลักษณะการจัดการความรู้ในบริบท
ท้องถิ่น การใช้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการวิจัยการศึกษา และแนวโน้มในอนาคตด้านยุทธศาสตร์การวิจัย
การศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของท้องถิ่น
Seminar to analysis of the present evidences and problems concerning
characteristics of knowledge body management in the district context, using the data
base of knowledge body and technology for designing in educational research, exchanging
to learn concerning the results of educational research and trends in the future about
strategies of educational research for developing the human resources in the district
context
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21023205 สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย
3(2-2-5)
Advanced Statistics for Research
สถิติพืน้ ฐาน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การทดสอบสมมติฐานและการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุคูณ การวิเคราะห์จาแนกประเภท การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์เส้นทาง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ สถิตินอนพาราเมตริกซ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการวิจัย
Basic statistics, random distribution of probability values, hypothesis testing and
parameter estimation, multiple regression analysis, canonical correlation analysis, analysis
of variance, analysis of covariance, multivariate of variance, multivariate of covariance,
discriminant analysis, cluster analysis, path analysis, factor analysis, nonparametric
statistics and application of statistical packages for data analysis in research

2)

2) วิชาเลือกเสรี
Free Election Courses

21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Study and Research in Buddhist Psychology in Education
ความเข้าใจเบื้องต้นและเจตคติเกี่ยวกับชีวิต ความมุ่งหมายของชีวิตและความสุขตามหลักพุทธ
ศาสนา สาระสาคัญของพุทธจิตวิทยาในเรื่องจิต และกรรม ซึ่งเป็นที่แสดงผลของการศึกษา บทบาทและ
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญญาและแรงจูงใจในกระบวนการพัฒนา ระบบการพัฒนามนุษย์ด้วย
ไตรสิกขา และการนามาใช้ทางการศึกษา ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
การศึกษาแนวทางการวิจัยและ
ผลงานวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา การสังเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรม การออกแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษา
Fundamental understanding and attitude about life, the goal of life and
happiness in terms of Buddhist principle, the essence of Buddhist psychology in mind and
action where the result of education can be seen, roles and importance of environment,
wisdom and motivation in development process, human development system with the
three studies and their application in education, field work, study of research
methodology and findings in Buddhist psychology for education, synthesis of research
works in teaching strategies for moral and ethics to gain summarized knowledge in
teaching techniques for teaching of morals and ethics, design of participatory action
research in Buddhist psychology for educational development
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21042301 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Theory and Process for Curriculum Development
ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย หลักการและทฤษฎีหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีหลักสูตร
และทฤษฎีทางการศึกษา บริบทการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการออกแบบหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร การ
วิเคราะห์และการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
Philosophy, principle, idea, educational theory, background and system of
Thai education, vision and plan for developing Thai education, principle and curricular
theory, relationship between curricular theory, and educational theory the context of
change and development in curriculum design, curriculum development, basic education
curriculum development, learning standard and indicator, curricular analysis and
improvement, school curriculum development, curriculum implementation, problems
and trends in education and curriculum development and efficient administration of
curriculum
21042302 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนทักษะการคิดขั้นสูง
3(2-2-5)
Research for Development of Teaching Strategies in Higher - Order
Thinking Skills
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง รูปแบบและ กระบวนการคิดขั้นที่
ซับซ้อน ซึ่งเริ่มมาจากการคิดเชิงมโนทัศน์ การวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิดแบบโยนิโส
มนสิการ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
Principle, idea and theory in higher-order thinking skills, form and process of
complex thinking which originates from conceptual thinking, analyzing and critical thinking,
wise consideration(Yonisomanasikara thinking), problem solving and creative thinking,
design of experimental research to develop instructional process for development of
higher-order thinking skills
21042303 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5)
Participatory Action Research for Curriculum and Instructional Development
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีสู่การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยเน้นการให้คาปรึกษา การวิพากษ์ การกากับติดตาม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการสนทนากลุ่มและการสัมมนา
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Analysis of the present situation and trends in research and development of
curriculum and instruction, application of theoretical knowledge in designing participatory
action research for curricular and instructional development in school by emphasizing
counseling, criticizing, follow up and exchange of learning in group discussion and seminar
21042304 การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา
3(2-2-5)
Research for Emotional Intelligence and Multiple Intelligences
Development
วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่ศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ์และพหุปัญญา เพื่อให้ได้ความรู้และข้อสรุปแบบองค์รวมในการนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา และการออกแบบการวิจัย
เชิงสาเหตุ (Path Analysis) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และพหุปัญญา
Analysis and synthesis of principle, idea, theory and research findings on
emotional intelligences and multiple intelligence to gain knowledge and overall summary
that can be applied in designing learning process for development of emotional
intelligence and multiple intelligences and designing path analysis research on effective
factors in developing emotional intelligence and multiple intelligences
21042305 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3(2-2-5)
Research for Learning and Teaching Development Based on
Learner – Centered Approach
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิดและหลักการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การออกแบบ
กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
Analysis and synthesis of theories, ideas and principles of learning and
teaching development based on learner – centered approach, problems and the
guideline for problem solving in learning management using learner – centered approach,
design of learning process to develop learners based on the idea of educational reform
and learner-centered approach, guideline for application of technology in learning and
teaching, design of research and development for instructional development based on
learner – centered approach
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21042306 การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)
Research for Teaching Strategy Development Based on Sufficiency
Economy Philosophy
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ทฤษฎีหรือหลักการเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แนวทาง
และตัวอย่างรูปแบบของการสอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดู
งานนอกสถานที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องจากพระราชดาริเพื่อให้ได้สาระพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ การศึกษาเพื่อปวงชน เป็น
ต้น
Analysis and synthesis of theory or principle of sufficiency economy
philosophy, guideline and model of teaching where sufficiency economy philosophy is
integrated into different subject areas, synthesis of research works on learning
management based on sufficiency economy philosophy, study tour of places where
sufficiency economy philosophy has been successfully implemented, especially at the
Royal Initiated Project of Phupan Development Learning Center to gain fundamental
concept to develop teaching strategy based on sufficiency economy philosophy and to
design participatory action research to develop a teaching model based on this approach
in both formal and informal education or education for everyone
21042307 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)
Research Analysis and Synthesis for Educational Development
วิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาประเภทต่างๆ และจัดหมวดหมู่สังเคราะห์ผลงานวิจัย
ทางการศึกษาด้วยวิธีการสังเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการนาเสนอโครงการสังเคราะห์งานวิจัย
ทางการศึกษาที่ใช้การสังเคราะห์เชิงอภิมาน การนาผลงานวิจัยทางการศึกษาที่สังเคราะห์แล้วไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารและการจัดองค์กรทางการศึกษา ด้านการเรียน
การสอน และด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
Analysis of various types of research works and synthetic classification of
research works by using both quantitative and qualitative synthesis, presentation of
synthesis project of educational research works that use meta analysis, application of
synthesized research works in planning for different aspects of educational development
such as administration and management of educational organizations, instruction and
educational measurement and evaluation
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21042308 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Action Research
วิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน อธิบายความสาคัญและ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหาการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน การออกแบบและ
เขียนโครงการวิจัย ดาเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล เขียนรายงานการ
วิจัยนาเสนอและประเมินผลการวิจัย
Analysis of forms and methods of action classroom research, explanation of
importance and process of classroom action research, practice in observation and data
collection to identify the problem for classroom action research, development of
innovation and technology solve to the learning and teaching problems, design and
writing of research project conducting the project by collecting data, analyzing and
interpreting data, writing the research report, presentation and evaluation of the research
21042309 การวิจัยเชิงนโยบาย
3(2-2-5)
Policy Research
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย ทฤษฎีพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยเชิงนโยบาย ธรรมชาติและลักษณะสาคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย ระบบข้อมูลนโยบาย เทคนิค
วิธีวิจัยเชิงนโยบาย เช่น เทคนิควิธีการวิจัยสาหรับบ่งชี้ประเด็นปัญหา นโยบายเทคนิควิธีสาหรับการ
เลือกและกาหนดนโยบาย เทคนิควิธีสาหรับนานโยบายไปปฏิบัติ เทคนิคสาหรับการประเมินผลนโยบาย
และเทคนิควิธีสาหรับวัดระดับความสาเร็จของนโยบาย การนาผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
การวางแผนปัญหาและอุปสรรคในการทาวิจัยเชิงนโยบาย ศึกษาโครงการวิจัยเชิงนโยบายขององค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติเขียนเค้าโครงการวิจัย
Meaning and importance of policy research, fundamental and related theories
of policy research, nature and characteristics of policy research, policy data system,
methodology of policy research such as research methodology for identification of
problems, for choosing and setting the policy, for implementation of the policy, for
evaluation of the policy and for measuring the level of policy success, application of
research result in setting policy and planning for solving problems and obstacles in doing
policy research, study of policy research project of other organizations or agencies and
practice writing the research proposal
21002501 การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
3(2-2-5)
Knowledge Management and Development of Learning Organization
มโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้ การจัดการความรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
องค์กร กระบวนการและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาการศึกษา
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Concept of knowledge, knowledge management, learning society, learning
organization, process and strategy for human resource development of an organization,
development of learning innovation and knowledge management for educational
development

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
Thesis
21046601

วิทยานิพนธ์ 1 การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์
3(150)
Thesis 1
การสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมให้
คาแนะนา จนกระทั่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถสร้างหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ
สาเร็จ และเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อต่อกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
The thesis will be conducted under the supervision of the course
instructors. A candidate must prepare a written summary of a proposed nature and scope
of the thesis in research for educational development, together with a provisional title
of the thesis. The curriculum and administrative committee will approve the proposed
thesis which is then submitted for a thesis advisory committee.
21046602

วิทยานิพนธ์ 2 การสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3(150)
Thesis 2
เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครง นักศึกษาลงมือทา
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สาเร็จ และผ่านการสอบอนุมัติเค้าโครง
After approval of a thesis title and a draft proposal, a candidate must
develop the thesis proposal under a supervision of a thesis advisory committee. In
addition, a candidate must prepare the thesis proposal in collaboration with the thesis
advisory committee until successfully complete the thesis and pass a thesis proposal
defense.
21046603

วิทยานิพนธ์ 3 การปฏิบัติงานภาคสนาม
3(150)
Thesis 3
การเก็บรวบรวมข้อมูลในสนามและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อสรุปตามที่ได้
วางแผนไว้ในเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป โดยอยู่ภายใต้การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
Data were collected, analyzed, synthesized and concluded in accordance
with a thesis plan under a supervision of a thesis advisory committee.
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21046604

วิทยานิพนธ์ 4 การเสนอเล่มวิทยานิพนธ์
3(150)
Thesis 4
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า จากนั้นยื่นเรื่องขอสอบต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อสอบผ่านจึงปรับปรุง เล่มวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และเสนอเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย
After completing a written thesis, a candidate submits the Graduate
School of the University for Oral Examination. After completion of the oral examination,
the candidate will then revise the thesis in accordance with the thesis examination
committee’s advice. The copies of the amended thesis must be submitted to the
Graduate School of the University.
รายวิชาเสริม
Supplementary Courses
21505401

ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Language for Graduates
ความสาคัญของภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย
ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน หลักเกณฑ์และกระบวนการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายทั้งด้านการฝึกทักษะพื้นฐาน
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน
รูปแบบการใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การรวบรวมความรู้ ความคิดจากการฟังและการอ่าน การ
นามาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนโดยเน้นการอ่านและการสรุปความสาคัญของบทคัดย่อและ
เอกสารทางวิชาการทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเลคทรอนิคส์และการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย
Importance of Thai and English as tools for communication, problems and
ways to solve the problems, problems in using everyday language, principle and process
in developing communicative language skills both in practicing basic skills in speaking,
listening, reading and writing, forms of everyday language, accumulating of knowledge and
thoughts from listening and reading, expressing knowledge and thoughts in speaking and
writing emphasizing reading and summarizing main ideas of abstracts and academic texts
in both printed and electronic media, practice writing abstracts in Thai and English
24005402

คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Graduates
ความหมาย ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เน้น
ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดพิมพ์เอกสารและ
การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงานวิชาการ การจัดการสืบค้นและการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ความรู้
เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้
จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ที่ผลิต
โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมeDLTV)
(
ในการเรียนการสอน
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Meaning, importance, basic knowledge in computer and use of computer
emphasizing information technology skill, application of packages and programs for
document processing and presenting academic works, search and using data from the
internet, basic knowledge in using applied programs in administration, use of computer
network for leaning and for communication efficiently and application of electronic media
produced by the eDLTV formation in learning and teaching
21015401

หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Education and Learning
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ความสาคัญของวิชาชีพ บทบาท
หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นา
ทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูและผู้บริหารกับการพัฒนาประเทศ องค์กร
วิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ ปัญหาและแนวโน้มการจัดและการบริหารการศึกษาไทย ทฤษฎีการ
เรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบเรียนรวม
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ การเตรียมการสอน การฝึกปฏิบัติการเขียน
แผนการสอน การฝึกเทคนิคและทักษะต่างๆในการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กาหนดไว้ใน
แผนการสอน
Fundamental ideas about education, study of related science such as
educational philosophy, educational psychology, history and ideas that influence Thai
education, laws related to Thai education, the Education Act and the National Education
Plan, importance of the profession, roles, duties and responsibilities of teachers,
development of the teaching profession, qualities of a good teacher, developing good
attitudes toward the teaching profession, enhancing teaches, potential and competence,
becoming a learning person and an academic leader, teacher’s standards and ethics,
teachers and administration and the national development, professional organization and
teaching licenses, problems and trends in organization and administration of Thai
education, learning and teaching theory, model of learning and development of teaching
and learning model, design and management of experience, learning integration of
contents in the subject area and joint learning , technique and science of learning
management, use and production of teaching media, development of learning innovation
and child-centered learning management, learning evaluation, lesson planning, practicing
writing lesson plans, practicing techniques and teaching skill, practicing teaching using the
model designed in the lesson plan
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นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Evaluation
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี หลักการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง การหาคุณภาพ
และการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรระดับต่างๆปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
และการนาผลที่ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
Meaning, scope and importance of educational innovation, educational
ideas, theories, technology and innovation that promote learning quality development,
technology and information, analysis of problems arising from using technological and
information innovation, learning resources and information innovation, learning resources
and learning network, design, construction, application, evaluation and improvement of
innovation for learners’ better learning, principle and techniques of educational
measurement and evaluation, construction, determination of quality and use of
measurement and evaluation instruments for authentic evaluation, evaluation from
portfolio, practical evaluation, summative and formative evaluation, regulations and
evaluation of learning and teaching different levels of curriculums, problems and
guideline for solving problems in educational evaluation, evaluation of indicators based
on the standard and criteria of the office of standard assurance and education evaluation
and using the evaluation result in improving learning management and curriculums
21015402

การบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)
Classroom Management
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็น
ระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร องค์การและการจัดการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มนุษยสัมพันธ์
ในองค์กร
การติดต่อสื่อสารในองค์กร การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ความหมายและความสาคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน การทางานเป็นทีม หลัก
และแนวทางการประสานงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัดทา
โครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศและการใช้นวัตกรรม
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน และการศึกษาวิจัยเพื่อ
แสวงหารูปแบบการจัดชั้นเรียนที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
Theory and principle of educational administration, educational leadership,
systematic thinking, learning organization culture, organization and management for
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educational development, human relation in organization, communication in organization,
environment management to promote learning and educational quality assurance,
meaning and importance of classroom management, team work, principle and guideline
in coordination for instructional development, academic projects and on the job training
organization, projects and activities for development, organization of information system
and using innovation for educational administration, education for community promotion
and development and research study to find a model classroom management that
promotes the learning quality of both teachers and students
11. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
11.1 ด้านการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
11.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
1
1.1.2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนการจัดแผนการเรียนรายวิชาต่าง ๆ
ในแต่ละภาคการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
11.1.3 จัดผู้สอนที่มีศักยภาพ และประสบการณ์ตรงตามรายวิชาที่สอน
1
1.1.4 ทาโครงการสอนทุกรายวิชา และจัดทารูปเล่มแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน
1
1.1.5 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
1
1.1.6 มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา
1
1.1.7 มีการสอนเสริมหรือกิจกรรมเพื่อเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และ
สถิติเพื่อการวิจัย
1
1.1.8 มีการศึกษาดูงานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมกระบวนการเรียนการสอนจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ
1
1.1.9 การศึกษาดูงาน เสริมประสบการณ์ก่อนจบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
11.2 ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน มีดังนี้
1
1.2.1 มีอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพครบถ้วนตามรายวิชา
1
1.2.2 มีอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาตามหลักสูตร
1
1.2.3 มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ประกอบการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
1
1.2.4 มีสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
11.2.5 มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานประกอบการ
ทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและต่างประเทศ
11.3 ด้านการสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา มีดังนี้
1
1.3.1 ทุกปีการศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ที่จะสาเร็จการศึกษา
1
1.3.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาทุกหมู่เรียน ทุกชั้นปี
1
1.3.3 จัดทาคู่มือให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
11.
3.4 มีการจัดทาแฟ้มข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล
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12. ชื่อสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
12.1อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

2

ตาแหน่ง
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมารศรี กลางประพันธ์ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
วท.ด.วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา)
อาจารย์

นางพูนสิน ประคามินทร์

ค.ด. ภาวะผู้นาทางการบริหาร
การศึกษา
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวตวงพร สมสมัย

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางแจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายดนัย งามมานะ

6

อาจารย์

Ph.D. (Language Teaching)
M.Ed. (ESL: English as a
Second Language)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา

อาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2527
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2534
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก
2516
U.P. Diliman 2535
U.P. Diliman 2532
วิทยาลัยการศึกษาพระนคร 2515
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2527
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน 2512
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

นางสาวบุบผา อยู่ทรัพย์
Doctor of Education : D.ed.
(TESOL : Teaching English
for Speaker Other
Language)
ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส
และอังกฤษ)
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส
และอังกฤษ)

7

สถาบัน
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548

นายสมัคร เยาวกรณ์

ค.ด.(ภาวะผู้นาทางการบริหาร
การศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(สังคมศึกษา)

University of Melbourne,
Australia,2006 (2549)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2555
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2525
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12.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์

คุณวุฒิ

วิชาเอก

วท.ด การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา
ค.ม. วิจยั ทางการศึกษา
ศษ.บ. วัดผลการศึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
บทความทางวิชาการ
1. มาพัฒนาจิตใจกันเถิด
2. การประเมินเครื่องมือแบบวัดความวิตก
กังวล
3. พฤติกรรมการร่วมมือ
4. การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธีการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
5. การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบออสกูด
6. การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
7. การกากับตนเอง (Self-Regulation)
งานวิจัย
1. การเปรียบเทียบอัตราการตอบสนอง
แบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์เมื่อให้
สิ่งตอบแทนที่แตกต่างกัน
2. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาแนว
ทางการแก้ปัญหา และความต้องการ ใน
การนิเทศการศึกษาของสานักงานการ
ประถมจังหวัดมุกดาหาร
3. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษา
วิชาชีพครูสังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนว
พุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. การพัฒนาคุณธรรม ด้านความอดทน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
6. การศึกษาเปรียบเทียบระดับและ
วิธีการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
1. ช่วยราชการที่ สปช. (กรุงเทพฯ)
กระทรวงศึกษาธิการ และ สปจ.
มุกดาหาร
2. ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา
และเทคโนโลยีและศิลปะวัฒนธรรม
จานวน 20 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน พม่า
ลาว เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี
เช็คโก สโลวัค ฟินแลนด์ สวีเดน
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ
อเมริกา
3. ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาใน
สาขา การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา และภาษาญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น
เป็นเวลา 18 เดือน
4. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตร
Leadership Development Program
ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
5. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตร Leadership Development
(LDP) Educational
Leadership and Education จาก
Washington State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สอนโดย Professor,
Forrest W. Parkay
6. เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนว
สติปัฎฐาน 4 จานวน 14 ครั้ง ๆ ละ 7-11
วัน ในช่วงระยะเวลา 15 ปี นอกจากนี้ก็
มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยพานักศึกษาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตาม
วัดต่าง ๆ จานวประมาณ 19 ครั้ง ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2555 เป็น
เวลา 10 ปี
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การสอน การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
จานวน 25 เรื่อง
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
2. การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยา
เพื่อการศึกษา
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อพัฒนาศึกษา
4.การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการ
สอนทักษะการคิดขั้นสูง
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ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน

จิตวิทยาการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตารา/เอกสารทางวิชาการ
1. การประเมินผลการเรียน
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
3. การประเมินการศึกษา
งานวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานแนะแนวของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
2.การศึกษาพัฒนาการและการสังเคราะห์
งานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
3.การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
2. นวัตกรรมและการประเมินผล
3.หลักการศึกษาและการเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน
1. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาสื่อการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา ตามยุทธศาสตร์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
2. เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันราไม้
พลอง ในโครงการ “รวมพลังสร้างสุขภาพ
ตามรอยพระยุคลบาท” ณ สถาบันราชภัฏ
สกลนคร
3. ร่วมเครือข่ายจัดโครงการร้อยดวงใจขจัด
ภัยยาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน 2546 ณ สถาบันราชภัฏ
สกลนคร

บริหารการศึกษา
ภาษาไทย

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตารา / เอกสารทางวิชาการ
1. การใช้ภาษาไทย
2. ลักษณะคาประพันธ์ไทย
3. การอ่านทั่วไป
4. หลักภาษาไทย
5. เรื่องสั้น และนวนิยาย
6. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น (เขียนร่วมกับผู้อื่น)
งานวิจัย
1. การวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนอ่าน

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

2.

ผศ.ดนัย งามมานะ

กศ.ม

3.

ผศ.แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์

ศษ.ม
กศ.บ.
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
ประเภทนิทานของอีสาน
2. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่ม
จังหวัด “สนุก” อนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บทความทางวิชาการ
1. บทละครพันทางเรื่อง “ผาแดง-นาง
ไอ่” แสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์
ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา วรรณคดี
อีสาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2522
2. บทละครพูดคากลอนเรื่อง ระเด่นลัน
ได้
3. บทละครเสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน
ตอนกาเนิดพลายงาม
4. บทอาเศียรวาทราชสดุดีพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย
5.บทละครเรื่อง “พระนางนารายณ์
เจงเวง” ในโอกาสฉลองครบรอบ20 ปี
วิทยาลัยครูสกลนคร
6. บทร้อยกรองเรื่อง “นิราศสกลนคร”
7. บทสคริปต์คาบรรยายขบวนนาในงาน
เทศกาลแห่ปราสาทผึ้งประจาปี 2554
ของเทศบาลเมืองสกลนคร
8. “คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎ
9. “คาประกาศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี”
การพัฒนาภูมิภาค
10. คาร้อง “บทเพลงมาร์ชสถาบันราช
ภัฏสกลนคร” (ประพันธ์เมื่อปี ๒๕๓๘)
11. คาร้อง “บทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร”
12. บทอาเศียรวาท ทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง เนื่องในโอกาสวันสาคัญต่างๆ อาทิ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
13. คาร้อง / บทเพลง / จัดรูปแบบการ
แสดง เพื่อใช้ในการแสดงเนื่องในโอกาส
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทมากกว่า ๑๐ เรื่อง
ประสบการณ์การทางาน
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
2. อาจารย์ประจาฝ่ายทะเบียน
3. อาจารย์ประจาศูนย์วัฒนธรรม
4. หัวหน้าฝ่ายธุรการ สานักงานอธิการ5.
รองหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
6. รองหัวหน้าสานักงานอธิการ
7. รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
8.ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
9.รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
2. วิทยานิพนธ์ 1-4

4.

ดร.บุษผา อยู่ทรัพย์

D.ed.
ศศ.ม.
ค.บ.

Teaching English
for Speaker Other
Language
การสอนภาษา
ฝรั่งเศสและอังกฤษ
การสอนภาษา
ฝรั่งเศสและอังกฤษ

อาจารย์

Education and Training
1.2006 D.ed.(MeIb) in TESOL Policy,
the University of Melbourne,
Australia.
2.1998 Training of Teaching French,
Applied Linguistic Center of the
University of Besancon, France.
3.1997 Training of Teaching French,
French Language Center of the
University
4.1996 Training of food and
Beverage Operations,
Ecole hotelier de Geneva,
Switzerland
5.1995 Training of Front Office
Operation, Thames Valley
University in London, UK.
6.1993 Training of the Certificate of
teaching English as a Foreign
Language, the Regional English
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ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
Language Centre, Singapore
7.1981 The Master’s degree of Arts
in Teaching French, Kasetsart
University.
8.1974 The Bachelor’s degree of
Education in Teaching (French
&English), Chulalongkorn University.
9.1971 The Certificate of Uppersecondary school .
Work experience:
1.2007 – 2010 Assistant Dean, the
Faculty of Humanities and Social
Sciences
2.2005-2006 Head of the secretariat
office to the Faculty of Humanities
and Social Sciences Inviting lecturer
at Srinakharinwirot University,
Prasarnmit campus.
3.1993-2004 Administrative
committee, The Suan Dusit Palance
Hotel
4.1999-2002 Deputy-Director,
Language Center, Rajabhat Institute
Suan Dusit
5.1998-2002 Head, Business French
Programmed
6.1994-1999 Director, The Office of
Foreign Affairs
7.1993-1997 Lecturer in French and
English, Foreign Language
Department
Teaching Experience:
1.2009 English for Specific
Purposes(for Early Childhood
Education Major students)
2.2008 Translation 1(for Business
English Major students)
3.2007 English for hotel 1(for
English Major students)
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ลาดับ
ที่

5.

ชื่อ-สกุล

ดร.พูนสิน ประคามินทร์

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ค.ด.

ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

กศ.ม.
กศ.บ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3. วิทยานิพนธ์ 1-4
ผลงานวิจัย
1.การศึกษาระดับปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร
หัวหน้าหมวดวิชาและคณะครู อาจารย์
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครพนม
2.การวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเรณู
นครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม
3.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
ครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบ
“ ธาตุพนมร่วมใจ” ( T.P.Model)
4.การวิจัยและพัฒนาการอบรมครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ “วงจรพัฒนา
คุณภาพครูสู่ผู้เรียน” ของโรงเรียนธาตุ
พนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
5.การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียน
โรงเรียนธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1
6.การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
รูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ”
( That Phanom Participation Model)
7.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนธาตุพนม ด้วยรูปแบบ “ธาตุพนม
ร่วมใจ”
8.Title The Organization Progress
by ThatPhanom Paticipation Model
9.กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนธาตุพนม
10.วิถีชุมชนข้าโอกาสพระธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
11.การพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ
โรงเรียนธาตุพนม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
เอกสารและบทความทางวิชาการ
1.การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2.การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
3.การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
โรงเรียนคุณภาพ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
2. การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยา
เพื่อการศึกษา
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อพัฒนาศึกษา
4.การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการ
สอนทักษะการคิดขั้นสูง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Education and Training
1. Training of Front Office
Operation, Thames Valley
University in London, UK.
2. Training of the Certificate of
teaching English as a Foreign
Language, the Regional English
Language Centre, Singapore
3. The Bachelor’s degree of
Education in Teaching (English),
Pranakorn Educational College
4.. The Master degree of Education
in Teaching English (ESL: English as
a second Language) U.P. Diliman
5. Ph.D. (Language Teaching)
U.P.Diliman
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
2. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3. วิทยานิพนธ์ 1-4

.

6.

ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย

Ph.D. Language Teaching
Ph.D. (Language
Teaching)
M.Ed. M.Ed. (ESL: English
as a Second
Language)
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
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ที่
7

ชื่อ-สกุล
ดร.สมัคร เยาวกรณ์

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ค.ด.

ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา

กศ.ม.
ค.บ.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
ผลงานวิจัย
1. ปัญหาการปฎิบัติงานตามเกณฑ์
มาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์
2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นาทีมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
3. การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ประสบการทางาน
1. ครูผู้สอน ที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะเวลา
8 ปี
2. ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ ที่โรงเรียนบ้าน
ถลาง
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะเวลา 5
ปี
3. ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอ
ห้วยผึ้ง/เขาวง/กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ระยะเวลา5 ปี
4. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอบ้าน
ฉาง จ.ระยอง
5. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอศรีวิไล
จ. หนองคาย
6. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอหนอง
กุงศรี/อาเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
7. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต
3
8. คณะกรรมการคุรุสภาอาเภอ
กุฉินารายณ์
9. คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์
10. อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3
11. อนุกรรมการกิจการคุรุสภา ของคุรุ
สภา
12. อนุกรรมการสอบสวนการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของคุรุรสภา
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ลาดับ
ที่ ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

13. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ประจาเขตเลือกตั้งที่ 4 ในการเลือกตัง้
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ประสบการณ์
รายวิชาที่ช่วยสอน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554
14. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเทศบาลตาบลสมเด็จ
15. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเทศบาลตาบลนาขาม
16. ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดกาฬสินธุ์
17. เลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
18. รองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครู
แห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
1. การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยา
เพื่อการศึกษา
2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย
เพื่อพัฒนาศึกษา
3. หลักการศึกษาและการเรียนรู้
4. การบริหารจัดการในชั้นเรียน

12.3 อาจารย์พิเศษ/วิทยากร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

หน่วยงาน
ที่สังกัด

รายวิชา
ทีร่ ับผิดชอบ

1

นายสมพร หลิมเจริญ

กศ.ด.

การวัดผลและ
สถิติ

ศึกษานิเทศก์
ชานาญการ

สานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1

นวัตกรรมการ
ประเมินผล
การศึกษา

2

นายทองสุข วันแสน

กศ.ด.

3

นายเชาว์ อินใย

กศ.ด.

4

นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา

ค.ด.

การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
การวิจัยและ
ประเมินผล
ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
สานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1

สถิติสาหรับการ
วิจัยขั้นสูง
สถิติสาหรับการ
วิจัยขั้นสูง
1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

36
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
5 นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคา

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ค.ด.

ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

ครูชานาญการ
พิเศษ

หน่วยงาน
ที่สังกัด
โรงเรียนบ้านนาแก

รายวิชา
ทีร่ ับผิดชอบ
1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

6

นายภิญโญ ทองเหลา

ค.ด.

ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. การบริหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการในชั้น
เรียน
2.สถิติสาหรับ
การวิจัยขั้นสูง
ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่
1.หลักการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา และการเรียนรู้
การศึกษา
สกลนคร เขต 1
2.การบริหาร
ประถมศึกษา
จัดการในชั้น
สกลนคร เขต 1
เรียน

7

นายเทวรัฐ โตไทย

ปร.ด.

การบริหาร
การศึกษา

8

นายสมเกียรติ พละจิตต์

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

ผู้อานวยการ
ชานาญการพิเศษ

9

ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

อาจารย์

สานักงานเขตพื้นที่ 1.หลักการศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา และการเรียนรู้
สกลนครเขต 23 2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

10

ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

อาจารย์

ผู้อานวยการกองการ
ศึกษาสานักงาน
เทศบาลเทศบาลเมือง
มุกดาหาร

11

ผศ. ดร.ทัศนา ประสานตรี

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

โรงเรียนบ้านหนอง
ตากวย

1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

มหาวิทยาลัยนครพนม 1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
12 ดร.ปาริชาติ โน๊ตสุภา

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

หน่วยงาน
รายวิชา
ที่สังกัด
ทีร่ ับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
1. การบริหาร
กองการศึกษา 2 จัดการในชั้น
สานักงานเทศบาลตาบล เรียน
อากาศอานวย
2.สถิติสาหรับ
การวิจัยขั้นสูง

13

ดร.บุญมี ก่อบุญ

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

อาจารย์

โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

14

ดร.มยุรี อุ่นวิเศษ

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

อาจารย์

โรงเรียน
บ้านห้วยน้าเที่ยง

1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

15

ดร. วีรเทพ เนียมหัตถี

ค.ด.

ภาวะผู้นาทาง
บริหารการศึกษา

อาจารย์

โรงเรียนบ้าน
ประชาสุขสันต์

1.หลักการศึกษา
และการเรียนรู้
2.การบริหาร
จัดการในชั้น
เรียน

13. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
13.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่มี
13.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
13.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
14. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทาวิจัยทางการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาและศาสตร์อื่นๆที่ต้องใช้วิธีวิทยาการวิจัยเป็นพื้นฐาน
การเขียน
รายงานวิจัยและนาเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม
14.1 คาอธิบายโดยย่อ

38
การทาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆที่ต้องใช้วิธีรักษาการวิธีเป็น
พื้นฐาน โดยให้มีการเสนอเค้าโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวมรวบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย
การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
14.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทาวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถิติสาหรับการวิจัยขั้นสูง นวัตกรรมและการประเมินผล ทักษะการคิดขั้นสูง
ทักษะการดาเนินชีวิตโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษาและสาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
14.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 1
14.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
14.5 การเตรียมการ
เตรียมอาจารย์เพื่อเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล มีการกาหนด
ชั่วโมงให้คาแนะนาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาแหล่งข้อมูล และมีการ
กาหนดเวลาให้นักศึกษาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแล้วเสร็จทุกขั้นตอนของ
การทาวิทยานิพนธ์
14.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการทาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดสอบนาเสนอปากเปล่าที่มีอาจารย์สอบไม่ต่า
กว่า 5 คน อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 8 ข้อ 39
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึก ษา
1)ด้านบุคลิกภาพ
1.มีการจัดอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
2.มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3. มีกติกาในการสร้างวินัยตนเองในด้านการแต่งกาย
ให้ถูกระเบียบ
2)ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ ตลอดจนมี 1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็น
วินัยในตนเอง
ทีม และมีการกาหนดบทบาทของสมาชิกทีมในการ
ทางานตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีการมอบหมายกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าและตาแหน่งอื่นๆ
ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบและให้มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ส่งเสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
3)จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมในกรณี
กระทาผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักวิจัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนศีลธรรม
ต่างๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม สามารถจัดการแก้ปัญหาและใช้ดุลยพินิจในการแก้ปัญหาอย่าง
ผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
2) มีความคิดริเริ่ม ให้การสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลพินิจในการจัดการความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
3) เป็นผู้นาทางจริยธรรมและประพฤติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูและ
นักวิจัย
4) เป็นผู้นาทางด้านการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
2)มีโครงการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นเวลา 7-9 วัน
3) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
4) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดขึ้น
โดยเน้นการประเมินจากสภาพจริง
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาด้านการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
2) สามารถใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิธีการวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ทากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม ที่เป็นจริง ทั้งนี้
เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ การทา
แบบทดสอบ กิจกรรม งานเดี่ยว งานกลุ่ม และ ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
2
.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
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2) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
2)
รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนาเสนอ
4) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากสภาพจริง ผลงาน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
3) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
อภิปราย การฝึกอบรม และการ
ศึกษาดูงาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน และ
การทางานร่วมกับเพื่อน และประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติและการวิจัยเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นปัญหาด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการสื่อสารและการจัด
การเรียนการสอน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษ
ะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
2)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาและนาเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5) จัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ/
หรือฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์
2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
3) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
1. คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1
หมวดวิชาสัมพันธ์
21045102 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
21015101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
21051201 จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
21022202 ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิต
21053203
สาธารณะและทักษะบริการสังคม
วิชาเลือกเสรี
21052300 การศึกษาและวิจัยทางพุทธจิตวิทยาเพื่อศึกษา
2104230 การวิจัยเพื่อกลยุทธ์การเรียนการสอนคุณธรรมและจริยธรรม
21042302 การวิจัยเพื่อกลยุทธ์การเรียนการสอนทักษะการคิดขั้นสูง

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
5

1

2

ภารกิจหลัก

3

1

2

3

ภารกิจรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1
21042303

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน

21042304 การวิจัยเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และพหุปัญญา
21042305
21042306
21042307
21042308
21042309
21042310
21042511

การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ
การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยเชิงนโยบาย

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา
1

2

3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2
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1. คุณธรรมจริยธรรม

หมวดวิชา รหัส และชื่อรายวิชา
1

21042501 สถิติสาหรับการวิจัยขั้นสูง
21042502 การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
วิทยานิพนธ์
21046601 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รายวิชาเสริมทักษะ
21505401 ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
24005402 คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
21015401 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
21035401 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
21015402 การบริหารจัดการในห้องเรียน

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา
1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล
และการใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3
1
2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 6 การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา
(รายละเอียดเอกสารในภาคผนวก ค)
ให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียน รายวิชาดังนี้
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ค่าระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ดีพอใช้
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
F
ตก
0.0
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่า
กว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน ค่าคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
1.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้
และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
1.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับมีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
ผลการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
Ex (Excellent)
ดี
G (Good )
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิตลงทะเบียนและ
ประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานไม่ผ่าน
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 3
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 หมวด 6 การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา (รายละเอียด
เอกสารในภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวแก่อาจารย์ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ปรัชญา
และความเชื่อของสาขาวิชา ตลอดจนสาระสาคัญของหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
1.2 อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ผู้เรียน วิธีการสอน การใช้สื่อ
และการวัดประเมินผล
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล โดยการส่งเสริมและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
โดยการ
จัดหาหนังสือ ตาราใหม่ๆ ตลอดจนวารสารต่างๆ ไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ
การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ได้แก่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
1.3 มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดทารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร การ
พัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกาหนดเวลา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
บัณฑิตวิทยาลัยและสาขาวิชา มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดย
สาขาวิชามีห้องสมุดเฉพาะด้าน มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและความเร็วสูง มีสานักวิทยาการ ที่มีหนังสือ
ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาภูมิภาคและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริการ ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยและห้องสมุดสาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือด้วยเช่นกัน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ประจาสาขาวิชาซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อ จัดหา
หนังสือ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่ง
จะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์
3. การบริหารบุคลากร
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการวิจัย การวัดผลประเมินผล สถิติ หรือด้านการเรียนการ
สอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในทางการศึกษา
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3.2 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก
การปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจึงจัดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มาบรรยายในรายวิชาต่างๆ ด้วย
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
2) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
4) มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและพร้อมในการให้บริการที่ดี
5) คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1) มีการปฐมนิเทศ แนะนางาน และทดลองปฏิบัติงาน
2) สนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม และการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น
3) สนับสนุนให้ศึกษาต่อ หรือเข้าอบรมระยะสั้นเฉพาะทักษะตามความต้องการ
4) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาดูงาน และเสริมประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
5.การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับ
อาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours)
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรม
แก่นักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดให้มีห้องอ่านหนังสือและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายภายใต้ระบบไร้สาย เพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาจะดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอัน
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมินมีดังนี้
หลักสูตร. เกณฑ์การประเมิน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1
– 5 ต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 – 12) ที่มีผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3และมคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนของผู้สอน ประเมินโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา
รวมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเสนอแนะและส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ ดาเนินการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินในแต่ละรายวิชา ทั้ง
ความรู้ ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ช่วยสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 มีการติดตามผลหลักสูตรหลังจากเปิดทาการสอนไปแล้ว 5 ปี โดยการสอบถามผู้สาเร็จการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง
2.2 จัดประชุมสัมมนาแจ้งติดตามผลและประเมินผลหลักสูตร โดยมีผู้ร่วมประชุมสัมมนาจากทุกภาค
ส่วน ทั้งอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิในปีที่ 5 ของการใช้หลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
โท รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
การทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการประเมินนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นาผลการวิเคราะห์เสนอการปรับปรุงโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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นางสาวมารศรี กลางประพันธ์
คุณวุฒิสาขาวิชา
ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Diploma of Educational Evaluation and Metric Ichi University of Education,
Japan(การศึกษาหลังปริญญาโท)
Certificate of Japanese Language Nagoyo University, Japan
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บทความทางวิชาการ 1.มาพัฒนาจิตใจกันเถิด
2.การประเมินเครื่องมือแบบวัดความวิตกกังวล
3.พฤติกรรมการร่วมมือ
4.การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
5.การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบออสกูด
6.การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
7.การกากับตนเอง (Self-Regulation)
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1.การเปรียบเทียบอัตราการตอบสนองแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์เมื่อให้สิ่งตอบ แทนที่
แตกต่างกัน
2.การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และความต้องการ ในการนิเทศ
3.การศึกษาของสานักงานการประถมจังหวัดมุกดาหาร
4.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านศีล 5 ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6.การพัฒนาคุณธรรม ด้านความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
7.การศึกษาเปรียบเทียบระดับและวิธีการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
1.ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม
จานวน 19 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน พม่า ลาว เกาหลี
ใต้ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็คโก สโลวัค ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอเมริกา
2.ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาในสาขา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และ
ภาษาญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 18 เดือน
3.ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Leadership Development Program ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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4.ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Leadership Development (LDP)
Educational Leadership and Education จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา สอนโดย
Professor, Forrest W. Parkay
5.เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน 4 จานวน 14 ครั้ง ๆ ละ 7-11 วัน ในช่วง
ระยะเวลา 15 ปี นอกจากนี้ก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยพา
นักศึกษาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามวัดต่าง ๆ จานวนประมาณ 19 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2555 เป็น
เวลา 10 ปี
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
และสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 25 เรื่อง
ผลงานดีเด่น
1.เคยได้รับรางวัลผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับอาเภอและจังหวัด
2.เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น “ คนเกียรติยศระดับชาติ 2547 สาขาผู้หญิง
เก่งแห่งปี ”
3.ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2552” จากองคมนตรี ฯพณฯ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย
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ดร.บุษผา อยู่ทรัพย์
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
D.ed. Teaching English for Speaker Other Language
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตารา/เอกสารทางวิชาการ/งานวิจัย/ประสบการณ์การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
Education and Training
1.2006 D.ed.(MeIb) in TESOL(Teaching English for Speaker Other Language ), the University of
Melbourne, Australia.
2.1998 Training of Teaching French, Applied Linguistic Center of the University of Besancon, France.
3.1997 Training of Teaching French,
French Language Center of the University
4.1996 Training of food and Beverage Operations,
Ecole hotelier de Geneva, Switzerland
5.1995 Training of Front Office Operation, Thames Valley University in London, UK.
6.1993 Training of the Certificate of teaching English as a Foreign Language, the Regional English Language
Centre, Singapore
7.1981 The Master’s degree of Arts in Teaching French, Kasetsart University.
8.1974 The Bachelor’s degree of Education in Teaching (French &English), Chulalongkorn University.
9.1971 The Certificate of Upper-secondary school .

Work experience:
1.2007 – 2010 Assistant Dean, the Faculty of Humanities and Social Sciences
2.2005-2006 Head of the secretariat office to the Faculty of Humanities and Social Sciences Inviting
lecturer at Srinakharinwirot University, Prasarnmit campus.
3.1993-2004 Administrative committee, The Suan Dusit Palance Hotel
4.1999-2002 Deputy-Director, Language Center, Rajabhat Institute Suan Dusit
5.1998-2002 Head, Business French Programmed
6.1994-1999 Director, The Office of Foreign Affairs
7.1993-1997 Lecturer in French and English, Foreign Language Department

Teaching Experience:
1.2009 English for Specific Purposes(for Early Childhood Education Major students)
2.2008 Translation 1(for Business English Major students)
3.2007 English for hotel 1(for English Major students)
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นายดนัย งามมานะ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตารา/เอกสารทางวิชาการ
1.การประเมินผลการเรียน
2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
3.การประเมินการศึกษา
งานวิจัย
1.
การเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์การพัฒนางานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
สกลนคร
2.การศึกษาพัฒนาการและการสังเคราะห์งานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย
ประสบการณ์การทางาน
1.
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาสื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามยุทธศาสตร์การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
2544 ระดับมัธยมศึกษาวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมรีเจนท์ กรุงเทพมหานคร
2.
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันราไม้พลอง ในโครงการ “รวมพลังสร้างสุขภาพตามรอย
พระยุคลบาท”
ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2545 บริจาคหนังสือ 23 ชื่อเรื่อง บริจาคเงินสด
500 บาท ให้โครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะเขต 20 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2545
3.
ร่วมเครือข่ายจัดโครงการร้อยดวงใจขจัดภัยยาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติด 26
มิถุนายน 2546
ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร
4.
ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ประจาปีการศึกษา 2546 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2546 ซึ่งจัดโดยสานักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัดสกลนคร
5.
เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง จานวน 80 คน ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมี
, ชีววิทยา,ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
6.
รับตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์อัลกอฮอล์ในไวน์ ให้กับ หจก. ดงมะไฟไวน์ และรับตรวจ
วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์อัลกอฮอล์ในสาโทให้กับ สหกรณ์พานทอง ต.ดงมะไฟ
7.
ให้บริการยืมเครื่องมือ เช่น เครื่องชั่งสารและ pH –meter แก่โรงพยาบาลสกลนคร
สาหรับเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
8.
เปิดบริการห้องสมุดแก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
9.
จัดทา web page เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เวียดนามศึกษา
และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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นางแจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
ตารา / เอกสารทางวิชาการ
1. การใช้ภาษาไทย
2. ลักษณะคาประพันธ์ไทย
3. การอ่านทั่วไป
4. หลักภาษาไทย
5. เรื่องสั้น และนวนิยาย
6. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น (เขียนร่วมกับผู้อื่น)
งานวิจัย
1. การวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทานของอีสาน
2. การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่ม
จังหวัด “สนุก” อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
บทความ / งานประพันธ์
1. บทละครพันทางเรื่อง “ผาแดง-นางไอ่” แสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวรรณคดีอีสาน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2522
2. บทละครพูดคากลอนเรื่อง ระเด่นลันได
3. บทละครเสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ตอนกาเนิดพลายงาม
4. บทอาเศียรวาทราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
5. บทละครเรื่อง “พระนางนารายณ์เจงเวง” ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี
วิทยาลัยครูสกลนคร
6. บทร้อยกรองเรื่อง “นิราศสกลนคร”
7. บทสคริปต์คาบรรยายขบวนนาในงานเทศกาลแห่ปราสาทผึ้งประจาปี 2544
ของเทศบาลเมืองสกลนคร
8. “คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร”
ในโอกาสที่สภาประจาสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9. “คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ” ในวาระที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
10. “คาประกาศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
11. คาร้อง “บทเพลงมาร์ชสถาบันราชภัฏสกลนคร” (ประพันธ์เมื่อปี 2538)
12. คาร้อง “บทเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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13. บทอาเศียรวาท ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องในโอกาสวันสาคัญต่างๆ อาทิ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุกฏราชกุมาร
14. คาร้อง / บทเพลง / จัดรูปแบบการแสดง เพื่อใช้ในการแสดงเนื่องในโอกาส
ต่างๆ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทมากกว่า
10 เรื่อง
ประสบการณ์การทางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
อาจารย์ประจาฝ่ายทะเบียน
อาจารย์ประจาศูนย์วัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ สานักงานอธิการ
รองหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองหัวหน้าสานักงานอธิการ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ประสบการณ์การศึกษาดูงานต่างประเทศ
1. ศึกษาดูงาน ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และฝรั่งเศส
3. ศึกษาดูงาน ณ เมืองคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (๒ ครั้ง)
5. ศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย และเมืองวินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
6. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ (2 ครั้ง)
7. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ประเทศอิตาลี ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ และ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
9. ศึกษาดูงาน ณ แคว้นสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
10. ทัศนศึกษา ณ แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
11. ศึกษาดูงาน ณ เมืองวินห์ และเมืองเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(2 ครั้ง)
12. ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
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นางพูนสิน ประคามินทร์
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ค.ด.
ภาวะผู้นาทางการบริหารทางการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
1.การศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ ตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา และครู อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครพนม
2.การวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3.การวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบ
“ ธาตุพนมร่วมใจ” ( T.P.Model)
4.การวิจัยและพัฒนาการอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานรูปแบบ “วงจรพัฒนา
คุณภาพครูสู่ผู้เรียน” ของโรงเรียนธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
5.การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียน โรงเรียน
ธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
6.การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ”
( That Phanom Participation Model)
7.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนธาตุพนม ด้วยรูปแบบ “ธาตุพนมร่วมใจ”
8.Title : The Organization Progress by ThatPhanom Paticipation
Model
9.กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนโรงเรียนธาตุพนม
10.วิถีชุมชนข้าโอกาสพระธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
11.การพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนธาตุพนม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
เอกสารและบทความทางวิชาการ
1.การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2.การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3.การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ
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นางสาวตวงพร สมสมัย
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา Ph.D. (Language Teaching) M.Ed. (ESL: English as a Second Language)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตารา/เอกสารทางวิชาการ/งานวิจัย/ประสบการณ์การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
Education and Training
1. Training of Front Office Operation, Thames Valley University in London, UK.
2. Training of the Certificate of teaching English as a Foreign Language, the Regional English Language
Centre, Singapore
3. The Bachelor’s degree of Education in Teaching (English), Pranakorn Educational College
4. The Master degree of Education in Teaching English (ESL: English as a Second Language) U.P. Diliman
5. Ph.D. (Language Teaching) U.P.Diliman
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นายสมัคร เยาวกรณ์
คุณวุฒิสาขาวิชา
ค.ด. ภาวะผู้นาทางการบริหารทางการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. ปัญหาการปฎิบัติงานตามเกณฑ์มาตฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นาทีมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
3. การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
1. ครูผู้สอน ที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะเวลา 8 ปี
2. ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านถลาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะเวลา 5ปี
3. ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอห้วยผึ้ง/เขาวง/กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะเวลา5 ปี
4. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
5. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอศรีวิไล จ. หนองคาย
6. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอหนองกุงศรี/อาเภอกุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
7. ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
8. คณะกรรมการคุรุสภาอาเภอกุฉินารายณ์
9. คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์
10. อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
11. อนุกรรมการกิจการคุรุสภา ของคุรุสภา
12. อนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของคุรุรสภา
13. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจาเขตเลือกตั้งที่ 4 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี2554
14. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลตาบลสมเด็จ
15. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลตาบลนาขาม
ผลงานดีเด่น
1. รางวัล หนึ่งแสนครูดี ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2554
2. เข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2549
3. ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอดีเด่น ของคณะคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2537
4. หัวหน้าการประถมศึกษาอาเภอดีเด่น ของคณะคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2540
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ภาคผนวก ข
พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
----------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2548
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาประจาสถาบันราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณบดี” หมายถึง คณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้เกิดความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มพูนและรักษามาตรฐานการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งทาหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการจัดการศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาตรฐานบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานสานักงานโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ”
หมายถึง คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่อธิการบดีมอบหมาย
“ประธานสาขาวิชา ”
หมายถึง ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา ” หมายถึง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
บริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

74
“ผู้ทรงคุณวุฒิ ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ อาจ
เป็นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาที่ให้คาปรึกษา
ด้านการศึกษา และแผนการเรียน
“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ผู้สอนประจา
วิชาในแต่ละภาคการศึกษา
“อาจารย์บัณฑิตศึกษา ” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาประจาและอาจารย์บัณฑิตศึกษา
พิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
“อาจารย์บัณฑิตประจา ” หมายถึง อาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา
“อาจารย์บัณฑิตพิเศษ ” หมายถึง อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ทรงวุฒิ
ภายนอก
“นักศึกษาบัณฑิตศึกษา”หมายถึง บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ โดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอานาจในการออกประกาศ คาสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มิได้กาหนดหลักการและการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้
และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย และถือเป็น
อันยุติ
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หมวดที่ 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 การจัดระบบการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางใน การประสานงาน
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
6.2 ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้
ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเท่ามาแล้ว
7.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และ/หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต
7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพและเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะที่สิ้นสุดในตัวเองสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
7.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ 8 โครงสร้างของหลักสูตร
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง
8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการผลิตนักวิชาการ และวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาเน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์
การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ ดังนี้
แบบ ก (1) ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนวิชาเพิ่มเติมก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
แบบ ก (2) เป็นการทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้อง
ศึกษารายวิชาสัมพันธ์และรายวิชาเฉพาะด้านเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องทาการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก อาจเปิดหรือไม่เปิดหลักสูตรแผน ข
ก็ได้ แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตรแผน ก ให้นักศึกษาเลือกไว้ด้วย
8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเองและเนื้อหาของหลักสูตรจะซ้าซ้อนกับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเดียวกัน หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องได้ไม่เกินร้อยละ 40
8.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
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แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วย
กิตแต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่คุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ข้อ 9 ระยะเวลาศึกษา ให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 2
ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
9.2 ปริญญามหาบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคแต่ไม่
เกิน 5 ปีการศึกษา
9.3 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค แต่ไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 3 ภาค
การศึกษาในระบบทวิภาคแต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ 10 ระบบการศึกษา ใน 1 ปีการศึกษา สามารถจัดการศึกษาทั้งระบบทวิภาคและระบบไตร
ภาคหรืออย่างใดอย่างหนึ่งโดยในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ใน
ระบบทวิภาคและไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ในระบบไตรภาค
ข้อ 11 การคิดหน่วยกิต
11.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
11.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบไตรภาค
11.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบไตร
ภาค
ข้อ 12 ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ก็ได้ ทั้งนี้ กรณี
ภาษาต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษ
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หมวดที่ 3
การควบคุมการศึกษา
ข้อ 13 อาจารย์บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตประจาและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ซึ่ง
จะต้องมีจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในการสอนและการดาเนินการ จัดการศึกษาดังนี้
13.1 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทา
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก กรณีที่อาจ
มีความจาเป็นอาจจะเป็นอาจารย์ประจาได้อีกไม่เกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันและต้องมีคุณสมบัติดังนี้
13.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
13.1.1.1 อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย
3 คน
13.1.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้อง มีประสบการณ์ในการวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือวิชาที่สัมพันธ์กันและมี
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้
1.1) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรือประธานโครงการวิจัยไม่น้อย
กว่า 4 เรื่อง หรือ
1.2) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง หรือ
1.3) เป็นผู้มีผลงานวิจัยในระดับดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพและได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี ) ต้องเป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ
มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือวิชา ที่สัมพันธ์กันที่มี
ผลงานวิจัยหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัย หรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และ/หรือเป็น ผู้ที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์
เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้
13 .1.1.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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13 .1.1.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
13.1.2.1 อาจารย์ที่เป็นกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้อง
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวน อย่างน้อย 3 คน
13.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
13.1.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามข้อ 13 .1.1.1 และ
ข้อ 13 .1.2.1 ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ /หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ /หรือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
13.2 ตาแหน่งอาจารย์บัณฑิตประจาสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นตายหรือลาออกจากตาแหน่งหรือพ้น
สภาพจากการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์บัณฑิตพิเศษเป็นการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ตามภารกิจ
ข้อ 14 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นผู้ที่ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจาก
อาจารย์บัณฑิตประจา
ข้อ 15 การควบคุมวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์
15.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ก จะต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการอีก
1 คน (ถ้ามี ) เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีอาจารย์บัณฑิตประจาอย่างน้อย 1 คน มีหน้าที่
พิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
15.2 ให้ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิต
ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการ จะต้องมีอาจารย์บัณฑิตประจาต่างสาขาวิชาเป็นกรรมการด้วย ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบ
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วิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรแบบ ก (1) จะต้อง
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการด้วย เมื่อแต่งตั้งแล้วให้รายงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ
15.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้มีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 คน จึงจะถือ
ว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ากรรมการไม่ครบกาหนดจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีที่จาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้โดยประธานสาขาวิชา เสนอให้ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องกาหนดวันสอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะมีเวลาตรวจ
วิทยานิพนธ์ ให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบไปยังผู้อานวยการโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันนับ จากวันสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติวิทยานิพนธ์
15.4 อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละคนควรเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ /หรือ กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาในคราวเดียวรวมกันได้ไม่เกิน 10 คน
15.5 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ได้ กรณีที่มีความ
จาเป็นต้องใช้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการเขียนวิทยานิพนธ์จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาสาขาวิชาเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 16 การควบคุมและการสอบการค้นคว้าอิสระ
16.1 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรแผน ข จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์บัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชา จานวน 1 หรือ 2 คน ในกรณีที่มี 2 คน ให้แต่งตั้งคนหนึ่งเป็น
กรรมการ มีหน้าที่พิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ของนักศึกษา อาจารย์บัณฑิตศึกษาแต่ละคนควรเป็นประธานกรรมการ และ /หรือกรรมการที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน 15 คน
16 .2 ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระประกอบด้วยกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์บัณฑิตศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อย
กว่า 1 คนเป็นกรรมการ
16.3 ในการสอบการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบต้องประกอบด้วยประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าการสอบนั้นสมบูรณ์ ถ้า
กรรมการไม่ครบจานวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ในกรณีจาเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบโดยประธานสาขาวิชา เสนอผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ทั้งนี้จะต้องกาหนดวัน
สอบครั้งใหม่ให้พอสมควรแก่การที่กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ จะมีเวลาตรวจอ่านการค้นคว้าอิสระ
ให้ประธานคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบไปยัง ผู้อานวยการ
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ
16 .4 นักศึกษาสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเขียน การค้นคว้าอิสระได้
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หมวดที่ 4
การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัว
ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
17.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
17.2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้า
ศึกษา
17.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ขั้นปริญญามหาบัณฑิต
หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจา
สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศึกษา
17.4 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต หรือปริญญา
มหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ข้อ 18 การรับสมัครและการรับเข้าศึกษา
ใบสมัครหลักฐานประกอบเงื่อนไขอื่นๆ และการรับเข้าศึกษาให้เป็นไป ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 19 ประเภทของนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ
19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละ
สาขาวิชา
19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับรองเข้าเป็นนักศึกษา หรือทดลองเรียนโดย
ไม่ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 20 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 5
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ข้อ 21 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ
การลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
21.2 การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
21.2.1 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
21.2.2 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-credit)
21.2.3 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit)
21.3 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เว้น
แต่จานวนหน่วยกิตที่เหลือตามหลักสูตรมีน้อยกว่ากาหนดและให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
21.4 ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาในระบบทวิภาคจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6
หน่วยกิต
21
.5 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สาเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่ลา
พักการศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา และค่ารักษาสถานภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 22 การเพิ่ม การถอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตาม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 23 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะกระทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
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หมวดที่ 6
การวัดผล การประเมินผล และการสาเร็จการศึกษา
ข้อ 24 การประเมินผลการเรียนให้มีการประเมินผลการเรียน โดยใช้ระบบการให้คะแนนการเรียน
รายวิชาดังนี้
24.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 4 ค่าระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้อง
ไม่ต่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาหมวดเฉพาะด้าน ค่าคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ากว่า B
24.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
24.2.1 ใช้ประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
24.2.2 การประเมินวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่า และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ทั้งฉบับ มีการประเมินดังนี้
คุณภาพวิทยานิพนธ์
ผลการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
Ex (Excellent)
ดี
G (Good )
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ข้อ 25 สัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
S (Satisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิต ลงทะเบียน
และประเมินผลงานผ่าน
U (Unsatisfactory) ใช้สาหรับประเมินวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่แบ่งหน่วยกิต
ลงทะเบียนและประเมินผลงานไม่ผ่าน
Au (Audit) ใช้สาหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
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W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบ
ปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณี ที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูก
ส่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนใน ภาคเรียนนั้นแล้ว
I (Incomplete) ใช้สาหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ I ต้องดาเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน
ให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากพ้นกาหนดจะเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเป็น E
ข้อ 26 การประเมินรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
26.1 ประเมินโดยการสอบวัดความรู้
26.2 ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
26.3 ประเมินเพื่อการยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
26.3.1 นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่กาหนดให้เรียน
26.3.2 มีเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองผ่าน
การสอบได้ในรายวิชาที่กาหนดให้เรียนเสริม
ข้อ 27 การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มีแนวปฏิบัติสาหรับการสอบ
ประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ดังนี้
27.1 นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติ ต้องมีระยะเวลาศึกษา แล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน และเรียนรายวิชา (Course Work) ครบตามหลักสูตร
27.2 การสอบประมวลความรู้จะเปิดสอบปีการศึกษาละไม่เกิน 3 ครั้ง
27.3 นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ไม่ต่ากว่าระดับ P ภายใน 3 ครั้ง
มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 28 วิทยานิพนธ์
28.1 นักศึกษาที่เรียนตามแนวแผน ก (2) จะเสนอชื่อวิทยานิพนธ์และชื่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
28.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ประจาอย่างน้อย 1 คน จานวน
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ประกอบด้วย ประธาน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
1 คน และอาจเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีก 1 คน ส่วนระดับดุษฎีบัณฑิตประกอบด้วยประธาน
1 คน กรรมการ 1 คน และ อาจเสนอเพิ่มได้อีก 1 คน
28.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้จัดทาวิทยานิพนธ์ ต้องจัดทาแผนการดาเนินงานและรายงาน
ความก้าวหน้า ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
28.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ระดับ
มหาบัณฑิตการสอบผ่านวิทยานิพนธ์ต้องได้รับมติจากกรรมการจานวน 2 ใน 3 ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องได้รับมติ
จากกรรมการ จานวน 4 ใน 5
ข้อ 29 การสาเร็จการศึกษาหลักสูตร เพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
29.1 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
29.1.1 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนการศึกษา ในระบบทวิภาค
หรือระบบอื่นที่เทียบเท่า
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29.1.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร
29.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
29.2 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
29 .2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 29.1 ยกเว้นข้อ 29.1.1
29.2.2 สอบรายวิชาเสริมได้
29.2.3 สอบประมวลความรู้ได้ สาหรับหลักสูตรแผน ข
29.2.4 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบ
อื่นที่เทียบเท่า
29.2.5 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
29.3 การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
29 .3.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 29.1 ยกเว้นข้อ 29.1.1
29 .3.2 สอบรายวิชาเสริมได้
29 .3.3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
29.3.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
29.3.5 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาคหรือระบบ
อื่นที่เทียบเท่า แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต และ 3 ภาคการศึกษา ใน
ระบบทวิภาค หรือระบบอื่นที่เทียบเท่าแต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
29.3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
29 .3.7 สอบผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

85
หมวด 7
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 30 การลาพักการศึกษาและการลาออกของนักศึกษา
30.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องที่สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
30.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
30.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม ที่เก็บเป็นรายภาค
การศึกษาและค่าธรรมเนียมสาหรับรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้อนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา
30.4 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาต้องยื่นคาร้องที่สานักงานโครงการ
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 31 สภาพการเป็นนักศึกษา จะสิ้นสุดลงเมื่อ
31.1 ตาย
31.2 ลาออก
31.3 สาเร็จการศึกษา
31.4 ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาเรียน หรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาในระยะเวลาที่
กาหนด
31.5 ไม่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
31.6 สอบวิทยานิพนธ์ สอบการค้นคว้าอิสระหรือสอบประมวลความรู้ ครั้งที่สามไม่ผ่าน
31.7 ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
31.8 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับ
อย่างร้ายแรง
ข้อ 32 การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 31 .2 และ 31 .4 อาจขอสถานภาพการเป็น
นักศึกษาคืนได้ทั้งนี้ต้องรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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หมวด 8
การดาเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 33 นักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนตามหลักสูตรแผน ก (2) จะเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์เพื่ออนุมัติได้เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1 ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เรีย นตามหลักสูตรแผน
ก (1) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็น
ต้นไป
ข้อ 34 นักศึกษาที่ได้ชื่อเรื่องและเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นาเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์พร้อมรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 13 ต่อประธานคณะกรรมการ
สาขาวิชา เพื่อขอสอบเค้าโครง ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการและกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ข้อ 35 ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ประกอบด้วย ตัวแทนของสาขาวิชา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ทาวิทยานิพนธ์ โดยการเสนอของประธานสาขาวิชา และดาเนินการสอบไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่
นักศึกษายื่นคาร้อง ขอสอบ
ข้อ 36 ประธานสาขาวิชา เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ผ่านการสอบและการแก้ไข
ตามมติของคณะกรรมการสอบต่อผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่ออนุมัติและรายงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ
ข้อ 37 หากมีการเปลี่ยนใดๆที่มิใช่สาระสาคัญของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้
นักศึกษายื่นคาร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา
ข้อ 38 เมื่อได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาดาเนินการทาวิทยานิพนธ์จนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระหว่างทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อกรรมการที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และผู้อานวยการโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยตามลาดับตามแบบรายงานที่สานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยกาหนดอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
ข้อ 39 เมื่อนักศึกษาดาเนินการวิจัยและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ภายใต้การกากับและ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ยื่นคาร้องขอสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อ
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และประธานสาขาวิชา และให้ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อ
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน เพื่อรายงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข้อ 40 ในกรณีมีการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาแก้ไขและนาเสนอให้กรรมการสอบตรวจรับรองภายใน 30
วันหรือตามที่คณะกรรมการสอบเห็นสมควร
ข้อ 41 ให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์สอบผ่านและแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการสอบแล้ว
เป็นฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม เสนอคณะกรรมการตรวจรูปแบบที่ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
เพื่อตรวจรูปแบบ เมื่อตรวจและรับรองความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้นักศึกษาจัดทาวิทยานิพนธ์เป็นรูปแบบเล่ม
ที่สมบูรณ์ส่งสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 10 เล่ม
ข้อ 42 การดาเนินการเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระให้นาขั้นตอนในข้อ 34 ถึง 41 มาใช้โดยอนุโล
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หมวด 9
การจัดการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
ข้อ 43 ให้มีสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย
มีความมุ่งหมายและหน้าที่ตามระบุไว้ในข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
หนึ่งคนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา และให้อธิการบดีแต่งตั้งรองผู้อานวยการหนึ่งคน
หรือหลายคนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย โดยคาแนะนาของผู้อานวยการฯ
ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมีวาระอยู่ในตาแหน่ง 4 ปี และ อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เมื่อผู้อานวยการพ้นจากตาแหน่งให้รองผู้อานวยการ
พ้นจากตาแหน่งด้วย
ให้มีสานักงานเลขานุการในสานักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานดาเนินการภาค
ธุรการและการประสานงานในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีรองผู้อานวยการรับผิดชอบภารกิจตามที่
ผู้อานวยการฯ มอบหมายและอาจมีผู้ช่วยได้ตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก
ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ .ศ. 2547 โดย
อนุโลม
ข้อ 44 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
44.1 องค์ประกอบ
44.1.1 อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ
44.1.2 รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
44.1.3 คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ
44.1.4 ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอน เป็นกรรมการ
44.1.5 ตัวแทนกรรมการสภามหาวิยาลัย จากคณาจารย์ประจาซึ่งเลือกกันเอง หนึ่งคนเป็น
กรรมการ
44.1.6 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ
44.1.7 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน เป็นกรรมการ
44.1.8 ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
44.1.9 รองผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
44.2. อานาจหน้าที่
44.2.1 ให้ความเห็นชอบหลักสูตร การรับนักศึกษาและการวัดผลการศึกษา
44.2.2 รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน กรรมการ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ
แล้วแต่กรณี
44.2.3 ส่งเสริมและกากับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะและแต่ละ
สาขาวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
44.2.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
44.2.5 ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารและดาเนินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
44.2.6 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
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44.2.7 เสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร แล้วแต่กรณี
44 .2.8 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
44.2.9 วางนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
44.2.10 กากับ ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
44.2.11 อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
44.3 การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้มีการประชุมวาระปกติไม่น้อยกว่าภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยให้กรรมการและเลขานุการ
เป็นผู้จัดทาระเบียบวาระการประชุม และออกหนังสือเชิญประชุมโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
ข้อ 45 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบและ
อานาจหน้าที่ดังนี้
45.1 องค์ประกอบ
45.1.1 ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ
45.1.2 ประธานสาขาวิชาที่เปิดสอนและอยู่ในการกากับดูแล ในโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นกรรมการ
45.1.3 เลขานุการสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ในการกากับดูแล ในโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นกรรมการ
45.1.4 รองผู้อานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ
45 .2 อานาจหน้าที่
45.2.1 กากับ ดูแล มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในกากับของโครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
45.2.2 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอน กรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรรมการสอบค้นคว้า
อิสระแล้วแต่กรณี
45.2.3 จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาวิชาที่สังกัดโครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย
45.2.4 อื่นๆ ตามที่กรรมการบัณฑิตศึกษามอบหมาย
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หมวด 10
บทเฉพาะกาล
ข้อ 46 ให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ 13 สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549

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

1

2

3

4

5

6

7

ISCED (International

8

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ลาดับความยากง่าย หรือชัน้ ปี
หมวดวิชา และหมู่วิชา หมวดวิชา และหมูว่ ชิ า
หน่วยงานที่จัดการศึกษาซึ่งหมายถึงเลข 2 แทนคณะครุศาสตร์
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หมวดวิชาและหมู่วิชา กาหนดดังนี้
สาขาวิชา
รหัสประจาสาขา (ตัวอักษร)
การศึกษา
กศ
ED
มนุษยศาสตร์
มศ
HU
ศิลปกรรมศาสตร์
ศศ
AR
สังคมศาสตร์
สศ
SS
นิเทศศาสตร์
นศ
CA
บริหารธุรกิจและการจัดการ
บธ
BM
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท
ST
คหกรรมศาสตร์
คศ
HE
เกษตรศาสตร์
กษ
AG
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทอ
IT
หมวดวิชาครุศาสตร์
100
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
101
หมู่วิชาหลักการศึกษา
102
หมู่วิชาหลักสาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
103
หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
104
หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
105
หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
106
หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
107
หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
108
หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ
ลักษณะเนื้อหาวิชา
1 หมายถึง วิชาสัมพันธ์
2 หมายถึง วิชาเฉพาะด้าน (บังคับ)
3 หมายถึง วิชาเฉพาะด้าน (เลือก)
4 หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
5 หมายถึง วิชาเลือกเสรี
6 หมายถึง วิทยานิพนธ์

รหัสประจาสาขา (ตัวเลข)
100-149
150-199
200-249
250-299
300-349
350-399
400-449
450-499
500-549
550-599
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ฉบับเดิม พ.ศ.2552 กับฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
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1. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร

การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
หมายเหตุ
(พ.ศ. 2552)
(พ.ศ. 2555)
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
เพิ่มขึ้น 3 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 2 วิชา 6
2.1 หมวดวิชา
หน่วยกิต
สัมพันธ์
1. การศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
2. วิธีวิทยาการวิจัยทางการ
ศึกษา 3(2-2-5)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 3 วิชา 9
ด้าน
หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และ
เทคนิคการสอน 3(2-2-5)
2. ทฤษฎีและ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 3(2-2-5)
3. การศึกษาและวิจัย
ทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมด้าน
จิตสาธารณะและทักษะ
บริการสังคม 3(2-2-5)

ประกอบด้วย 2 วิชา 6 หน่วยกิต
1. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
2. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)

ประกอบด้วย 2 รายวิชา
และจานวนหน่วยกิตเท่า
เดิม

ประกอบด้วย 5 วิชา 15 หน่วยกิต
1. จิตวิทยาการเรียนรู้และเทคนิคการ
สอน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษา
3. การศึกษาและวิจัยทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะ
และทักษะบริการสังคม
4. การสัมมนาแนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาในบริบทของท้องถิ่น
5. สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย

1.มีการปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2.ปรับเปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา เช่น สถิติขั้นสูง
สาหรับการวิจัย
3.มีการปรับเปลี่ยนชื่อ
รายวิชาการสัมมนา
แนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาในบริบทของ
ท้องถิ่น จากเดิมคือรายวิชา
การสัมมนาแนวโน้มการ
วิจัยการศึกษา
และพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
4. จานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น
6 หน่วยกิต รายวิชาที่
เพิ่มขึ้นจานวน 2 วิชาโดย
นาวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษาและสถิติขั้น
สูงสาหรับการวิจัยจากเดิม
เป็นวิชาเลือกเสรีมาเป็น
วิชาบังคับและสลับเปลี่ยน
วิชาบังคับเป็นวิชาเลือกเสรี
ระหว่างวิชาทฤษฏีและ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและสัมมนา
แนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาในบริบทท้องถิ่น
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2.2.2 วิชาเลือก

2.3 วิทยานิพนธ์
2.4 รายวิชาเสริม

หลักสูตรเดิม
(พ.ศ. 2552)

หลักสูตรปรับปรุง
(พ.ศ. 2555)

หมายเหตุ

กาหนดให้เลือกเรียน
รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต จานวน 3
รายวิชา

กาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จานวน 2 รายวิชา

ประกอบด้วย 2 รายวิชา
จากเดิม 3 รายวิชา
จานวนหน่วยกิตลดลง 3
หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
กาหนดไว้ 2 รายวิชา ที่
ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
เพื่อจบการศึกษา
1. ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา 2(1-2-3)
2. คอมพิวเตอร์สาหรับ
บัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)

12 หน่วยกิต
กาหนดไว้ 5 รายวิชา ที่ต้องเรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา
1. ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
2. คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา
3(1-2-3)
3. หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3(2-2-5)
4. นวัตกรรมและการประเมินผล
การศึกษา 3(2-2-5)
5. การบริหารจัดการในชั้นเรียน
3(2-2-5)

จานวนหน่วยกิตเท่าเดิม
รายวิชาเพิ่มอีก 3 รายวิชา
คือหมายเลข3-5 และเพิ่ม
จานวนหน่วยกิตสาหรับ
วิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา โดยเพิ่ม
เนื้อหาด้านภาษาไทยด้วย
จึงเปลี่ยนชื่อรายวิชาเป็น
ภาษาสาหรับบัณฑิตศึกษา
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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ภาคผนวก ช
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ร่วมวิพากษ์ หรือเสนอแนะร่างหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากษ์ หรือเสนอแนะร่างหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2)อาจารย์นพพร แก้วมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเชียงใหม่
4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ บุญอารีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6)ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
7)ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคา
โรงเรียนบ้านนาแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1
8)ดร.ภิญโญ ทองเหลา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9)นางอวยพร ออละมาลี
โรงเรียนบ้านโนนกุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1
10)นางโยทะกา พันทา
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
11)นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
12)นายปกรณ์ อุ่นมะดี
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23
13)นางปัธรรม ทัศคร
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
14)นางพัฒนา ชาติชานิ
โรงเรียนบ้านหนองหอย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1
15)นายกุศล ชุมปัญญา
โรงเรียนบ้านศรีวิชา“คุรุราษฎร์อุทิศ”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
16)นางนวลศรี พรมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

