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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 

หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช  2562 
************************** 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
คณะ   :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy Program in Science and Technology Education 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) 
   :  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy (Science and Technology Education) 
   :  Ph.D. (Science and Technology Education) 

 
3. วิชาเอก :  ไม่มี 
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

4.1  แบบ 1.1    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.2  แบบ 2.1    ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4.3  แบบ 2.2   ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี (แบบ 1.1 และแบบ 2.1) 
   อ่ืนๆ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี (แบบ 2.2) 
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5.2 ภาษาที่ใช ้
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)........................... 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะทางด้านภาษาไทย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ช่ือสถาบัน......................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................... 

   เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอ่ืน 
   ช่ือสถาบัน.............................................ประเทศ................................. 
   รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปรญิญา 
 ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า 

5.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปรญิญาร่วมกับ …………………………………… 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
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 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 21(4/2561) เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังที่
25(6/2561) เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
14(1/2562) เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการ
ประชุมครั้งที่ 73(1/2562) เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 ได้รับอนุมัติให้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมคร้ังที่
154(2/2562) เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  8.1  บุคลากรทางการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  8.2  นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  8.3  นักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
 
9. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ธัชคณิน จงจิตวิมล รองศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545  

ภาคผนวก จ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

2 อนงค์  ศรีโสภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
University of East Anglia, UK, 2554 
วท.ม. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

ภาคผนวก จ
 
 
 

3 กฤษ สุจริตต้ังธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

ภาคผนวก จ
 
 

4 ภรภัทร สําอางค์ อาจารย์ วท.ด. (เคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 
วท.ม. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

ภาคผนวก จ
 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ประเทศไทยทุกวันน้ีได้มุ่งเน้นถึงคุณภาพการดําเนินชีวิตเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังน้ันการพัฒนาทุน
ทางปัญญา เพ่ือให้เก ิดการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะนําไปสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้จะต้องเป็นแรงงานท่ีมีความรู้และเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องดําเนินการให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีทักษะการวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาเข้ามาช้ีนําการพัฒนาองค์กร รวมถึงพัฒนางานให้สําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ใน
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แผนพัฒนา กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นปัจจัยเสริมสร้างและ
เอ้ืออํานวยให้สังคมไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นอกจากน้ีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. 2559-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทางตามพระราชดําริ ได้ที่เน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นในด้านการวิจัย ทั้งความรู้ และความสามารถในกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้และสามารถบริหารจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย   

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เ น่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ขึ้น แนวคิดในการใช้ชีวิตของคนไทยจึง

เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในทางบวกและลบการ
พัฒนาหลักสูตรต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาคน นอกจากความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้ว ยังจําเป็นต้องมีการเสริมสร้างจิตสํานึกและอนุรักษ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และต้องมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริที่ถูกต้องด้วย 

การส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นกลไกด้าน
หน่ึงของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามลําดับขั้นตอน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 เพ่ิมคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม แบบบูรณาการ โดยการน้อมนําคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ ตามแนวพระราชดําริ 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและพัฒนา
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

12.2.3 สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

12.2.4 จัดกระบวนการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเอง เพ่ือพัฒนาองค์กร
อย่างย่ังยืน 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

- ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  
 บริหารจัดการในรูปโครงการจัดการศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการด้านเน้ือหาสาระของรายวิชา  
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ ตลอดจนประเมินและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองโดยหลักสูตรจะเน้น
ทําการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งการสอน การวิจัยและกิจกรรมที่ทําให้เกิดการเรียนรู้  
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หมวดที่  2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความสําคญั วัตถุประสงคข์องหลักสูตร และคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่ง

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการท่ีมีความรู้ และทักษะทางด้านการวิจัย การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือเทคโนโลยีกับการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.2  ความสาํคญัของหลักสูตร 
 เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอย่างย่ังยืน จําเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพมีความสามารถ

ในการค้นคว้าวิจัยตลอดจนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากกระบวนการวิจัยและสามารถเช่ือมโยง
และบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือเทคโนโลยีกับสาขาวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา มีวัตถุประสงค์ผลิต

ดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ดังน้ี  
  1.3.1 เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการบุกเบิกองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
  1.3.2 มีความสามารถในการพัฒนาการวิจัย หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือเทคโนโลยีให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล  
  1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ
ประเทศชาติ 
 1.4  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตาม
คุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเรจ็การศึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1.4.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

1.4.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและ 
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์ 
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1.4.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏ
และมีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 

1.4.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาสังคม 

1.4.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
1.4.7 มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ

นําเสนอข้อมูล 
1.4.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

1.5 ผลลพัธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละชัน้ปขีองนักศึกษา 
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 

นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ช้ันปีที่ 1 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถทบทวน

วรรณกรรมตามประเด็นที่สนใจ  
2) สามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัยตามความถนัด 
3) สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนองานวิจัยหรือผลงาน
ระหว่างการศึกษา 
4) สามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ช้ันปีที่ 2 1) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
2) ดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3) สามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
4) มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย 

ช้ันปีที่ 3 1) มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการทําวิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
2) สามารถยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏ และมีคําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตาม
ตรรกะในหลักวิชา 
3) สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล ทัง้การเตรียม
ต้นฉบับผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์  
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แบบ 2.2 
นักศึกษา ทักษะ/คณุลักษณะของนักศกึษา 
ช้ันปีที่ 1 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

2)  สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนอผลงาน 
3) สามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ช้ันปีที่ 2 1) สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนอผลงานระหว่าง
การศึกษา 
2) สามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัยตามความถนัด 

ช้ันปีที่ 3 1) มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนสามารถ
ทบทวนวรรณกรรมตามประเด็นที่สนใจ  
2) สามารถนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือดําเนินการวิจัยตามความถนัด 
3) สามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดีในการนําเสนองานวิจัย 
4) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
5) ดําเนินงานวิจัยตามแผนการดําเนินงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6) สามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 
7) มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย 

ช้ันปีที่ 4 1) มีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานในการทําวิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม ่โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
2) สามารถยอมรับความจริงจากหลักฐานตามทฤษฎีที่ปรากฏ และมีคําอธิบายหลักฐาน
เหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
3) สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลทั้งการ
เตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี 

2.1 การจัดการหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  

1. กําหนดให้มีระบบและกลไกการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง  

1. มีระบบและกลไกการปรับปรุง 
และพัฒนาหลกัสูตร โดยอาจารย์ 
ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม อย่าง
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 2. กําหนดให้มีระบบการประเมิน 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของ 
บัณฑิตและอาจารย์ และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ประชุม/สัมมนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร  
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการ ศึกษา
แต่ละปี 
 

น้อย ร้อยละ 80  
2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิต และอาจารย์ 
และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จาก 5.00 คะแนน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้
ใช้บัณฑิตที่มีต่อ 
สมรรถนะของบัณฑิต และม ีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จาก 5.00 คะแนน 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิน การ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

2. แผนพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ประจําหลักสูตรด้านการสอน
และการวิจัย 

1. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้มีความรู้ด้านการสอนและ
การวิจัย 
 

1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรได้เข้าอบรมประชุมและ
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้าน
การสอนและการวิจัย 

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

1. ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
2. มีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานสากล เพ่ือให้นักศกึษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติ 
3. พัฒนาทรัพยากรและปัจจยั
สนับสนุนการเรียนรู้ให้นักศึกษา 

1. ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้ ไมน้่อยกว่า 3.00 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
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2.3 การใหค้ําปรึกษาและความช่วยเหลือต่อนักศึกษา 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาที่เข้าศึกษา 

1. จัดปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การปรับตัว ด้านวิชาการ 
2. จัดใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ดูแลนักศึกษาทุกคน 
3. จัดช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษาหากนักศึกษามีปัญหา
ด้านต่าง ๆ  

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. มีช่องทางและระบบบริการให้
คําปรึกษา 

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคมและความพึงพอใจของนายจา้งต่อคณุภาพบณัฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. แผนการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมสําหรับการปฏิบัติงาน
หลังสําเร็จการศึกษา ตามความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ออกแบบหลักสูตรร่วมกับ 
สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตรถูกประเมินและออกแบบ
ร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต  

2. แผนการติดตามภาวะการมีงาน
ทําและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ติดตามภาวะการมีงานทําของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. ร้อยละ 70 ของผู้สําเร็จการศึกษา
ถูกติดตามภาวะมีงานทําภายใน 1 ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที
คะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
การศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

  มีภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
2.1.1  วัน – เวลาดําเนินการ 

     วันเวลาราชการปกติ 
    ภาคการศึกษาที่  1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
    ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
     นอกวัน-เวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-อาทิตย์  

2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน 

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2.1.4 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
   1)  การวัดผล 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
   2) การสําเร็จการศึกษา 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 



(มคอ.2)  หน้า 13 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 แบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 
2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง และ  
3) มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 2 ปี ในการทําวิจัย หรือมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ หรือ 
4) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2.2.2 แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ  

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง หรือ 

3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2.3 แบบ 2.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชา ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ 

2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา กพ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือ 

3) หากไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1  ปัญหาการปรับตัวซึ่งต้องมีการค้นคว้าด้วยตัวเองมากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลานานแล้ว 
2.3.2  ปัญหาพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการสําเร็จปริญญาโท

เป็นระยะเวลานานแล้วทางหลักสูตรจะจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.4.2 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษทาง

หลักสูตรให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสอบเทียบคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคผนวก ง 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2.5.1 แผนการรับแบบ 1.1 (ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีรายวิชา) 

ปริญญาเอกปีที ่ จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

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

รวม 2 4 6 6 6
จํานวนที่คาดวา่จะสําเร็จการศึกษา - - - 2 2

2.5.2 แผนการรับแบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อเอกแบบมีรายวิชา) 

ปริญญาเอกปีที ่ จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 6 6 6 6 6
2 - 6 6 6 6
3 - - 6 6 6

รวม 6 12 18 18 18
จํานวนที่คาดวา่จะสําเร็จการศึกษา - - - 6 6

2.5.3 แผนการรับแบบ 2.2 (ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีรายวิชา) 

ปริญญาเอกปีที ่ จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

1 2 2 2 2 2
2 - 2 2 2 2
3 - - 2 2 2
4 - - - 2 2

รวม 2 4 6 8 8
จํานวนที่คาดวา่จะสําเร็จการศึกษา - - - 2 2
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2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

ค่าบํารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

ก.งบดําเนินการ 
เงินเดอืนและค่าตอบแทน - - - - -

ค่าใช้สอย 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000
ค่าวัสดุ 100,000 200,000 300,000 300,000 300,000

รายจ่ายอื่นๆ - - - - -
รวม (ก) 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง - - - - -

รวม (ข) - - - - -
รวม (ก) + (ข) 200,000 400,000 600,000 600,000 600,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 10 20 30 30 30
ค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

หมายเหตุ 
1. การคิดค่าใช้จ่ายในงบดําเนินงาน คิดจากจํานวนนักศึกษาคงอยู่แต่ละปีคูณค่าธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจํานวนเงินเหมาจ่าย 50,000

บาท/คน/ปีการศึกษา ซึ่งมีฐานการคิดดังน้ี คิดประมาณร้อยละ 75 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนใน
หลักสูตรใกล้เคียง 

2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
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  แบบแบบทางไกลผ่านสือ่แพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร ทําการเปิดสอนแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
 3.1.1  จํานวนหน่วยกิต 

1)  หลักสูตรแบบ 1.1 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา แบบ 1.1 

สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  
2) หลักสูตรแบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา แบบ 2.1 

สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีก 12 หน่วยกิต 

3)  หลักสูตรแบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา แบบ 2.2 

สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยต้องมีได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก 
24 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต 
  1.1)  วิชาแกน   6 หน่วยกิต 

 2) วิทยานพินธ ์   48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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  1.1)  วิชาแกน   6 หน่วยกิต 
  1.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 2) วิทยานพินธ ์   36 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1.1)  วิชาแกน   6 หน่วยกิต 
  1.2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 2) วิทยานพินธ ์   48 หน่วยกิต 
3.1.3  รายวิชา 
 แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ   6 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาแกน   6 หน่วยกิต 

SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา   3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology in Science and  
 Technology Education 
SCED961 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 1 
SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 2 
SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 3 
 2) วิทยานพินธ ์   48 หน่วยกิต 
SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  6  
 Dissertation 1, Type 1.1 
SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1  6  
 Dissertation 2, Type 1.1 
SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1  6  
 Dissertation 3, Type 1.1 
SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1  9  
 Dissertation 4, Type 1.1 
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SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1  9  
 Dissertation 5, Type 1.1 
SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1  12  
 Dissertation 6, Type 1.1 
หมายเหตุ  หลักสูตร แบบ 1.1 บังคับเรียนหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
โดยไม่นับหน่วยกิต 

 แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาแกน  6 หน่วยกิต 

SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา   3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology in Science and  
 Technology Education 
SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1   1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 1 
SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2   1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 2 
SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3   1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 3 
 1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
SCED912  เคมีศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Chemistry Education 
SCED913  ฟิสิกส์ศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Physics Education 
SCED914  ชีววิทยาศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Biology Education 
SCED915  คณิตศาสตร์ศกึษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Mathematics Education 
SCED916  วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Computer Science Education 
SCED917 การเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทการศึกษา   3(3-0-6) 
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 Science Learning in Educational Contexts 
SCED918 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  3(3-0-6) 
 Information Technology for Science and Technology Education 
SCED919 การประเมินคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Educational Quality Assessment for Science and Technology 
SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาเชิงแนวคิดขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Conceptual Science and Technology Education 
SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Concepts of Instructional Development in Science and Technology 
SCED923 การสอนทางสะเต็มศึกษา   3(3-0-6) 
 STEM Education Pedagogy 
SCED924 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Natural Product Chemistry 
SCED925 แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน    3(3-0-6) 
 Conceptual Physics and Misconception 
SCED926 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Biodiversity and Local Wisdom 
SCED927 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Statistical Package Program 
SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 Educational Innovation and Technology in Mathematics  
SCED929 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Database Design and Development 
 2) วิทยานพินธ ์   36 หน่วยกิต 
SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3  
 Dissertation 1, Type 2.1 
SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1  6  
 Dissertation 2, Type 2.1 
SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1  6  
 Dissertation 3, Type 2.1 
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SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1  9  
 Dissertation 4, Type 2.1 
SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 12  
 Dissertation 5, Type 2.1 

 แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 1.1) วิชาแกน   6 หน่วยกิต 

SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา   3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology in Science and  
 Technology Education 
SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1    1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 1 
SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2    1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 2 
SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3    1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 3  
 1.2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
SCED912  เคมีศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Chemistry Education 
SCED913  ฟิสิกส์ศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Physics Education 
SCED914  ชีววิทยาศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Biology Education 
SCED915  คณิตศาสตร์ศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Mathematics Education 
SCED916  วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
 Integrated Computer Science Education 
SCED917 การเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทการศึกษา   3(3-0-6) 
 Science Learning in Educational Contexts 
SCED918 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  3(3-0-6) 
 Information Technology for Science and Technology Education 
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SCED919 การประเมินคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Educational Quality Assessment for Science and Technology 
SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาเชิงแนวคิดขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Conceptual Science and Technology Education 
SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Concepts of Instructional Development in Science and Technology 
SCED923 การสอนทางสะเต็มศึกษา   3(3-0-6) 
 STEM Education Pedagogy 
SCED924 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Natural Product Chemistry 
SCED925 แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน    3(3-0-6) 
 Conceptual Physics and Misconception 
SCED926 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Biodiversity and Local Wisdom 
SCED927 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Statistical Package Program 
SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 Educational Innovation and Technology in Mathematics  
SCED929 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Database Design and Development  
 2) วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต 
SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3  
 Dissertation 1, Type 2.2 
SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2   3  
 Dissertation 2, Type 2.2 
SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2   6  
 Dissertation 3, Type 2.2 
SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2   6  
 Dissertation 4, Type 2.2 
SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2   9  
 Dissertation 5, Type 2.2 
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SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2   9   
 Dissertation 6, Type 2.2 
SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2  12   
 Dissertation 7, Type 2.2 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 1)  แบบ 1.1 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

SCED911 ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา   
Advanced Research Methodology in Science 
and Technology Education 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

SCED961 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1  
Seminar in Science and Technology 
Education 1  
(ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) วิชาแกน - 

SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1 

6(--) วิทยานิพนธ ์ - 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับกอ่น 

SCED962 สัมมนาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา2  
Seminar in Science and Technology 
Education 2  
 (ไม่นับหน่วยกติ) 

1(0-2-1) วิชาแกน SCED961 

SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1 

6(--) วิทยานิพนธ ์ - 

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา 3   
Seminar in Science and 
Technology Education 3  
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

1(0-2-1) วิชาแกน SCED962 

SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 

9(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 9 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1 

9(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 9 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1 

12(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 12 หน่วยกิต - - 
2)  แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษา  
Advanced Research Methodology 
in Science and Technology 
Education 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา 1   
Seminar in Science and 
Technology Education 1 

1(0-2-1) วิชาแกน - 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (1) 
Free Major Elective (1)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

รวม 7 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา 2   
Seminar in Science and 
Technology Education 2 

1(0-2-1) วิชาแกน SCED961 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (2) 
Free Major Elective (2)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1 

3(--) วิทยานิพนธ์ - 

รวม 7 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED963 
 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา 3   
Seminar in Science and 
Technology Education 3  

1(0-2-1) วิชาแกน SCED962 

SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 7 หน่วยกิต - - 
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1 

6(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 6 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1 

9(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 9 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1 

12(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 12 หน่วยกิต - - 
 

 3)  แบบ 2.2 
ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษา  
Advanced Research Methodology 
in Science and Technology 
Education 

3(3-0-6) วิชาแกน - 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (1) 
Free Major Elective (1)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (2) 
Free Major Elective (2)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

รวม 9 หน่วยกิต - - 



(มคอ.2)  หน้า 27 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา 1   
Seminar in Science and 
Technology Education 1  

1(0-2-1) วิชาแกน - 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (3) 
Free Major Elective (3)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (4) 
Free Major Elective (4)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2 

3(--) วิทยานิพนธ์ - 

รวม 10 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา 2   
Seminar in Science and 
Technology Education 2  

1(0-2-1) วิชาแกน SCED961 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (5) 
Free Major Elective (5)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

SCEDXXX วิชาเอกเลือก (6) 
Free Major Elective (6)  

3(3-0-6) วิชาเลือก - 

SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2 

3(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 10 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 3   
Seminar in Science Education 3 

1(0-2-1) วิชาแกน SCED962 

SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 7 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2 

6(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 6 หน่วยกิต - - 
 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2 

9(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 9 หน่วยกิต - - 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2 

9(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 9 หน่วยกิต - - 
 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา วิชาบังคับก่อน 

SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 
Dissertation 7, Type 2.2 

12(--) วิทยานิพนธ์ -

รวม 12 หน่วยกิต - - 
 
3.1.5  คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

การกําหนดคําอธิบายระบบรหัสวิชายึดระบบการจัดกลุ่มสาขาวิชาของ ISCED 
(International Standard Classification Education) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
การใช้ระบบรหัสวิชา พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้รหัสวิชาประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งมี
ความหมาย ดังน้ี 
 SCED หมายถึง  อักษรย่อของสาขาวิชา Science and Technology Education 

 เลขหลักร้อย  หมายถึง  ระดับความยากง่ายของช้ันปี เลข 9 หมายถึงระดับปริญญาเอก 
 เลขหลักสิบ  หมายถึง  กลุ่มวิชาดังต่อไปน้ี 

1   หมายถึง  กลุม่วิชา พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
2   หมายถึง  กลุม่วิชา พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
3   หมายถึง  กลุม่วิชา - 
4   หมายถึง  กลุม่วิชา - 
5   หมายถึง  กลุม่วิชา - 

  6       หมายถึง  กลุม่วิชา สัมมนา 
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  7   หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)         
  8   หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)         
  9    หมายถึง  กลุม่วิชา วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2)        
 เลขหลักหน่วย  หมายถึง  ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขหลักสิบ 

ทฤษฎี 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงบรรยาย 1  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
    ช่ัวโมงค้นคว้า  2  ช่ัวโมง/สัปดาห์  
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต คิดช่ัวโมงฝึกทดลอง 2-3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
    ช่ัวโมงค้นคว้า  1  ช่ัวโมง/ช่ัวโมงปฏิบัติ/สัปดาห์ 

นอกจากน้ีได้กําหนดการเขียนแสดงจํานวนหน่วยกิตและช่ัวโมงแยกเป็น 3 ส่วน เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนดังตัวอย่างของรายวิชา SCED961 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 1(0-2-1) คือ 
            1   (0 - 2 - 1)  
 
    
   จํานวนหน่วยกิตทั้งหมด      จํานวนช่ัวโมงค้นคว้า  

    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย         จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ 
 
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3(3-0-6) 
 Advanced Research Methodology in Science and  
 Technology Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จินตทัศน์เชิงสังคมและวัฒนธรรมสําหรับ
การแสวงหาความรู้ทางการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมการ
วิจัย 
 Research methodology in education for science and technology, 
quantitative and qualitative research in sciences, strategies for data collection in 
research, socio-cultural perspective for inquiry and data analysis, reporting and 
presenting research, moral and ethics in research. 
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SCED912 เคมีศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Chemistry Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดทางเคมีศึกษา เทคนิคการสอนและวิธีการสอนเคมี การวิจัยในช้ันเรียน การ
วางแผนและจัดเตรียมการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและสร้างสื่อการสอน การออกแบบ
การทดลองทางเคมีและการทําการทดลองทางเคมี การนําเสนอและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 Conceptual chemistry education, teaching techniques and methods in 
chemistry, classroom research, planning and material preparations, use of computer for 
designing and producing teaching aids, design and perform specific chemistry experiment 
including classroom presentation and discussion. 
 
SCED913 ฟิสิกส์ศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Physics Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการเปลี่ยนแปลงมโนมติด้านฟิสิกส์ศึกษา  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ วิธีและ
เทคนิคการสอนฟิสิกส์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางฟิสิกส์ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ฟิสิกส์ การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เฉพาะเน้ือหาตาม
ศักยภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 Principle of conceptual change in physics education, instructional model 
in physics, teaching approach and technique in physics, lesson plan, media, learning 
resources and environment for learning in physics, practices on observing, designing and 
teaching physics based on the particular topic and learner’s learning potential. 
 
SCED914 ชีววิทยาศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Biology Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการสอนชีววิทยา การจัดการเรียนการสอนชีววิทยา สื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
แนวคิดชีววิทยา การประเมินผลการเรียนรู้ชีววิทยา แนวการจัดทําแผนการสอนชีววิทยา การจัดการเรียน
การสอนชีววิทยา เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูง การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนชีววิทยา และการ
ปฏิบัติการสอนชีววิทยา 
 Principles of biology instruction, biology learning management, learning 
materials for developing understanding of biology concepts, biology learning assessment, 
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biology syllabus designing, teaching biology for developing higher order thinkings, analysis 
of problems in biology instruction and biology laboratory. 
 
SCED915 คณิตศาสตร์ศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Mathematics Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิเคราะห์ ระบุธรรมชาติและลักษณะของวิชาคณิตศาสตร์ วิธีสอนและเทคนิคการสอน
เก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือสร้างความคิดรวบยอด ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเจตคติทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 Study, analyze and identify the nature of mathematics, teaching 
methods and technique for teaching mathematics, lesson planning for teaching 
mathematics concepts, skills and process and attitude, measurement and assessment of 
mathematics learning. 
 
SCED916  วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
 Integrated Computer Science Education 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิธีการสอนคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เน้ือหาและการเขียนแผนการสอน การวางแผน 
การออกแบบ การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการสอนคอมพิวเตอร์ การสํารวจและ
สังเกตการสอนคอมพิวเตอร์ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
 Methods of teaching computers, analysis of contents, writing lesson 
plans, planning, designing, production and the use of media in teaching and learning, 
evaluation of the method of teaching computers, survey and observation of computer 
instruction, virtues and ethics of a computer instructor. 
 
SCED917  การเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทการศึกษา 3(3-0-6) 
 Science Learning in Educational Contexts 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และประเด็นของการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา มโนมติที่คลาดเคลื่อนในวิทยาศาสตร์ 
การสอน การวิจัยและการปฏิบัติการจากแนวคิดของประวัติและปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และวิธีการวัดและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ 
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 Analysis of science curriculum and learning processes, attitudes toward 
science learning processes in educational institutions, alternative conceptions in sciences, 
science teaching, researching and practicing using history and philosophy of sciences, 
science professional development, science evaluation and assessment. 
 
SCED918  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3(3-0-6) 
 Information Technology for Science and Technology  
 Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา สารสนเทศและการสื่อสาร การ
พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สู่สังคม 
 Applications in educational science and technology programing, 
information and communication technology, development and production of 
instructional media, and mass communication in sciences. 
 

SCED919 การประเมินคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Educational Quality Assessment for Science and Technology 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปรัชญา แนวคิด หลักการ ระบบการประเมินคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ การ
จัดอันดับและการรับรองสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศการประเมิน
คุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Philosophy, concepts and principles of quality assessment and educational 
quality assurance systems, educational institutions ranking and accreditation, educational 
standards, management of information system for educational quality assessment, and 
application of educational science and technology assurance system. 
 

SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาเชิงแนวคิดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Conceptual Science and Technology Education 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์แนวคิดและทฤษฎีของอะตอม  ระบบควอนตัม  โมเลกุล                
ชีวโมเลกุล พันธุกรรม พลังงาน และวิทยาการใหม่ทางการศึกษาเพ่ือการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 Critique perspectives on atom theory, quantum system, molecules, 
biomolecules, heredity, energy, and innovation on education for teaching of science and 
technology. 
 
SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Concepts of Instructional Development in Science and Technology 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปรัชญา ทฤษฎี รูปแบบและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 Philosophy, theory, models and concepts on teaching and learning 
development in sciences and technology. 
 
SCED923 การสอนทางสะเต็มศึกษา 3(3-0-6) 
 STEM Education Pedagogy 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ทฤษฎีและความสําคัญของการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา แนวคิดของสะเต็มศึกษา
ในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน กลยุทธ์การสอน การพัฒนาการเรียนการสอน แรงจูงใจ
กับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบที่แตกต่างของการเรียนรู้ ผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กันต่อประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสะเต็มศึกษา  

 Theory and importance of teaching STEM education, core concepts of 
STEM education: integration of sciences, technology, engineering, and mathematics, 
learning design, role of teachers and students, teaching strategies, teaching development, 
motivation and learning management, different patterns of learning, the effect of 
different pedagogies on student learning experiences, STEM related concepts. 
 

SCED924 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสงู 3(3-0-6) 
 Advanced Natural Product Chemistry 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ การเกิดและชีวสังเคราะห์ การ
พิสูจน์โครงสร้าง ฤทธ์ิทางชีวภาพ 
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 Chemistry of bioactive natural products, the occurrences and 
biosynthetic pathways, structure elucidation, biological activities. 
 

SCED925 แนวคิดทางฟสิิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  3(3-0-6) 
 Conceptual Physics and Misconception 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของฟิสิกส์ ภาพรวมของงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความเข้าใจท่ี

คลาดเคลื่อนในฟิสิกส์ การใช้งานวิจัยในการเพ่ือหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในฟิสิกส์ในแต่ละหัวข้อ 

 Principles of physics, overview of research and theory related to 
misconceptions in physics, using research to find student misconceptions, misconception 
in various topics in physics. 
 

SCED926 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Biodiversity and Local Wisdom  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน  

 Definition and significance of biodiversity; studies of biodiversity of 
plants, animals and micro-organisms, climate change affecting biodiversity, biodiversity 
losses affecting local communities. 
 

SCED927 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Statistical Package Program  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ ที่สําคัญ การป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียน
โปรแกรมสําาหรับจําลองข้อมูล  
 Selecting the appropriate techniques for data analysis, using major 
statistical packages, entering and manipulating data, analyzing and interpreting data,  
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programming for data simulation. 
 
SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Educational Innovation and Technology in Mathematics  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดเก่ียวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา โปรแกรม

สร้างภาพเคล่ือนไหว หลักการสร้างมัลติมีเดีย ซิมโบลและอินสแตนซ์ แอคช่ันสคริปต์ การสร้างเกม การ
ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย การสร้างแบบทดสอบ  

 Concepts of mathematical packages for solving mathematical problems, 
animation programs. Principle of multimedia implementation, symbol and instance, 
action script, game programming, multimedia lesson design, construction of tests. 
 
SCED929 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Database Design and Development 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือใช้บนระบบเครือข่าย
และการประยุกต์ใช้งาน 

  Concepts of relational database system, development of relational 
database system and database programming, management of database for network 
applications and applying. 
 
SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1  1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาวิทยาการใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาจากวารสาร ตํารา ฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจะนําไปสู่การได้มา
ของหัวข้อวิจัย 
 Study on innovation in educational science and technology from 
journals, textbooks, database and information technology, discussion and sharing 
knowledge and experiences among participants leading to research title. 
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SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 2 
 วิชาบังคับก่อน : ผ่านวิชา SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 
 เสนอโครงร่างหรืองานที่เก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 Presenting dissertation and related proposals, discussion and sharing 
knowledge and experiences among participants. 
 
SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3  1(0-2-1) 
 Seminar in Science and Technology Education 3 
 วิชาบังคับก่อน : ผ่านวิชา SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2
 เสนอผลการศึกษาและรายงานถึงความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 Presenting and reporting dissertation progressiveness, discussion and sharing 
knowledge among participants. 
 
SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 6 
 Dissertation 1, Type 1.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ประกอบวิทยานิพนธ์ ค้นคว้า ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง กําหนด
ประเด็นโจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ตามประเด็นที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เพ่ือมุ่งแก้ปัญหา
และ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ  

The elements of dissertation, review literature and related research, and 
determine dissertation title related to science and technology education focusing on 
students’ personal interest for solving problems and/or developing of working performances, 
and writting concept paper. 
 
SCED972 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 1.1 6 
 Dissertation 2, Type 1.1 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ์ และจัดทําผลการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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       Develop concept paper and prepare the summary of literature and 
related research synthesis.    

 
SCED973 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 1.1 6 
 Dissertation 3, Type 1.1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการวิจัยจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ       
         Develop research instruments and research methodology and prepare 
thesis proposal in order to present it to the committee. 

 
SCED974 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 1.1 9 
 Dissertation 4, Type 1.1  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

         Collect data and report the progress of the dissertation to advisor. 
 
SCED975 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 1.1 9 
 Dissertation 5, Type 1.1  

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์สําเร็จการศึกษา 
        Analyze data and prepare a draft of the dissertation, and research article 
in order to get published according to the graduation criteria. 
 
SCED976 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 1.1 12 
 Dissertation 6, Type 1.1  

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 จัดทําวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และนําเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ       
 Prepare full-text dissertation, and present it to the committee. 
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SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 3 
 Dissertation 1, Type 2.1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนเอกสาร รายงานการวิจัย บทความงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิง
หลักการ  
 Review the documents, research reports, and research articles on topics 
related to science and technology education focusing on students’ personal interest for 
solving problems and/or developing of working performances, and writting concept 
paper. 
 
SCED982 วิทยานพินธ์ 2 แบบ 2.1 6 
 Dissertation 2, Type 2.1 

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นการวิจัย ตามประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ โดยมีลักษณะงานด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีศึกษา เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน 
และเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ใหม่ 

 Developing research proposal focusing on students’ personal interest, 
such topics will include science and/or technology education that result in solving 
problems and/or developing of working performances, and building new body of knowledge.  

   
SCED983 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 2.1  6 
 Dissertation 3, Type 2.1  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ  

 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in science and technology education, and submit the examined proposal. 
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SCED984 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 2.1 9 
 Dissertation 4, Type 2.1  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการวิจัยของโครงร่าง การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลการวิจัย   

 Collect data, analyze data, and develop innovation based on research 
plan of proposal, preparation of manuscript, and research presentation. 

 
SCED985 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 2.1             12 
 Dissertation 5, Type 2.1  

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 จัดทํารายงานการวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยและนําเสนอวิทยานิพนธ์  
 Conducting research report, and published research finding to the public 
and dissertation presentation. 
 
SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3 
 Dissertation 1, Type 2.2 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัย บทความงานวิจัย ตามประเด็นที่สนใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
 Review the documents, textbooks, research reports, and research articles 
on topics related to science and technology education. 
 
SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 3 
 Dissertation 2, Type 2.2 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 มุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการ  
 Focusing on students’ personal interest for solving problems and/or 
developing of working performances, and writting concept paper. 
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SCED993 วิทยานพินธ์ 3 แบบ 2.2               6 
 Dissertation 3, Type 2.2  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดเป็นประเด็นการวิจัย ตามประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจ โดยมีลักษณะงานด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีศึกษา เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน 
และเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ใหม่ 

 Developing research proposal focusing on students’ personal interest, 
such topics will include science and/or technology education that result in solving 
problems and/or developing of working performances, and building new body of 
knowledge.  
 

SCED994 วิทยานพินธ์ 4 แบบ 2.2 6 
 Dissertation 4, Type 2.2  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 ออกแบบการวัดตัวแปร พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ  

 Measurement design, developing research instrument, planning for data 
collection in science and technology education, and submit the examined proposal. 
 

SCED995 วิทยานพินธ์ 5 แบบ 2.2              9 
 Dissertation 5, Type 2.2  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการวิจัยของโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 Collect data, analyze data, and develop innovation based on research 
plan of proposal.   
 

SCED996 วิทยานพินธ์ 6 แบบ 2.2             9 
 Dissertation 6, Type 2.2  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

 จัดทํารายงานการวิจัย การเตรียมต้นฉบับ และนําเสนอผลงานวิจัย  
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 Conducting research report, preparation of manuscript and research 
presentation. 
 

SCED997 วิทยานพินธ์ 7 แบบ 2.2 12 
 Dissertation 7, Type 2.2  

 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 จัดทํารายงานการวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยและนําเสนอวิทยานิพนธ์  
 Conducting research report, and published research finding to the public, 
and dissertation presentation. 

3.2  ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ธัชคณิน จงจติวมิล รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 
วท.บ. (ชวีวิทยา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545  

ภาคผนวก จ 
 

2 อนงค์  ศรีโสภา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Chemistry) 
University of East Anglia, UK, 2554 
วท.ม. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2546 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

ภาคผนวก จ 
 
 
 

3 กฤษ สุจริตตั้งธรรม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (วัสดุศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2556 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2550 

ภาคผนวก จ 
 
 

4 ศุภนิช เจริญสุข ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2559 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2550 
วท.บ. (คณติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

 

5 ภรภัทร สําอางค์ อาจารย ์ วท.ด. (เคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 
วท.ม. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2552 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2548 

ภาคผนวก จ 
 

6 กฤตกิา  สังขวด ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2557  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534 
กศ.บ. (แนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 2530 

ภาคผนวก จ 
 

7 เสกสรรค์  ศิวิลัย อาจารย ์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547 

ภาคผนวก จ 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

1 ธัชคณิน จงจติวมิล* รอง
ศาสตราจารย์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 
วท.บ. (ชวีวิทยา)  

ภาคผนวก จ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545  
2 อนงค์  ศรีโสภา*  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
Ph.D. (Chemistry) 
University of East Anglia, UK, 2554 
วท.ม. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2546 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

ภาคผนวก จ 
 
 
 

3 กฤษ สุจริตตั้งธรรม* ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด. (วัสดุศาสตร)์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2556 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2550 

ภาคผนวก จ 
 
 

4 ศุภนิช เจริญสุข ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2559 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2550 
วท.บ. (คณติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

ภาคผนวก จ 
 
 

5 ภรภัทร สําอางค์* อาจารย ์ วท.ด. (เคมี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 
วท.ม. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2552 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2548 

ภาคผนวก จ 
 

6 กฤติกา  สังขวดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี2557 
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2543 
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม,2534 
กศ.บ.(แนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ,2530 

ภาคผนวก จ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิสาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

ปีที่สําเร็จการศกึษา 
ผลงานทาง
วิชาการ 

7 เสกสรรค์  ศิวิลัย อาจารย ์ ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2559 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,2551 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,2547 

ภาคผนวก จ

8 บัญชา  ศรีสมบัติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ด. (การวจิัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2544 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542 

ภาคผนวก จ 

9 ณัฏฐินี ดีแท ้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549 
วท.บ. (คณติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 

ภาคผนวก จ 

หมายเหตุ:   
1. * อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

- ไม่มี 
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5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  คําอธิบายโดยย่อ  
 ข้อกําหนดในการทํางานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ตามประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ หรือเป็นประเด็นที่สัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดย 
มุ่งแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางาน และเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

5.3 ช่วงเวลา  
 5.3.1  แบบ 1.1  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

 5.3.2  แบบ 2.1  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 
 5.3.3  แบบ 2.2  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

5.4  จํานวนหน่วยกิต   
 5.4.1  แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 5.4.2  แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 5.4.3  แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  
 มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา  จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา  ให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ทางวิทยาศาสตร์ทางเวปไซด์ และมีตัวอย่างให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ 

ที่ปรึกษา และประเมินผลที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา โดยการจัดสอบการนําเสนอที่มี
อาจารย์สอบเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความรับผดิชอบ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- การทํารายงาน 

2. มีความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. มีจิตสํานึกสาธารณะ รวมท้ังมีความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์   

4. มีความรู้ทันสมัย รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
มีความสามารถพัฒนาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน โดย
มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพ 

5. มีทักษะการเป็นผู้นําและทาํงานเป็นหมู่คณะ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- การทํารายงานกลุ่ม 

6. มีความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มกีารเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

7. มีความรู้และทักษะในระเบียบวิธีหรือกระบวน การ
วิจัย เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
อิสระ  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีโครงการวิจัยย่อย ในรายวิชาต่างๆ  
- มีวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

8. มีใจกว้าง สามารถวิเคราะห์และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม  

- ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้  

9. เป็นผู้ที่มีเหตุผล เช่ือมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ - ส่งเสริมและสอดแทรกในรายวิชาที่สอน 
- มีรายวิชาบูรณาการองค์ความรู้ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามส่งเสริมและสอดแทรก
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เรื่องที่เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนเองต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักสูตรได้ระบุคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังน้ี 

1) มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพและเรียบร้อย นอกจากน้ีนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน รวมไปถึงงานวิชาการหรือ
งานวิจัยเป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใช้ประกอบอาชีพและพัฒนา
สังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ที่ศึกษา 
2) มีความรู้ในการสืบค้นและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
3) มีความรู้ในการบูรณาการองค์ความรู้ 
4) มีความรู้และทักษะเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้กระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและ

เน้ือหาสาระตลอดจนมีการทําวิจัยจากสถานการณ์จริงหรือเชิญผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) ประเมินจากรายงานต่างๆ ที่นักศึกษาจัดทํา 
2) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
3) ประเมินจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
4) ประเมินจากการทดสอบ 
5) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

2.3 ทักษะทางปัญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้
เก่ียวกับวิชาที่ศึกษาและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆจากกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

1) สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ 
3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาให้เหมาะสมในการทํา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธี

แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มคน

ต่างๆ จึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาระหว่างที่ศึกษาอยู่ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1) สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
3) สามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นําหรือ

ผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบในงานที่มีส่วนร่วม 
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5) มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ในกระบวนการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่มโดยมีการ

คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 
1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานกลุ่มและ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ นอกจากน้ียังประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล

ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 
3) มีทักษะการนําเสนอความรู้เชิงวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีรายวิชาที่ส่งเสริมการใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 
2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 

Advanced Research Methodology in Science and Technology Education                     
SCED912 เคมีศึกษาเชิงบูรณาการ   

Integrated Chemistry Education                     

SCED913 ฟิสิกส์ศึกษาเชิงบูรณาการ  
Integrated Physics Education                     

SCED914 ชีววิทยาศึกษาเชิงบูรณาการ  
Integrated Biology Education                     

SCED915 คณิตศาสตร์ศึกษาเชิงบูรณาการ  
Integrated Mathematics Education                     

SCED916 วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเชิงบูรณาการ   
Integrated Computer Science Education                     

SCED917 การเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทการศึกษา 
Science Learning in Educational Contexts 

 


 


           


       

SCED918 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
Information Technology for Science and Technology Education 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCED919 การประเมินคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Educational Quality Assessment for Science and Technology              


       

SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาเชิงแนวคิดขั้นสูง
Advanced Conceptual Science and Technology Education                     

SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Concepts of Instructional Development in Science and Technology                      

SCED923 การสอนทางสะเต็มศึกษา  
STEM Education Pedagogy                     

SCED924 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง 
Advanced Natural Product Chemistry                     

SCED925 แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
Conceptual Physics and Misconception                     

SCED926 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
Biodiversity and Local Wisdom                     

SCED927 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
Statistical Package Program                     
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์ 

Educational Innovation and Technology in Mathematics                      

SCED929 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 
Advanced Database Design and Development                     

SCED962  
  

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2 
Seminar in Science and Technology Education 2                     

SCED963  
 

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3 
Seminar in Science and Technology Education 3                     

SCED971 
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1 
Dissertation 1, Type 1.1                     

SCED972  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 
Dissertation 2, Type 1.1                     

SCED973  
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 
Dissertation 3, Type 1.1                     

SCED974  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 
Dissertation 4, Type 1.1 
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCED975 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 
Dissertation 5, Type 1.1                     

SCED976 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 
Dissertation 6, Type 1.1                     

SCED981  
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1 
Dissertation 1, Type 2.1                     

SCED982  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 
Dissertation 2, Type 2.1                     

SCED983 
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 
Dissertation 3, Type 2.1                     

SCED984  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 
Dissertation 4, Type 2.1                     

SCED985 
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 
Dissertation 5, Type 2.1                     

SCED991  
 

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2 
Dissertation 1, Type 2.2                     
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3. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCED992  
 

วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 
Dissertation 2, Type 2.2                     

SCED993  
 

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 
Dissertation 3, Type 2.2                     

SCED994  
 

วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 
Dissertation 4, Type 2.2                     

SCED995  
 

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 
Dissertation 5, Type 2.2                     

SCED996 
 

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 
Dissertation 6, Type 2.2                     

SCED997 
 

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 
Dissertation 7, Type 2.2                     
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หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
2.1.1 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรทําโดยมีระบบประกันคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของดุษฎีบัณฑิต ได้กําหนดให้ทําการวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองค์กรระดับสากล กรณีการวิจัย
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทําของดุษฎีบัณฑิต (ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา)เช่น ระยะเวลาในการหางาน ความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่ 
จบการศึกษาและเข้าทํางานในหน่วยงานน้ันๆ โดยการส่งแบบสอบถามหรือการขอเข้าสัมภาษณ์ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของดุษฎีบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นๆ ที่ดุษฎีบัณฑิตไปศึกษาวิจัยต่อ โดยการส่ง

แบบสอบถามหรือสัมภาษณ์เมื่อมีโอกาสถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้าน
อ่ืนๆ 

2.2.5 ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนที่กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษต่อ 
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ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่จัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น 
1) จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและบทความทางวิชาการ 
2) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาการ 
3) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
4) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 

 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  

แบบ 1.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

 เกณฑ์อ่ืน ๆ 
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด 
2) ลงทะเบียนเรียนและสอบได้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
3) ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
4) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเง่ือนไขของระดับปริญญาเอก 
5) การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก 
6) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพลีลาท่าทีและกระบวนการเรียน
การสอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ 
การวิจัยอย่างต่อเน่ืองเช่น การทําผลงานทางวิชาการ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ  การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่างๆ  
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้นโดยอาจร่วมมือกับ
ต่างสาขา ต่างสถาบันต่างชาติ การสนับสนุนอาจทําได้โดยการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
การให้เงินพิเศษเพ่ิมเพ่ือมีบทความวิชาการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมและวารสารทางวิชาการและลด
ภาระงานสอนให้เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และการทําวิจัย 

2.1.3 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอน 
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หมวดที่  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการกํากับมาตรฐานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 

1.1 การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร และมีผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ทําหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

1.2 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและของรายวิชาที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตรและของรายวิชาหลังจากสิ้นสุดการเรียน 
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

1.4 มีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของหลักสูตร ติดตามและกํากับ
มาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร และนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานหรือพัฒนา
หลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 
 
2. บัณฑิต 
  บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
  2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์ 
  2.4 มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมี
คําอธิบายหลักฐานเหล่าน้ันตามตรรกะในหลักวิชา 
  2.5 มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคม 
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  2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
  2.7 มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูล 
  2.8 มีความสามารถในการบริหารจัดการและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
3. นักศึกษา  
  หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุม 
การดูแล การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปน้ี  
  3.1 กระบวนการรับนักศึกษา  
   หลักสูตรดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีการสอบ 
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ การตัดสินผลสอบต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  
  3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมวางแผนการดําเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
ก่อนเข้าศึกษา และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากน้ันหลักสูตรจะจัด 
ให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือให้คําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษา 
เล่าเรียน รวมถึงช้ีแจงตารางการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน  
  3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  
   การคงอยู่การสําเร็จการศึกษาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่แนะนําและช่วยเหลือ
นักศึกษาทางด้านการเรียนการสอน การทําวิจัย และการสําเร็จการศึกษา รวมทั้งการให้คําแนะนําในด้าน
อ่ืนๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา  
  3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
   จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรให้นักศึกษาประเมินในทุกภาคการศึกษา หาก 
นักศึกษามีข้อร้องเรียนสามารถย่ืนข้อร้องเรียนต่อประธานหลักสูตร จากน้ันประธานหลักสูตรจะนํา 
ประเด็นเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารประจําหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางแก้ไข นอกจากน้ัน 
นักศึกษายังสามารถย่ืนข้อร้องเรียนผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ 
พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว  
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4. คณาจารย์  
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก

อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ความเช่ียวชาญ และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ดังต่อไปน้ี  

4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
   คณะกรรมการหลักสูตรคัดเลือก/กลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐาน 
การรับเข้า โดยผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
มีความสามารถในการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มีทักษะ
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา  

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
   หลักสูตรมีการจัดอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่เก่ียวกับวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 
ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการจัดอบรมด้านการวิจัย การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง จึงมี
การออกแบบหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ดังต่อไปน้ี  

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร  
   นําข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บัณฑิตและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และผลการสํารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
ต่อหลักสูตร มาประกอบการพิจารณาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของ 
ทั้งบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
กําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยเน้นพิจารณาจากความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ 
ในการสอนเป็นหลัก พิจารณารายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และพิจารณากําหนดเวลา 
เรียนของแต่ละรายวิชาไม่ให้ซ้ําซ้อนกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน 
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5.3 การประเมินผู้เรียน  
มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้กําหนดไว้และจัดทํารายงานผล การ
จัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรเพ่ือดําเนินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
พิจารณา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งในด้านกายภาพ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านการวิจัย ห้องสมุด สื่อสารสนเทศ และฐานข้อมูล
เพียงพอ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อภาควิชา คณะ หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

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

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้   

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชากับอาจารย์ใน

สาขาวิชาและอาจารย์ท่านอ่ืนที่มีความรู้หรือเช่ียวชาญในการใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ขอคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะ หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา 

1.1.2 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมแสดงออก การทํากิจกรรมและ 
ผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา 
1.2.2 การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การจัดและประเมินผลนักศึกษาอย่างน้อยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2.2 การประเมินของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน 
2.3 การประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร 
2.4 การประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหว่างศึกษาอยู่ ได้กําหนดดัชนีบ่งช้ีคุณภาพ ดังน้ี 

2.4.1 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้และประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

2.4.2 มีจิตสํานึก ดํารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.4.3 มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

แนวทางที่ใช้เพ่ือประเมินตัวบ่งช้ีทั้งหมดน้ีอาจทําโดยให้นักศึกษาทําโครงการวิชาการร่วมกัน 
พฤติกรรมของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการทําโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ 
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3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับการแต่งต้ังตลอดจนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 2 ข้อ 2.1 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ได้
ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทําทุกๆ 3 ปีทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
 
ความเป็นมา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เป็นหลักสูตรที่อยู่ใน
แผนการเปิดสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี พ.ศ. 2562 และแผนดังกล่าวได้ผ่าน 
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย จากศักยภาพความพร้อมของบุคลากร คณาจารย์ เครื่องมือวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นสูง แหล่งเรียนรู้ หนังสือ/ตํารา ที่มีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความร่วมมือ
กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้ต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรน้ีขึ้น 

 
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
คํานึงถึงคุณลักษณะของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมีความ
เป็นสากล พร้อมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาตรฐาน
วิชาชีพ ความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันการจัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา จึงมีแนวคิดดังน้ี 

1. หลักสูตรมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยไม่ซ้ําหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศ
โดยยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีความ
เป็นท้องถิ่นเพ่ือผลิตกําลังคนให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น 

2. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เพ่ิมทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักวิชาการและ 
นักวิชาชีพสาขาด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแสวงหา 
องค์ความรู้ใหม่และบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

3. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาร่วมกัน โดยจัดการวิจัย (วิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ) ที่มีโจทย์ปัญหาจากท้องถิ่น และทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพ่ือเช่ือมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 

4. แม้ว่าหลักสูตรน้ีจะมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแต่ยังมีการสอดรับกับความเป็นสากลโดยหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวิจัย ต้องตอบสนองประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสากล ซึ่งเป็นปัญหาในระดับประเทศด้วยเช่นกัน โดยสร้างโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
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ศักยภาพการผลิตและการตลาด 
แนวคิดและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร ดําเนินการโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลดังน้ี 
1. หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2558 ตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
3. การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
4. การวิพากษ์จากคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการศึกษา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 404/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 

2. สํารวจความต้องการการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งภาค
ปกติ ภาคพิเศษ รวมถึงบุคลากรภายนอก และสํารวจความต้องการในการใช้บัณฑิต 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

4. จัดประชุมหลังการวิพากษ์หลักสูตรและตรวจสอบความถูกต้องของแบบขอเสนอเปิดรายวิชาใหม่ 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

5. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 25(6/2561) เมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

6. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้
ความเห็นหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 73(1/2562) เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

7. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 154(2/2562) เมื่อวันที่  23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ที่ ชื่อ – สกุล คณะ สถาบนั/หน่วยงาน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมประภา 

อินต๊ะหล่อ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

สถาบันการพลศึกษา (ชลบุรี) 

2 อาจารย์ ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง ครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
3 อาจารย์ประยูร   คําเติม ศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมประภา อินต๊ะหล่อ 

สังกัด :  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ สถาบนัการพลศึกษา (ชลบุรี) 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรแก้ไขช่ือหลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
ศึกษาในหลักสตูร 

ได้แก้ไขแล้วตามคําแนะนําโดยปรับช่ือหลักสูตรเป็น 
“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา” 

2. ควรเพ่ิมแผนการเรียนแบบ 2.2 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพ่ิมแผนการเรียน
แบบ 2.2 แล้ว 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่  พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  อาจารย์ดร.ไตรรงค ์ เปลี่ยนแสง 

สังกัด  :  คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับช่ือหลักสูตรให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ ได้แก้ไขแล้วตามคําแนะนําโดยปรับช่ือหลักสูตร
เป็น “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา” 

2. ควรปรับช่ือรายวิชากระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยขั้น
สูงทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง

ได้ปรับแก้เป็น “ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา” 
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา  
3. ควรเพ่ิมแผนการเรียน แบบ 2.2 ได้ปรับแก้ โดยเพ่ิมแผนการเรยีนแบบ 2.2 แล้ว 

 
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 
ผู้วิพากษ์หลักสูตร  :  นายประยูร  คําเติม 

สังกัด  :  คณะศึกษาศาสตร ์สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับช่ือหลักสูตรให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ ได้แก้ไขแล้วตามคําแนะนําโดยปรับช่ือหลักสูตร
เป็น “สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”

2. ควรปรับคําอธิบายรายวิชาแนวคิดการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ โดยเพ่ิมปรัชญาและทฤษฎี 

ได้เพ่ิมเติมในคําอธิบายรายวิชาแล้ว 

3. ควรเพ่ิมแผนการเรียน แบบ 2.2 ได้ปรับแก้ โดยเพ่ิมแผนการเรยีนแบบ 2.2 แล้ว 
 

สรุปผลการการพิจารณาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

จากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 21 (4/2561) 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ให้แก้ไขการรับนักศึกษาโดยแยกเป็นแผน 1.1, 2.1 และ 
2.2  

ได้ปรับแก้ โดยแยกเป็นแผน 1.1, 2.1 และ 2.2 

2. ให้ปรับแก้ไขผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เหมือนกันตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

ไ ด้ปรับแ ก้ผลงานทาง วิชาการของอาจาร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

3. ให้พิจารณารายวิชาในแผนการเรียนแบบ 2.2 ให้
ครอบคลุมรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา 

ได้ปรับแก้โดยเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
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สรุปผลการการพิจารณาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

จากคณะกรรมการวิชาการระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
ในการประชุมครั้งที่ 25(6/2561)  เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปี  

ได้ปรับแก้แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี โดยแยกเป็นแต่ละแผนการเรียน 

2. แก้ไขหน่วยกิต SCED918 เป็น 3(3-06) ได้ปรับแก้หน่วยกิต SCED918 เป็น 3(3-0-6) 
3. แก้ไขภาคผนวก ง เป็นภาคผนวก จ ได้แก้ไขภาคผนวก ง หัวข้อที่ 9 และ 40–42 เ ป็น

ภาคผนวก จ 
4. ตรวจสอบช่ือรายวิชา SCED922 Concepts of 
Science and Technology Instructional  

ได้ปรับแก้ Concepts of Science and Technology 
Instructional Development 

5.  ตรวจสอบแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบฯ ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

ได้ปรับแก้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งหมดแล้ว 

6. เพ่ิมประวัติอาจารย์อาจารย์ผู้สอน ได้เพ่ิมอาจารย์ผู้สอนเป็น “ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน” 

7. แก้ไขประโยค “สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต”  

ได้ปรับแก้เป็น “สรุปผลการการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” 

8. ทบทวนรายการบรรณานุกรมภาคผนวก จ ให้เป็น
ผลงานย้อนหลัง 5 ปี 

ได้ตัดบทความท่ีก่อนปี 2556 ออกแล้ว 

9. ทบทวนเพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของ
นักศึกษาในหมวด 2 ข้อ 1.5 

ได้เพ่ิมผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละช้ันปีของนักศึกษาใน
หมวด 2 ข้อ 1.5 โดยแบ่งเป็นแผนการเรียนแต่ละแบบ 
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สรุปผลการการพิจารณาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 
จากคณะกรรมการประจําบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

ในการประชุมครั้งที่ 14(1/2562) เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2562 
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ตรวจสอบช่ือรายวิชา Concepts of Science 
and Technology Instructional Development 

ได้ปรับแก้ Concepts of Instructional Development 
in Science and Technology  

2. ทบทวนรูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรม
ภาคผนวก จ ให้เป็นผลงานย้อนหลัง 5 ปี 

ได้ปรับปรุงรูปแบบการเขียนและตัดบทความที่ก่อนปี 
2557 ออกแล้ว 

3. ทบทวนจํานวนรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม ได้เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกจํานวน 7 รายวิชา 
4. ทบทวนคุณสมบัติการรับเข้าในแบบ 1.1 และ 2.2 ได้ปรับแก้คุณสมบัติการรับเข้าในแบบ 1.1 และ 2.2 แล้ว

ดังหน้า 13 
5. ทบทวนวัตถุประสงค์ข้อ 1 ได้แก้ไขเป็น “เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยที่มี

ความรู้ความสามารถในการบุกเบิกองค์ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ” 

6. ทบทวนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในข้อที่ 2 ได้ปรับแก้เป็น “ปัญหาพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ” 
7. ทบทวนเพ่ิมรายวิชา SCED911 ในแบบ 1.1 ได้เพ่ิมรายวิชา SCED911 เป็นวิชาแกนโดยไม่นับหน่วย

กิต 
8. ตรวจสอบประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบ
ประมวลความรู้ฯ  

ได้ใช้ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบประมวล
ความรู้ฯ ที่ลงนามโดยอธิการบดี 
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สรุปผลการการพิจารณาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

จากคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลูสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่ 73(1/2562)   เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์จากคําว่า 
Gather data เป็น Collect data 

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์เป็นคําว่า Collect 
data 

2. ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จ
การศึกษา ข้อ 8.1 บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แก้ไขอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ข้อ 
8.1 เป็น บุคลากรทางการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 .  ใ ห้ เ พ่ิ ม เ ติ มฐานข้ อมู ลที่ เ ก่ี ย วข้ อ งการทํ า
วิทยานิพนธ์ 

ได้ปรับเป็น “ห้องสมุด สื่อสารสนเทศ และฐานข้อมูล
เพียงพอ” 

 
สรุปผลการการพิจารณาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 

จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่ 154(2/2562) เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ปรับเง่ือนไขวิชาบังคับก่อนของรายวิชาวิทยานิพนธ์
ทุกแผนการเรียนออก 

ปรับแก้เง่ือนไขวิชาบังคับก่อนของรายวิชาวิทยานิพนธ์ทุก
แผนการเรียนเป็น “ไม่มี”    
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะหจุ์ดคุ้มทุน 
 
จุดคุ้มทุนในแง่งบประมาณ 

แบบ 1.1  
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 150,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 30,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 1.1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 1.1 เรียนไม่
น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน  

แบบ 2.1 
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 150,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 30,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  120,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 2.1 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 2.1 เรียนไม่
น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน 

แบบ 2.2 
รายรับจากนักศึกษา 1 คนจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปี หรือ 8 ภาคการศึกษา) เป็นเงิน 200,000 บาท/คน 
หักเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นเงินประมาณร้อยละ 20 ของรายรับ เพ่ือเป็นรายได้ของ
มหาวิทยาลัย คือ 40,000 บาทหลักสูตรฯ จึงมีรายรับสุทธิประมาณ  160,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับนักศึกษา 1 คน โดยประมาณร้อยละ 30 ใช้เพ่ือเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกร้อยละ 50 ใช้
เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุนการวิจัย เน่ืองจากแบบ 2.2 มีเวลาทําการในเวลาราชการจึงไม่มี
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ค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ จุดคุ้มทุน คือ ต้องมีนักศึกษาแบบ 2.2 เรียน 
ไม่น้อยกว่า 1 คน คํานวณจาก 50,000 บาท/คน 
 
จุดคุ้มทุนที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน 

การเปิดสอนในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
จะทําให้ได้องค์ความรู้จากการทําวิจัย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถประยุกต์หรือต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตร
และพัฒนาท้องถิ่นได้ นอกจากน้ีงานวิจัยจากการค้นคว้าอิสระสามารถนําไปเผยแพร่ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซึ่งสามารถเป็น
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกทางหนึ่ง และถ้าอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ
สามารถเผยแพร่งานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการร่วมกับนักศึกษาในปริมาณที่มากพอสําหรับ
เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จะทําให้
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีศักยภาพที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เพ่ิมขึ้น 
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ภาคผนวก ค 
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ตอนท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจความต้องการใช้หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
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การสํารวจความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา โดยใช้แบบสอบถามได้สํารวจความต้องการใช้หลักสูตร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์โรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย และ
ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยส่ง
แบบสอบถามออกทั้งสิ้น 200 ชุด ได้รับตอบกลับมาจํานวน 164 ชุด (คิดเป็น 82.00%) แสดงผลท่ีได้ดังน้ี 
 
1. ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1) เพศของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 56 คน (34.14%) เพศหญิง 

108 คน (65.86%) 
2) อายุของผู้ตอบแบบสอบถามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อยู่ระหว่าง 20-25 ปี จํานวน 7 คน (4.27 %) อายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 12 คน
(7.32%) อายุระหว่าง 31-35 ปี จํานวน 70 คน (42.69 %) อายุระหว่าง 36-40 ปี จํานวน 40 คน
(24.39%) อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 16 คน (9.76%) และอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 19 คน
(11.59%) 

3)  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จํานวน 64 คน (39.03%) ตามสาขาต่างๆ ได้แก่

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนา
ชุมชนและพลังงาน เป็นต้น 

จบการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว จํานวน 100 คน (60.97%) ตามสาขาต่างๆได้แก่ 
เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีก่อสร้างวิทยาศาสตร์ การ
สอนวิทยาศาสตร์ การศึกษา เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์ 

4)  ประสบการณ์การทํางาน 
ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ เป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 96 คน (58.53%) อาจารย์ในโรงเรียน จํานวน 56 คน(34.15%) 
ข้าราชการพลเรือนทั่วไป จํานวน 7 คน (4.27%) และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน(3.05%) 
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5) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
น้อยกว่า 3 ปี จํานวน 2 คน (1.22%) ต้ังแต่ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 47 คน 

(28.66%) ต้ังแต่ 5 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 86 คน (52.44%) และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จํานวน 29 
คน (17.68%) 
 
2.  ความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 

จากการสํารวจความสนใจต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สนใจที่จะศึกษา จํานวน 116 คน (70.74%) โดย
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อ คือ  

1) เพ่ือให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้นจํานวน 52 คน 
2) เพ่ือการเปลี่ยนตําแหน่งงาน จํานวน 78 คน 
3) เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้จํานวน 109 คน 
4) นําไปประยุกต์ใช้จริงในงานที่รับผิดชอบ จํานวน 14 คน  
5) ต้องการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปเพ่ือแนะนําให้กับผู้ต้องการรู้ สําหรับการ

พัฒนาท้องถิ่น จํานวน 14 คน 
 
3. ระบบการจัดการเรียนการสอน  

ระบบการจัดการเรียนการสอน ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ 
ภาคปกติในเวลาทําการจันทร์-ศุกร์ จํานวน 7 คน (5%) 
ภาคคํ่าในวันจันทร์-ศุกร์ จํานวน 4 คน (1.25%) 
ภาคเสาร์-อาทิตย์ จํานวน 113 คน (17.50%) 
แบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นชุดรายวิชาในช้ันเรียนเป็นภาคการศึกษา จํานวน 123 คน 

(35%) 
เรียนเป็นรายวิชาๆ ละ 1 วัน รวม 6 ครั้ง/วิชา จํานวน 41 คน (41.25%) 
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้สร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ
และของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นคณะฯ ที่มีศักยภาพในการวิจัย โดยจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินของ สมศ.หรือผลการตรวจการประกันคุณภาพ ที่ได้รับคะแนนการประเมินในหัวข้อการวิจัยอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ประกอบกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี 
พ.ศ. 2549 ได้จัดอันดับให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอันดับ
ที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ อันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และอันดับ
ที่ 40 ของคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2552 
สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย (Urank. Info) ได้ทําการสํารวจและได้จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยอดเย่ียมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันดับที่ 5 จากข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปย่ิงขึ้นและการเปิดสอนในปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา ซึ่งจะเป็นกลจักรสําคัญอันหน่ึงในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในการวิจัย สร้างองค์
ความรู้ พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

นอกจากน้ีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาจะสามารถผลิต
บุคลากรออกสู่ท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะฯ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาจะสามารถเข้าไปมีส่วนในการเป็นเคร่ืองมือผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
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ตอนท่ี 2 ตัวอย่างแบบสอบถามสํารวจความต้องการใชห้ลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

คําชี้แจง 
  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 ผลการประเมินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป โดย
แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  ที่เป็นความจริงและเขียนตอบในช่องที่กําหนดให้ 
เพศ  ชาย  หญิง  
  
อายุ  20-25 ปี  26-30 ปี  31-35 ปี  
  36-40 ปี  41-50 ปี  อายุมากกว่า 50 ปี  
 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี        ปริญญาโท   กําลังศึกษาปริญญาโท 
 
สาขาทีส่ําเร็จการศึกษาสูงสดุ โปรดระบุ  ........................................... 
 
การทํางาน  ครใูนโรงเรียน  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการพลเรือนทั่วไป  อ่ืนๆ.............. 
 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  น้อยกว่า 3 ปี  ต้ังแต่ 3 – 5 ปี   ต้ังแต่ 5-10 ปี                     

 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
 
ความสนใจศึกษาต่อหลักสูตร 
 ท่านสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือไม่ 
   สนใจ   ไม่สนใจ (หากไม่สนใจยุติการทําแบบสอบถาม) 
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ตอนท่ี 2  ความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 

 
คําชี้แจง ให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่เป็นความจริง โดยสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  

วัตถุประสงคท์ี่ท่านจะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนี ้ คําตอบ 
1. เพ่ือให้มีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหน่งสูงขึ้น  
2. เพ่ือการเปลี่ยนตําแหน่งงาน  
3. เพ่ือต้องการเพ่ิมพูนความรู้  
4. นําไปประยุกต์ใช้จริงในงานที่รับผิดชอบ  
5. ต้องการนําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนไปเพ่ือแนะนําให้กับผู้ต้องการรู้ สําหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ง 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
----------------------------------- 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงสมควรปรับปรุงข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547และมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ 126(10/2559) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 
2559  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีใช้บังคับสําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงใหม ่

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“สภาวิชาการ” หมายความว่าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณบดี” หมายความว่าคณบดีหรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าที่หลักสูตรหรือ
สาขาวิชาอยู่ในสังกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าของคณะสถาบัน  สํานัก  หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าซึ่งเป็นส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วย 

“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

พิมพ์สําเนา
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“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายแนวปฏิบัติการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการ
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

“คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการงานด้านวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า บุคคลที่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีคุณสมบัติและหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ทั้งน้ีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

“อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็น
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน 2 คน  

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระหลักในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

“ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามและมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการ 
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ค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้เป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า  อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามหรือ
อาจารย์พิเศษที่มีภาระงานสอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการ 

“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 

“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จัดต้ังตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 6 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหาและออกคําสั่ง 
ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 

 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษามี 3 ระบบ ดังน้ี 

7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา โดยไม่แบ่งภาคหน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 

7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังน้ี 
7.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
7.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

ปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 
7.2.3 การศึกษาจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ ระบบการจัดการศึกษาในข้อ 7.2.1 
– 7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษก็ได้ 
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7.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อนเป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษาโดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์จํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้นให้มี
จํานวนช่ัวโมงการเรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8 

การจัดการศึกษาตามวรรคแรกอาจจัดเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหน่ึงรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้  โดยให้แต่ละหลักสูตร
กําหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 

ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบทวิภาคต้อง
จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดังน้ี 

8.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 

8.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาคสําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ในระบบอ่ืนๆตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษา
ในระบบทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 9 การคิดหน่วยกิต  กําหนดดังน้ี 
9.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.5 การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
9.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ  ตามข้อ 7 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เทียบค่าหน่วยกิต

กับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
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หมวด 2 

หลักสูตรการศกึษา 
 

ข้อ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มุ่ งใ ห้มี

ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  

10.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
ได้อย่างมีอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ ทั้งน้ีในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

10.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลักษณะอ่ืน ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาได้ทุกระดับ หลักเกณฑ์การ

เทียบความรู้ตามหลักสูตรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตร 

11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

11.2 ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิตโดยแบ่ง
การศึกษา เป็น 2 แผน   คือ 

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

แผน ข เป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้อง
มีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

11.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพช้ันสูง  

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโทจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี   

12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา 

12.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
12.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา 

ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
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หมวด 3 

การดําเนินการศึกษา 
 
ข้อ 13 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานดังน้ี 

13.1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย  

13.2 คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

13.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษามีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 14 จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

14.1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

14.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

14.1.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งน้ีต้องมีคุณวุฒิ
ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
14.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

14.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

14.2.3 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ทั้งน้ีต้องมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา 
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เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 
14.3 ปริญญาโท 

14.3.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

14.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

14.3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์

ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
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ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  

14.3.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องประกอบด้วยอาจารย์
ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คน ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี 

1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

14.3.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้
บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

14.4 ปริญญาเอก 
14.4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
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14.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ให้มหาวิทยาลัยเสนอจํานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

14.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติดังน้ี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิ

และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ี
กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

14.4.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการดังน้ี 

1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
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พิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

14.4.5 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

ข้อ 15 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
15.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่เกิน 5 
คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 

กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
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พิจารณา แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 
คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

15.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งน้ีรวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา 

15.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 

ข้อ 16 การสอบของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 
16.1 การสอบรายวิชา นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้น

แต่รายวิชาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมศึกษา หรือรายวิชาที่ได้เพิกถอนโดยถูกต้องตามระเบียบ 
16.2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบนักศึกษา

ในหลักสูตรปริญญาโท ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละหลักสูตร 
16.3 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจในวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และแบบ ก 2 และนักศึกษาในหลักสูตรปริญญา
เอก แบบ 1 และแบบ 2 

16.4 การสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจการศึกษา
อิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

16.5 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เป็นการสอบในสาขาวิชาเอก และ
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือวัดว่านักศึกษามีความสามารถท่ีจะดําเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 และแบบ 2 

 
หมวด 4 

การรับเข้าเปน็นักศึกษา 
 

ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 17.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

17.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 

17.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
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17.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการ
เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ทั้งน้ี ผู้เข้าเป็นนักศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการ ศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนักศึกษา  
ระเบียบการสมัคร หลักฐาน เง่ือนไข วิธีการและจํานวนนักศึกษาที่รับให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  
ข้อ 19 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามข้อ 17 ต้องนําหลักฐานมารายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
หมวด 5 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ 20 การประเมินผลการเรียนรายวิชา 20.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบ
ค่าระดับขั้น ดังน้ี   

ระดับขัน้ ความหมาย ค่าระดับขัน้ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 

ระบบน้ีใช้สําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรค่าระดับคะแนนที่สอบได้ต้องไม่
ตํ่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า B 

20.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้นให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังน้ี 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 
S เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)  
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
IP การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 
V ผู้เข้าร่วมศึกษา (Visitor)  
W การถอนรายวิชา (Withdrawn)  

20.3 การให้ S หรือ U จะกระทําได้ดังน้ี  
20.3.1 เฉพาะรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตหรือนับหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่าไม่สมควร

ประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้นหรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กําหนดเป็นรายวิชา 
ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้  จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

20.3.2 รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 
20.4 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปน้ี 

20.4.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา 

20.4.2 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ 

นักศึกษาที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I จะต้องดําเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จ
สิ้นภายใน 30 วัน นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไปเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น F ได้ทันที 

20.5 การให้ W จะกระทําในกรณีต่อไปน้ี 
20.5.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชาน้ันตามข้อ28 
20.5.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 32 
20.5.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนน้ัน 
20.5.4 นักศึกษาได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I   เน่ืองจาก

การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
20.6 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเน่ืองกันเกินกว่า 1 ภาค

การศึกษา 
20.7 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่คณะมอบหมาย 
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ข้อ 21 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าวให้ผลการประเมินเป็น
ดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

P ผ่าน (Pass) 

F ไม่ผ่าน (Fail) 

ข้อ 22 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ประเมินผลทุกภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนและให้ผล
การประเมินเป็น ดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

IP การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (Inprogress) 

S  เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

U  ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

ข้อ 23 การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยเน้ือหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่าให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบ  ปากเปล่า
เก่ียวกับวิทยานิพนธ์และ/หรือการค้นคว้าอิสระประเมินในวันสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และ/หรือการ
ค้นคว้าอิสระ และให้ผลการประเมินเป็นดังน้ี 

ระดับขัน้ ความหมาย 

Excellent ดีเย่ียม 

Good ดี  

Pass ผ่าน 

Fail ไม่ผ่าน  

ข้อ 24 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
24.1 การเรียนซ้ํานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ตํ่ากว่า B  
24.2 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน นักศึกษาที่คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า3.00แต่ไม่ตํ่ากว่า 

2.50สามารถเรียนซ้ําวิชาที่สอบได้ตํ่ากว่า B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 
ข้อ 25 การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
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25.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 20.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
หรือเรียนแทนในรายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิตและค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้น
เฉลี่ยด้วย 

25.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่าน้ัน 

25.3 ค่าคะแนนเฉล่ียรายภาคการศึกษาให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาในภาคเรียน
น้ันโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวต้ังหารด้วย
จํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

25.4 ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมให้คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึง
ภาคเรียนสุดท้ายโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

25.5 การคํานวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2ที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

25.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ P รายวิชาใด ไม่ต้องนํารายวิชาน้ันมาคํานวณค่าระดับ
ขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ข้อ 26 การทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ 
นักศึกษาที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหรือการสอบอาจ

ได้รับโทษ อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
26.1 ตกในรายวิชาน้ัน 
26.2 ตกในรายวิชาน้ันและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอช่ือขอรับ

ปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา 
26.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียน 

 
ข้อ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา27.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนใด ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
27.2 กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม – ลด รายวิชาในแต่ละระบบการจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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27.3 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆพร้อมทั้งย่ืน
หลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

27.4 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก 
27.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่

เกิน 15 หน่วยกิต ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายอาจลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 6 หน่วยกิต การ
ลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กําหนดอาจทําได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิทยานิพนธ์ หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

27.6 นักศึกษาที่เรียนวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ลา
พักการศึกษา ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพ 

27.7 การลงทะเบียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเง่ือนไขน้ันให้ได้รับอักษร W 

27.8 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
จะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อคณบดีและ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน 15 วันนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้น้ันจากทะเบียน
นักศึกษา 

27.9 ให้อธิการบดีอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษากลับเข้าเป็นนักศึกษา
ใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือน้ันเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นน้ี
นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ค้างชําระ
เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา  

การอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคแรกต้องอนุมัติก่อนพ้นกําหนดเวลา 2 ปีนับจาก
วันที่นักศึกษาผู้น้ันถูกถอนช่ือจากทะเบียนนักศึกษา  

27.10 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข้อตกลง
เฉพาะรายอธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยโดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

27.11 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษได้  แต่
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 28 การเพ่ิมหรือถอนรายวิชาเรียน   
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28.1 การขอเพ่ิมวิชาเรียนจะกระทําได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

28.2 การขอถอนรายวิชา กระทําได้ ดังน้ี 
กรณีการถอนภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับอนุมัติการเพิกถอนแล้วรายวิชาน้ันจะไม่มีการบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 
กรณีการถอนเมื่อพ้นกําหนด 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือพ้นสัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เมื่อได้รับการอนุมัติการเพิกถอนรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยมี
บันทึกอักษร  “W” ในช่องผลการศึกษา 

การเพ่ิมและการถอนวิชาเรียนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากท้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันๆ 

ข้อ 29 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ จะกระทําได้เมื่อมีคุณสมบัติครบตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ 30 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่
กําหนดในหลักสูตรแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ให้ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษา โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจาก วันเปิดภาคการศึกษา 

 
หมวด 7 

สถานภาพของนักศึกษา  การลาพักการเรียน และการลาออก 
 

ข้อ 31 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3ประเภท ดังน้ี31.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

31.2 นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา 

31.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/หรือทํา
การวิจัย  โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

31.4 สถานภาพของผู้เข้าศึกษา 
31.4.1 นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง 
31.4.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับ

บัณฑิตศึกษารับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขที่ กําหนดขึ้นเฉพาะคราวของ
มหาวิทยาลัย 
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31.4.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่สอบภาษาและ
สอบวัดคุณสมบัติผ่านและได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ได้ 

31.4.4 ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เข้า
ร่วมศึกษาในรายวิชาโดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา 

ข้อ 32 การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา 
32.1 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน 
32.2 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เว้นแต่การลาพัก

ในภาคการศึกษาแรกไม่อาจอนุญาตให้ลาพักได้ 
32.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาที่ลาพักการศึกษา 
32.4 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องชําระค่าธรรมเนียมสําหรับรักษา

สถานภาพเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
32.5 นักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาค

การศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
32.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ย่ืนใบลาออกและต้องได้รับ

อนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
ข้อ 33 การพ้นจากสภาพนักศึกษา 

33.1 ตาย 
33.2 ลาออก 
33.3 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน 
33.4 ได้คะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกตํ่ากว่า 2.50 
33.5 สอบประมวลความรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน 
33.6 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 
33.7 ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมิได้ลาพักการศึกษา

ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
33.8 มหาวิทยาลัยพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
33.9 สําเร็จการศึกษา 
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หมวด 8 
การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาและการโอนหน่วยกิต 

 
ข้อ 34 การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษา 

34.1 นักศึกษาสามารถเปล่ียนสถานภาพระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาและนักศึกษาไม่เต็ม
เวลาได้ทั้งน้ี นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

34.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 34.1 ได้จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษาและต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1ปีการศึกษาก่อนสําเร็จ
การศึกษา 

34.3 นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเง่ือนไขตามข้อกําหนดของหลักสูตรให้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นนักศึกษาได้ 

ข้อ 35 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
35.1 การโอนหน่วยกิตนักศึกษาอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันหรือเทียบเท่าใน

หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้เฉพาะรายวิชาที่
สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไปโดยนับหน่วยกิตและผลการเรียน ในรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้องเป็น
รายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 5ปีนับจากปีการศึกษาที่ลงทะเบียน  ทั้งน้ี ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

35.2  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40ของหลักสูตรที่จะ
เข้าศึกษา ทั้งน้ีการขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อ 36 การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจากการศึกษา

นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ทั้งน้ี หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 37 การเปลี่ยนสาขาวิชา 
การเปลี่ยนสาขาวิชาอาจกระทําได้ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี โดยได้รับอนุมัติจาก

บัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีเง่ือนไขว่านักศึกษาผู้ขอเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิม มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียน 

ข้อ 38 การรับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทั้งน้ี การนับระยะเวลาท่ี
ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

 
หมวด 9 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ข้อ 39 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
39.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตามจํานวน

หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า 

39.2 ปริญญาโท  
39.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

39.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

39.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยแต่งต้ัง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของ 
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รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
39.3 ปริญญาเอก 

39.3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

39.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

ข้อ 40 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  
นักศึกษาผู้คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาให้ย่ืนคําร้องแสดงความจํานงขอ

สําเร็จการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นภาคการศึกษาสุดท้าย 
 

หมวด 10 
การประกันคณุภาพ 

 
ข้อ 41 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 
1) การกํากับมาตรฐาน 
2) บัณฑิต 
3) นักศึกษา 
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4) คณาจารย์ 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อ 42 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ  5 ปี 

ข้อ 43 หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุงจะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบันอาจารย์
ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ันให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 44 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ก่อนที่ข้อบังคับน้ีประกาศใช้บังคับให้ถือปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  จนสําเร็จการศึกษาหรือ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

    สมบูรณ์   เสง่ียมบุตร 
       (นายสมบูรณ์   เสง่ียมบุตร)  
               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ผูส้อน 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นายธัชคณิน จงจิตวิมล 
               (อังกฤษ) : Mr. Touchkanin  Jongjitvimon 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 
 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท ์055-267054    โทรสาร 055-267054 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบการศึกษา 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 ชีววิทยา  พันธุศาสตร์  นิเวศวิทยา 
ผลงานทางวิชาการ 
ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1. วิจัย ปิยธิดา ฟองสังข, ์ รัตนา นาคสิงห, ์ วันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. 

(2561). ความหลากชนิดของแมลงในสวนมะขาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU 
Journal of Science and Technology, 3(1), 9-17. 

2. วิจัย พรพิมล อ่อนตานา, ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ และ รัตนา นาคสิงห์. 
(2561). แมลงผสมเกสรของข้าวโพดในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of 
Science and Technology, 3(1), 18-27. 

3 วิจัย วีรภัทรา ดอนไพรอ่อน, รัตนา นาคสิงห,์ วันดี วัฒนชัยย่ิงเจริญ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. 
(2561). ความหลากชนิดของมดในสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of 
Science and Technology, 3(1), 1-8. 

4. วิจัย Kraikongjit, S., Jongjitvimol, T., Mianjinda, N., Sirithep, N., Kaewbor, T., 
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ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
Jumroon, N. & Jongjitwimol, J. (2018). Antibacterial Effect of Plant Resin 
Collected from Tetrigona apicalis (Smith, 1857) in Thung Salaeng Luang 
National Park, Phitsanulok. Walailak Journal of Science and Technology, 
15(8), 559-607. 

5. วิจัย รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท้, ธัชคณิน จงจิตวิมล และ ศุภนิช เจริญสุข. (2560). 
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน: กรณี
ศึกษาป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, 
Humanities & Social Sciences, 18(2), 287-295. 

6. วิจัย เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). การ
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8), 21-34. 

7. วิจัย ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันชัย สุขราช, อมรรัตน์ ด้วงคํา และ สหณัฐ เพชรศรี. (2559). ไม้
ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 
21(3), 121-137. 

8. วิจัย รัตนา นาคสิงห์, ปฐม จันทร์จิตวิริยะ และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ความหลากชนิด
และแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, 
Humanities & Social Sciences, 17(1), 35-43. 

9. วิจัย Sujipuli, K., Urtgam, S., Kunpratum, N. & Jongjitvimol, T. (2016). 
Development of specific-molecular marker for sex determination among 
papaya cultivars grown in Thailand. NU. International Journal of Science, 
13(2), 1-10. 

10 วิจัย Jarernsuk, S., Dadookain, K. & Jongjitvimol, T. (2015). Economic value and 
utilization of biodiversity in local communities at Nam Nao National Park, 
Phetchabun province. NU. International Journal of Science, 12(2), 1-12. 

11 วิจัย Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. & 
Jongjitvimol, T. (2015). Economic value of non-timber forest products 
used by the Largest Hmong community in Thailand. NU. International 
Journal of Science, 12(1), 38-51. 
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ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
12. วิจัย Jongjitvimol, T. & Petchsri, S. (2015). Native bee pollinators and pollen 

sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower northern 
Thailand. Sains Malaysiana, 44(4), 529-536. 

13. วิจัย สหณัฐ เพชรศรี, จุฬารัตน์ สงคราม และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2558). ความหลากหลาย
ของจุลสาหร่ายในแหล่งนํ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน. 
Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 16(2), 178-188. 

14. วิจัย Jongjitvimol, T. & Poolprasert, P. (2014).  Pollen sources of stingless bees 
(Hymenoptera: Meliponinae) in Nam Nao National Park, Thailand. NU. 
International Journal of Science, 11(2), 1-10. 

15. วิจัย สหณัฐ เพชรศรี และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2556). มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธ์ุม้งในพ้ืนที่บ้านร่องกล้าใน
เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, 
Humanities & Social Sciences, 14(1), 13-24. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  3(3-0-6) 
2 SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 1(0-3-1) 
3 SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2 1(0-3-1) 
4 SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3 1(0-3-1) 
5 SCED914 ชีววิทยาศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
6 SCED917 การเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทการศึกษา 3(3-0-6) 
7 SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษาเชิงแนวคิดขั้นสูง 3(3-0-6) 
8 SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
9 SCED923 การสอนทางสะเต็มศึกษา  3(3-0-6) 
10 SCED926 ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 
11 SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  6 
12 SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 
13 SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 6 
14 SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 
15 SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
16 SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 12 
17 SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3 
18 SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 
19 SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 6 
20 SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 
21 SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 12 
22 SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3 
23 SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 3 
24 SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 
25 SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 6 
26 SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 
27 SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 
28 SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 12 
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2.  ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นางสาวอนงค ์  ศรีโสภา 
                  (อังกฤษ) : Ms. Anong  Srisopa 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 
 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท ์055-267054  โทรสาร 055-267054 
   อีเมล์ : anongsrisopa@psru.com 
    ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบการศึกษา 
PhD. (Chemistry) University of East Anglia, UK 2554 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 

เคมีวิเคราะห์ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีพอลิเมอร์  
ผลงานทางวิชาการ 
ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1. วิจัย Srisopa, A. (2016). Preparation of monodisperse porous poly 

(glycidylmethacrylate-co-ethylenedimethacrylate) microspheres and their 
application as stationary phase for superheated water HPLC. Talanta, 147, 
358-363.  

2. วิจัย มนตรา ศรีษะแย้ม, จริญา จูด้วง, อนงค์ ศรีโสภา,  พิมรินทร์ คีรินทร์ และ สริตา สังข์ทอง. 
(2018). องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของนํ้ามันหอมระเหยจากขม้ินสามชนิด
ในประเทศไทย. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 
19(2), 222-233. 

3 วิจัย Lertsuwanpisal, P.,Yoomee, P and Srisopa, A. (2015). Microscale Titration for 
the Determination of Chloride and the Implementation in Science Classes. 
Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation in Education, 
Bangkok, Thailand, 16-18 March. pp.171-176. 

4 วิจัย ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล, พิทักษ์ อยู่มี และ อนงค์ ศรีโสภา. (2016). การพัฒนาเทคนิค
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ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
การไทเทรตโดยใช้หลักการไมโครสเกลสําหรับใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์. Humanities and 
Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat 
University, 10(2), 18-36. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1 SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 1(0-3-1) 
2 SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2 1(0-3-1) 
3 SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3 1(0-3-1) 
4 SCED912 เคมีศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
5 SCED917 การเรียนวิทยาศาสตร์ในบริบทการศึกษา 3(3-0-6) 
6 SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาเชิงแนวคิดขั้นสูง 3(3-0-6) 
7 SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
8 SCED924 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง 3(3-0-6) 
9 SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  6 
10 SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 
11 SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 6 
12 SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 
13 SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 
14 SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 12 
15 SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3 
16 SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 
17 SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 6 
18 SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 
19 SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 12 
20 SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3 
21 SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 3 
22 SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 
23 SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 6 
24 SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 
25 SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 
26 SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 12 
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3. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นายกฤษ  สุจริตต้ังธรรม  
                (อังกฤษ) : Mr. Krit Sutjarittangtham 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 
 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท ์055-267054    โทรสาร 055-267054 
   อีเมล์ : sut_krit@yahoo.com 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จากสถาบนั ปีที่จบการศึกษา
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 
วท.บ.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ 
    ฟิสิกส ์   วัสดุศาสตร์   
ผลงานทางวิชาการ 
ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย Sutjarittangtham, K., Eitssayeam, S., Intatha, U. & Leenakul. W. (2015). 

Preparation and electrical properties of Ba0.85Sr0.15Ti0.90Zr0.10O3 ceramics 
doped Sn by seed- induced method. Applied Mechanics and Materials, 
804, 80-83. 

2 วิจัย Sutjarittangtham, K., Intatha, U. & Eitssayeam, S. (2015). Influence of Seed 
Nano-Crystals on Electrical Properties and Phase Transition Behaviors of 
Ba0.85Sr0.15Ti0.90Zr0.10O3 Ceramics Prepared by Seed-Induced Method. 
Electronic Materials Letters, 11, 374-382. 

3 วิจัย Asawahame, C., Sutjarittangtham, K., Eitssayeam, S., Tragoolpua, Y., 
Sirithunyalug, B., & Sirithunyalug, J. (2015). Formation of orally fast 
dissolving fibers containing propolis by electrospinning technique. Chiang 
Mai Journal of Science, 42(2), 469-480. 

4 วิจัย Intatha, U., Sutjarittangtham, K., & Eitssayeam, S. (2016). Effect of SrTiO3 
nano-crystals on the Dielectric Properties of Na0.47K0.47Li0.06NbO3 Ceramics by 
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ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
Seed-Induced Method. Key Engineering Materials, 690, 162-166. 

5 วิจัย Kamnoy, M., Sutjarittangtham, K., Parjansri, P., Intatha, U., Eitssayeam, & S., 
Raengthon, N. (2017). Effects of BaTiO3 doped on structural and dielectric 
properties of Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 ceramic. Ferroelectrics, 511, 94-103. 

6 วิจัย Sutjarittangtham, K., Intatha, U. & Eitssayeam, S. (2015). Influence of Seed 
Nano-Crystals on Electrical Properties and Phase Transition Behaviors of 
Ba0.85Sr0.15Ti0.90Zr0.10O3 Ceramics Prepared by Seed-Induced Method. 
Electronic Materials Letters, 11, 374-382. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 1(0-3-1) 
2 SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2 1(0-3-1) 
3 SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3 1(0-3-1) 
4 SCED913 ฟิสิกส์ศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
5 SCED921 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษาเชิงแนวคิดขั้นสูง 3(3-0-6) 
6 SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
7 SCED923 การสอนทางสะเต็มศึกษา  3(3-0-6) 
8 SCED925 แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 3(3-0-6) 
9 SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  6 
10 SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 
11 SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 6 
12 SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 
13 SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 
14 SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 12 
15 SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3 
16 SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 
17 SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 6 
18 SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 
19 SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 12 
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ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
20 SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3 
21 SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 3 
22 SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 
23 SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 6 
24 SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 
25 SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 
26 SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 12 
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4. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นาง ศุภนิช  เจริญสขุ  
               (อังกฤษ) : Mrs. Suppanit  Jarernsuk 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2525 
 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท ์055-267106    โทรสาร 055-267104 
   อีเมล์ : suppanit_nit@hotmail.com  
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานบันการศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 2559 
วท.ม.(สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 
ประกาศนียบัตร 
(Intro to Data Analytics and Big Data) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 สถิติประยุกต์  สถิติทางชีววิทยา 
ผลงานทางวิชาการ 
ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1. วิจัย Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. & 

Jongjitvimol, T. (2015). Economic Value of Non-Timber Forest Products Used 
by the Largest Hmong Community in Thailand. NU International Journal of 
science, 12(1), 38-51. 

2. วิจัย Jarernsuk, S., Dadookain, K. & Jongjitvimol, T. (2015). Economic Value and 
Utilization of Biodiversity in Local Communities at Nam Nao National Park, 
Phetchabun Province. NU International Journal of science, 12(2), 1-12. 

3 วิจัย รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท้, ธัชคณิน จงจิตวิมล และ ศุภนิช เจริญสุข. (2560). ปัจจัยที่
มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชน
บ้านดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, 
Humanities & Social Sciences, 18(2), 287-295. 
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 SCED911 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  3(3-0-6) 
2 SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 1(0-3-1) 
3 SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2 1(0-3-1) 
4 SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3 1(0-3-1) 
5 SCED915 คณิตศาสตร์ศกึษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
6 SCED927 โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ  3(3-0-6) 
7 SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
8 SCED929 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
9 SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  6 
10 SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 
11 SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 6 
12 SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 
13 SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 
14 SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 12 
15 SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3 
16 SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 
17 SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 6 
18 SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 
19 SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 12 
20 SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3 
21 SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 3 
22 SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 
23 SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 6 
24 SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 
25 SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 
26 SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 12 
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5. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นางสาวภรภัทร  สําอางค ์ 
               (อังกฤษ) : Ms. Pornpat  Samang 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2525 
 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  
   โทรศัพท ์055-267106    โทรสาร 055-267104 
   อีเมล์ : pornpat335@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถานบันการศึกษา ปีที่จบการศึกษา
วท.ด. (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
    

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 เคมีอินทรีย์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ที่ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
1 วิจัย Sam-ang, P., Raksasorn, D., Sukwattanasinitt, M. & Rashatasakhon, P. 

(2014). A nitroaromatic fluorescence sensor from a novel tripyrenyl 
truxene. RSC Advances, 4, 58077–58082. 

2 วิจัย อาริสา แซ่ลี, ธีนิดา อินตา, ภรภัทร สําอางค์, มนตรา ศรีษะแย้ม, วราภรณ์ ผาลี และ 
อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์. (2561). ผลของสารสกัดหยาบจากลาต้นของสาบแร้งสาบกา
ที่มีต่อการยับย้ังเช้ือ Staphylococcus aureus และการต้านอนุมูลอิสระ. Agricultural 
Sciences Journal, 49(3), 289-293.  

3 วิจัย Srisawad, K., limmongkon, A., Sam-ang, P. and Surangkul, D. (2018). Effect 
of Morinda citrifolia L. root ethanolic extract on SK-N-SH neuroblastoma 
cells induced by H2O2. Proceedings of the 44th Congress on Science and 
Technology of Thailand (STT 44), Bangkok, Thailand, 29-31 October 2018. 
pp.114-118.  
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ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 SCED961 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 1 1(0-3-1) 
2 SCED962 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 2 1(0-3-1) 
3 SCED963 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 3 1(0-3-1) 
4 SCED912 เคมีศึกษาเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 
5 SCED924 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูง 3(3-0-6) 
6 SCED971 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1  6 
7 SCED972 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 1.1 6 
8 SCED973 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 6 
9 SCED974 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1 9 
10 SCED975 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1 9 
11 SCED976 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1 12 
12 SCED981 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.1  3 
13 SCED982 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.1 6 
14 SCED983 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.1 6 
15 SCED984 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.1 9 
16 SCED985 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.1 12 
17 SCED991 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 2.2  3 
18 SCED992 วิทยานิพนธ์ 2 แบบ 2.2 3 
19 SCED993 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 2.2 6 
20 SCED994 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 2.2 6 
21 SCED995 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 2.2 9 
22 SCED996 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 2.2 9 
23 SCED997 วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 2.2 12 
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6. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นาย บัญชา  ศรีสมบัติ 
 (อังกฤษ) : Mr. BUNCHA SRISOMBUT 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 
 สถานที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
   โทรศัพท ์055-267106 โทรสาร 055-267104 
   อีเมล์ : buncha.psru@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศกึษา ปีที่จบการศึกษา
กศ.ด. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 2546 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2542 

สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 สถิติประยุกต์ การวิจัยและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสังคมเทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ 
ผลงานทางวิชาการ 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย ทิวารินทร์ ทองรอด และบัญชา ศรสีมบัติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลาย. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที ่3 สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560, 517-524. 

2 วิจัย นิติพล เรืองฤทธ์ิ และบญัชา ศรสีมบัติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้น. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560, 525-532. 

3 วิจัย อรอุมา ม่วงอร่าม และบัญชา ศรีสมบัติ. (2560). การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนกลาง. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560, 533-540. 
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ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
4 วิจัย บัญชา ศรสีมบัติ, สิรลิักษณ ์วงศ์ประสิทธ์ิ และทัศนีย์ ต้ออินทร์. (2559). การประเมิน

ความต้องการจําเป็นของการให้บริการแนะแนวแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, 10(1), 15-34. 

5 วิจัย บัญชา ศรสีมบัติ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม. 
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities andSocial Sciences, 16(2), 188 
– 200. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 SCED919 การประเมินคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
2 SCED922 แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
3 SCED927 โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ  3(3-0-6) 
4 SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
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7. ชื่อ-นามสกุล (ไทย) : นายเสกสรรค ์ศิวิลัย 
                 (อังกฤษ) : Mr.Sakesan Sivilai 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด : วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2524 
 สถานที่อยู่ติดต่อปัจจุบัน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล  
   อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
   โทรศัพท ์055-267106 โทรสาร 055-267104 
   อีเมล์ : sakesan@psru.ac.th 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศกึษา ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547 
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพเิศษ 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลงานทางวิชาการ 
ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 

1 วิจัย ยศพล แก้วสิทธ์ิ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบแนะนําสมุนไพรไทย
สําหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค ด้วยหลักการออนโทโลยี. รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 
(AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 
– 25 มีนาคม 2561. หน้า 2449-2454. 

2 วิจัย พีรพล เริ่มลาวรรณ และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การประยุกต์ใช้เฟสบุ๊คเมสเซน
เจอร์บอทสําหรับบริการข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวาน. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 
2561. หน้า 1896-1900. 

3 วิจัย พิญญาพัชร สอนสุด และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ด้วยเนตพายแพลตฟอร์ม. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี



(มคอ.2)  หน้า 141 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562  
 

ลําดับ ประเภท รายการบรรณานุกรม 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 602-607. 

4 วิจัย ศิริลักษณ์ แสนสม และเสกสรรค์ ศิวิลัย. (2561). การพัฒนาระบบแนะนําการเลือก
พรรณไม้สําหรับใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยหลักการออนโทโลยี. รายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 2443-2448. 

5 วิจัย ธนวัฒน์  รื่ นจีน  และ เสกสรรค์  ศิ วิลั ย .  ( 2561 ) .  การประ ยุก ต์ ใ ช้ เฟส บุ๊ค
เมสเซนเจอร์บอทสําหรับบริการข้อมูลการศึกษา กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง. 23 – 25 มีนาคม 2561. หน้า 1891-1895. 

6 วิจัย เสกสรรค์ ศิวิลัย. (2560). การพัฒนาระบบแนะนําการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
หลักการออนโทโลยี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
10 พฤศจิกายน 2560. หน้า 1057-1066. 

7 วิจัย Sivilai, S., Namahoot, C. S. and Bruckner, M. (2016). SWRL rules 
optimization for an in-patient diet planning system (DIPS), Information 
Journal, 19(7B), 3031-3038. 

8 วิจัย Namahoot, C. S., Sivilai, S.and Bruckner, M. (2016). An Ingredient 
Selection System for Patients Using SWRL Rules Optimization and Food 
Ontology, Lecture Notes in Computer Science, 9929, 163-171. 

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 SCED916 วิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
2 SCED918 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา 3(2-2-5) 
3 SCED928 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
4 SCED929 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
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8. ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  : นางสาวณัฏฐินี  ดีแท้ 
  (อังกฤษ) : Ms. Natthinee   Deetae 
 ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 วัน-เดือน-ปีเกิด  : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2524 
 ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก           : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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