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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
(หลกัสูตรใหม่ 2559) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา บณัฑิตวทิยาลยั 
 

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
 ภาษาองักฤษ  Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction 
2.  ช่ือปริญญาบัตร 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรและการสอน) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) Ph.D. (Curriculum and Instruction) 
3.  วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นหลกัสูตรและการสอนในทุกระดบั 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ  
 (1)  แผน 1 เนน้การทาํวิจยั 
  แบบ 1.1 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
 (2)  แผน 2 ศึกษารายวชิาและทาํวจิยั 
  แบบ 2.1 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎี
นิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 51 หน่วยกิต  
  แบบ 2.2 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎี
นิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้  เป็นหลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย  
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 5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยส่ือสารในการเรียนการสอน
ได ้

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอน 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นการใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 5.6 การเขียนดุษฎนิีพนธ์   สามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  6.1   สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซ่ึงกาํหนดเปิดดาํเนินการสอน ในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
 6.2  การพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
  -    คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลัน่กรองหลกัสูตรในการประชุมคณะกรรมการ
วชิาการ มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น คร้ังท่ี 4 / 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
  -    สภามหาวทิยาลยัเวสเทิร์น ไดมี้มติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวทิยาลยั  คร้ังท่ี 
2/2559 เม่ือวนัท่ี 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559  . 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 บณัฑิตวิทยาลยั คาดว่า หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน จะไดรั้บการ
เผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใน 2 ปี 
หลงัเปิดดาํเนินการสอน 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 เม่ือสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็น ครูผู ้สอน  ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจํา
สถาบนัอุดมศึกษา นกัวชิาการ และนกัวจิยัดา้นการศึกษา 
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9. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ที่ 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
(1) 3101701957861 อาจารย ์ ดร.นภาภรณ์  ธญัญา กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยับูรพา 2551 

    คอ.ม. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2545 
    ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป วทิยาลยัครูสวนดุสิต 2523 

(2) 3969900317846 รองศาสตราจารย ์
สาขาวชิา 

ดร.สบสันต์ิ  มหานิยม ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

  ศึกษาศาสตร์  ค.ม. หลกัสูตรและการสอน 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2531 

    ค.บ. หลกัสูตรและการสอน 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2520 

(3) 3930300418848 อาจารย ์ ดร.โชติมา  หนูพริก ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร 2553 
    กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2547 
    ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 2540 
    กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2511 
    ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2504 
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10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น กาญจนบุรี   
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์และการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ กลุ่มประเทศอาเซียนไดเ้ปิดตลาดการคา้เสรี ส่งผลให้มีการแข่งขนั
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลกอยา่งรุนแรง ประชาชนในทุกภาคส่วนตอ้ง
ปรับตวัใหส้ามารถเขา้สู่แข่งขนัในดา้นต่างๆ ท่ีเพิ่มข้ึน  ดงันั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ.2555 – 2559) จึงไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานเชิงตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรม คือ (1) สังคมไทยมี
ความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (2) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพ (3) 
โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได้ (4) ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขนัสูงข้ึน และ (5) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน โดยไดก้าํหนด
ยุทธศาสตร์ไว ้6 ด้าน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุม้กนั ป้องกนัปัจจยัเส่ียง และเสริมสร้างรากฐานของประเทศให้
เขม้แข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญกา้วหนา้ต่อไป ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม (2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอด
ชีวติอยา่งย ัง่ยืน (3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมัน่คงของอาหารและพลงังาน (4) ยุทธศาสตร์การ
สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจยัแวดลอ้ม (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค และ (6) ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของประเทศใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 11.2  สถานการณ์และการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  ความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทาํให้คนเรารับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
และเปิดรับวฒันธรรมจากต่างชาติไดร้วดเร็วและง่ายมากข้ึน ส่งผลให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมี
ความรีบเร่ง แข่งขนั และตอ้งพึ่งพาตนเองเพื่อความอยูร่อด กอปรกบัในปี พ.ศ.2558 กลุ่มประเทศอาเซียนจะ
รวมกนัเป็นหน่ึงเดียว ยิ่งส่งผลให้มีแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและสังคม อาจประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม 
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกัน อาจประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม 
จริยธรรม และทางพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื 
12.  ผลกระทบจากสถานการณ์และการพฒันาทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมต่อการพัฒนาหลกัสูตร
และความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  จากปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การพฒันา
หลกัสูตร จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของบุคคลให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะ
การปฏิบติังานในการประกอบวิชาชีพและการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ี
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เอ้ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะการปฏิบติังานในการพฒันาหลกัสูตรและการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต 
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เป็น ผูมี้วสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพและ
ดาํเนินชีวติประจาํวนัอยูบ่นพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล และเป็นผูน้าํในการพฒันา
ตนเองและสังคมอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อรองรับการแข่งขนัด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทนัต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยูเ่สมอ และ
เพื่อเป็นการสนองรับกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการดาํเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศึกษา 5 ประการ  
 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
  พนัธกิจท่ีสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เป็นคนดี เป็นคนเก่งของสังคม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
การพฒันาหลกัสูตรจึงเนน้และสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมควบคู่กบัความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ตอลดอยา่งต่อเน่ือง และสามารถปรับเปล่ียนตนเองไดต้ามสถานการณ์
อยา่งเหมาะสม อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข 
13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวทิยาลัย  ไม่มี 

 

หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 
1.  ความส าคัญ ปรัชญา และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1  ความส าคัญของหลักสูตร 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจดัการเรียนการสอนท่ียเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และเป็นหัวใจสําคญัในการนําพา
หน่วยงานทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนทั้ งใน
ระดบัประเทศ และชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงความสาํเร็จในการพฒันาขีดความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอน
จึงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาบุคลากรท่ีมีความรอบรู้ทั้งในดา้นหลกัสูตรและการสอน การพฒันาการศึกษา เป็นตน้ 
เพื่อใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนกัวิชาการทาง
การศึกษาได ้
  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผูบ้ริหารการศึกษา และผูส้อนในสถานศึกษาทั้งในองค์กร
การศึกษาของรัฐและเอกชนในระดบัภูมิภาคและท้องถ่ิน โดยเฉพาะในจงัหวดักาญจนบุรีและจงัหวดั
ใกลเ้คียง เป็นบุคคลสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีศกัยภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอนและ
การเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลงท่ีดี และก่อใหเ้กิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารจดัการในการจดั
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การศึกษา ตลอดทั้งการพฒันาองค์กรทางการศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสําคญัในการทาํให้ส่ิง
เหล่าน้ีบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึง
เห็นสมควรเปิดหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน เพื่อพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 
ผูส้อนในสถานศึกษาในปัจจุบนัและผูต้อ้งการพฒันาตนเองให้เป็นผูน้าํทางการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยงัถือ
ไดว้่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพฒันาประเทศด้านหน่ึงโดยเฉพาะดา้นการพฒันาบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีค่าของประเทศ 
 1.2  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  1.2.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 
   พฒันานิสิตดุษฎีบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อ
การนาํไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล และมีภาวะผูน้าํ 
  1.2.2  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
   (1)  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการดา้นหลกัสูตรและการสอน
ในระดบัชาติและมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนาํความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ 
   (2)  เพื่อศึกษาวจิยัและการสร้างนวตักรรมใหม่ รวมทั้งประยกุตใ์ชผ้ลงานวิจยัเพื่อการ
พฒันาตนเองและวชิาชีพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
   (3)  เพื่อใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อนั
จะนาํไปสู่การสร้างสงัคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวติของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   (4)  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ชุมชน 
และประเทศชาติ 
   โดยบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการหลกัสูตร
และการสอน มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะดงัน้ี 
   (1)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะขั้นสูงทางวิจยั หลักสูตรและการสอนอย่าง
ลึกซ้ึง  
   (2)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะขั้นสูงเชิงวชิาการในการสร้างและพฒันาความรู้
ดว้ยกระบวนการวจิยัและประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  
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   (3)  มีความคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบและสามารถแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์มีเหตุ
มีผล และเป็นอิสระในการจดัการและแกไ้ขปัญหาทั้งท่ีคาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ไดด้้วยดุลยพินิจท่ี
เหมาะสม 
   (4)  แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
โดยเฉพาะในเชิงวชิาการ และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  
   (5)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
   (6)  ติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบั
บุคคล กลุ่มคน และชุมชน 
   (7)  มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 
   (8)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิตและการปฏิบติังาน รวมทั้งสามารถใช้
ดุลยพินิจของตนและสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจเพื่อการจดัการปัญหาไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
เหมาะสม 
   (9)  ส่งเสริมและดาํรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมท่ีดีงาม และ
สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในสังคม 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น คาดวา่จะดาํเนินการใหเ้สร็จสมบูรณ์ครบถว้น ภายใน 3 ปี 
(หลงัเปิดดาํเนินการ) 
ที่ การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบงช้ี 
(1) แผนการปรับปรุงหลกัสูตรให้

มีมาตรฐานตามท่ีสกอ. 
กาํหนด สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงและ
ความตอ้งการอตัรากาํลงัเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการพฒันา
หลกัสูตร 
- เชิญผูเ้ช่ียวชาญใหมี้ส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตร 
- มีการติดตามประเมินหลกัสูตร
อยา่งสมํ่าเสมอ 

- รายงานผลการดาํเนินงาน 
- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ     
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตโดย
เฉล่ีย          อยูใ่นระดบั 3.5 
คะแนนจากระดบั                        
5.0 คะแนน 

(2) แผนการพฒันาทกัษะการสอน 
การประเมินผลของอาจารยต์าม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

- พฒันาทกัษะการสอนของ
อาจารยท่ี์เนน้การสอนดา้น 
คุณธรรม จริยธรรม ทกัษะ
ความรู้ ทกัษะเชิงเชาวปั์ญญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง

- จาํนวนโครงการพฒันาทกัษะ
การสอนและการประเมินผลขอ
อาจารยต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- รายงานผลการประเมินความ    
พึงพอใจของนิสิตต่อทกัษะการ
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ที่ การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบงช้ี 
บุคคลและความรับผดิชอบ 
ทกัษะในการวเิคราะห์ การ
ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี
รวมทั้งทกัษะเชิงวชิาชีพ 
- พฒันาทกัษะการประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิต 

สอนของอาจารยต์ามมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั 
3.5 คะแนนจากระดบั 5.0 
คะแนน 
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ของนิสิตท่ีไดจ้ากการสอนของ
อาจารยต์ามมาตรฐานการเรียนรู้ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.5 คะแนน
จากระดบั 5.0 คะแนน 

 
 
 

หมวดที ่3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซ่ึงกาํหนดใหห้น่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละ
ภาคการศึกษาจะจดัการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อหน่ึงหน่วยกิต ภาคปฏิบติั ภาค
ทดลอง และ/หรือการศึกษาดูงาน 30-45 ชัว่โมงต่อหน่ึงหน่วยกิต และมีชัว่โมงการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
  หลกัสูตรอาจจดัการศึกษาในบางรายวิชาในลกัษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา 
โดยมีกาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนท่ีเทียบเคียงไดเ้ท่ากบัการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
ในระบบทวภิาค  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี 
 1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 1.4  ระยะเวลาในการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับผูมี้คุณวุฒิปริญญาโท และไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาตรี ทั้งน้ีใหน้บัจากภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตร 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  วนั - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
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          การดาํเนินการเรียนการสอน เป็นวนัและเวลานอกวนัเวลาทาํการปกติ 
 2.2  คุณสมบัติและการคัดเลอืกนิสิต 
  2.2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   (1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู ้สําเ ร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผูเ้ขา้ศึกษาใน 
       แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  
       แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีผล
การศึกษาดีมาก หรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การทาํงานด้านหลกัสูตรและการสอน ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลงั
สาํเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลงัสาํเร็จปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน 
   (2)  ผา่นการทดสอบภาษาองักฤษของทางมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟล
ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเวสเทิร์นกาํหนด 
     (3)  คดัเลือกจากผูท่ี้ผา่นการสอบสัมภาษณ์  
    (4)  สําหรับผูท่ี้มีคุณสมบติันอกเหนือจากเกณฑ์ดงักล่าว อาจได้รับการพิจารณา
คดัเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน 
  2.2.2  การคัดเลอืกนิสิต 
   การคดัเลือกนิสิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  โดยพิจารณาจาก 
   (1)  คุณสมบติัตามหมวดท่ี 3 ขอ้ 2.2.1 
   (2)  คดัเลือกจากผูท่ี้ผา่นการสอบขอ้เขียน หรือ 
   (3)  คดัเลือกจากผูท่ี้ผา่นการสอบสัมภาษณ์ 
   (4)  พิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทาํงาน ความสามารถ
ท่ีจะศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาใหส้าํเร็จ 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  การจดัการเรียนการสอนในทุกรายวิชา นิสิตจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงตอ้ง
ใชภ้าษาองักฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ อีกทั้งนิสิตยงัตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชเ้พื่อ
การนาํเสนอรายงาน และการเขา้ร่วมประชุมวชิาการต่างๆ ซ่ึงนิสิตอาจมีความรู้ความสามารถไม่พอเพียง 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนิสิต 
  จากปัญหาในหมวดท่ี 3 ขอ้ 2.3 ดงันั้นบณัฑิตวิทยาลยัอาจจดัให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา
ภาษา อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ความสามารถดา้นการใช้ภาษาองักฤษและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยัให้แก่นิสิต โดยไม่นบัหน่วยกิต 
(Audit / Non credit) 
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี 
ปีการศึกษา/แผนการศึกษา 

 
จ านวนนิสิตแต่ละช้ันปี 

2559 2560 2561 

แผ
น 

1.1
 

แผ
น 

1.2
 

แผ
น 

2.1
 

แผ
น 

2.2
 

แผ
น 

1.1
 

แผ
น 

1.2
 

แผ
น 

2.1
 

แผ
น 

2.2
 

แผ
น 

1.1
 

แผ
น 

1.2
 

แผ
น 

2.1
 

แผ
น 

2.2
 

ชั้นปีท่ี 1 5 5 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 
ชั้นปีท่ี 2     5 5 10 10 5 5 10 10 
ช้นปีที ่3         5 5 10 10 

รวมจ านวนนิสิต 5 5 10 10 10 10 20 20 15 15 30 30 
จ านวนนิสิตทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา         5 5 10 10 

 กรณีท่ีการรับนิสิตในแผนการศึกษาใดแผนการศึกษาหน่ึงไม่ครบตามจาํนวนของแผนการรับนิสิต 
ใหส้ามารถรับนิสิตอีกแผนการศึกษาหน่ึงเพิ่มเติมได ้
 2.6  งบประมาณตามแผน 
  ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร ประมาณ 550,000.00 บาท 
 
 
  2.7  ระบบการศึกษา 
      แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
      แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั 
      แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
      อ่ืนๆ ระบุ          
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
  2.8.1  การเทียบโอนหน่วยกติและรายวชิา 
          เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับระดับ
บณัฑิตศึกษา 
  2.8.2  การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
     เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับระดับ
บณัฑิตศึกษา 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 
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   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน กาํหนดโครงสร้างของ
หลกัสูตรประกอบดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ  
   (1) แผน 1 เนน้การทาํวจิยั 
    แบบ 1.1 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎี
นิพนธ์         48 หน่วยกิต 
    แบบ 1.2 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎี
นิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
   (2) แผน 2 ศึกษารายวชิาและทาํวจิยั 
    แบบ 2.1 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและ
หมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 51 หน่วยกิต 
    แบบ 2.2 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและ
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
   (1) แผน 1 เนน้การทาํวจิยั 
    การศึกษาในแผนน้ี นิสิตตอ้งจดัทาํขอ้เสนอดุษฎีนิพนธ์และทาํดุษฎีนิพนธ์ควบคู่
ไปกบัการสัมมนาทางวชิาการ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย 
    แบบ 1.1 สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียน
เพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ใหค้วามเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)   
หมวดวชิาบงัคบั - หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ - หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกิต 

    แบบ 1.2 สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)   
หมวดวชิาบงัคบั - หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ - หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิต 

   (2) แผน 2 ศึกษารายวชิาและทาํวจิยั 
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    นิสิตตอ้งเขา้ศึกษาตามรายวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ตํ่ากวา่ 
B และทาํขอ้เสนอดุษฎีนิพนธ์และจดัทาํดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอ
ผลงานต่อท่ีประชุมการสัมมนาทางวชิาการ ในการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย 
    แบบ 2.1 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)   
หมวดวชิาบงัคบั - หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 51 หน่วยกิต 

    แบบ 2.2 สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)   
หมวดวชิาบงัคบั 18 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
รวมจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 81 หน่วยกิต 

 
ผงัโครงสร้างหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

 (1)    แผน 1 เน้นการท าวจัิย 

 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการ

สอน 
 

    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
(ไม่นบัหน่วยกิต N/C) 

 

    
     

แบบ 1.1 สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาโท 

48 หน่วยกิต 
 

แบบ 1.2 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

72 หน่วยกิต 
     

สอบวดัคุณสมบติั  สอบวดัคุณสมบติั 
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(Qualifying  Examination) (Qualifying  Examination) 
     

หมวดดุษฎีนิพนธ์  
48 หน่วยกิต 

 
หมวดดุษฎีนิพนธ์  

72หน่วยกิต 
  
 (2) แผน 2 ศึกษารายวชิาและท าวิจัย 

 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการ

สอน 
 

    

 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
(ไม่นบัหน่วยกิต N/C) 

 

    

     
แบบ 2.1 สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาโท 
51 หน่วยกิต 

 
แบบ 2.2 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี 
81 หน่วยกิต 

     
หมวดวชิาเฉพาะ 

15 หน่วยกิต 
 

หมวดวชิาบงัคบั 18 หน่วยกิต 
และหมวดวชิาเฉพาะ 15 หน่วยกิต 

     
สอบวดัคุณสมบติั 

(Qualifying  Examination) 
 

สอบวดัคุณสมบติั 
(Qualifying  Examination) 

     
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

36 หน่วยกิต 
 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
48 หน่วยกิต 

  3.1.3  รายละเอยีดในหลกัสูตร 
   (1)    หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  
     นิสิตอาจตอ้งศึกษาในรายวชิาต่อไปน้ี ตามความเห็นชอบของบณัฑิตวทิยาลยั 

IT8001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั  Non-credit 
 Applied computer for research   
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EN8002 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา  Non-credit 
 Graduate English   

   (2)    หมวดวชิาบงัคบั 
EDC6101 ปรัชญาและจิตวทิยาเพื่อการเรียนรู้   3 (3-0-6) 
 Philosophy and Learning Psychology   
EDC6102 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  3 (3-0-6) 
 Curriculum Development and Learning Management   
EDC6103 การบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน    3 (3-0-6) 
 Curriculum and Instruction Administration   
EDC6104 การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  3 (3-0-6) 
 Curriculum and Instruction Development   
EDC6105 หลกัการศึกษาและการเรียนรู้  3 (3-0-6) 
 Educational Principles and Learning and Teaching   
EDC6106 นวตักรรมและการประเมินผลการศึกษา                  3 (3-0-6) 
 Educational Innovation and Evaluation   

   (3)    หมวดวชิาเฉพาะ 
EDC8101  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 3 (3-0-6) 
 Information Technology of Instruction   
EDC8102 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3 (1-3-3) 
 Advanced Quantitative Research Methodology    
EDC8103 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 (1-3-3) 
 Advanced Qualitative Research Methodology    
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Philosophy of Science   
EDC8105 ดุษฎีบณัฑิตสัมมนา 3 (0-6-3) 
 Doctoral Seminar   

   (4)    หมวดดุษฎีบณัฑิต 
EDC920
1 

ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    
EDC920
2 

ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วย
กิต 
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 Doctoral Dissertation    
EDC920
3 

ดุษฎีนิพนธ์  72 หน่วย
กิต 

 Doctoral Dissertation    
   
 
 
3.1.4  แผนการศึกษา    
   (1)   แผน 1 เนน้การทาํวจิยั 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 

หมวดเสริมพืน้ฐาน 
IT8001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั N/C IT8001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั N/C 
EN8002 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา N/C EN8002 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา N/C 
 รวม N/C  รวม N/C 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 12 ED9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 12 
 รวม 12  รวม 12 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 
ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 

 รวม 6  รวม 6 
ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
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แบบ 1.1 แบบ 1.2 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 12 EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 

 รวม 12  รวม 6 
ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 

   EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
    รวม 6 

ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
   EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
    รวม 6 

ช้ันปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 
   EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 6 
    รวม 6 

ช้ันปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 
   EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3 12 
    รวม 12 
จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 48 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 72 

   
 (2)   แผน 2   ศึกษารายวชิาและทาํวจิยั 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 

หมวดเสริมพืน้ฐาน 
IT8001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั N/C IT8001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั N/C 
EN8002 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา N/C EN8002 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา N/C 
 รวม N/C  รวม N/C 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 
EDC8101  เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6)  เลือกเรียน 3(3-0-6) 
 เพื่อการเรียนการสอน    เลือกเรียน 3(3-0-6) 
EDC8102 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณขั้น

สูง 
3 (1-3-3)  เลือกเรียน 3(3-0-6) 

EDC8103 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 (1-3-3)  เลือกเรียน 3(3-0-6) 
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แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 
 รวม 9  รวม 12 

ช้ันปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์ 3 (2-3-5)  เลือกเรียน 3(3-0-6) 
EDC8105 ดุษฎีบณัฑิตสัมมนา 3 (0-6-3)  เลือกเรียน 3(3-0-6) 
    EDC8101  เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
     เพื่อการเรียนการสอน   
    EDC8102 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณขั้น

สูง 
3(3-0-6) 

 รวม 6  รวม       12 
      

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 EDC8103 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(3-0-6) 
   EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์ 3(3-0-6) 
   EDC8105 ดุษฎีบณัฑิตสัมมนา 3(3-0-6) 
 รวม 12  รวม        9 

ช้ันปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6 EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
 รวม 6  รวม 6 

ช้ันปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12 EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
 รวม 12  รวม 6 

ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 
    EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
     รวม 6 

ช้ันปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
    EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
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แบบ 2.1 แบบ 2.2 

รายวชิา หน่วยกติ รายวชิา หน่วยกติ 
     รวม 6 

ช้ันปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 
    EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 6 
     รวม 6 

ช้ันปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 
    EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2 12 
     รวม 12 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 51 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 81 
 
  3.1.6  ค าอธิบายรายวชิา 
   (1)    หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

IT8001 การใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การวิจัย  N/C 
 Applied computer for research   

ศึกษาความสําคญัองคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: 
IT) เพื่อแสวงหาความรู้การจดัเก็บขอ้มูลและการใช้ขอ้มูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสืบคน้และแสวงหา
ความรู้ในสังคมัยุคตวัเลข (digital  society) และยุคแห่งปัญญา (intellectual  society) เรียนรู้สัมผสั ฝึกการ
ส่ือสารแลกเปล่ียน ข้อมูลสารสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างสารนิเทศและ
สารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจดัการ เพื่อแสวงหาความรู้ การสืบคน้ขอ้มูลสนเทศ เพื่อการพฒันา
วิชาชีพ และเพื่อแสวงหาความรู้ในการพฒันาวิชาการของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ศึกษารวบรวมขอ้มูล 
การจดัเก็บขอ้มูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลสนเทศบนระบบและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาํหรับการวจิยัได ้
EN8002 ภาษาองักฤษระดับบัณฑิตศึกษา  N/C 

 Graduate English   
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษ สํานวยภาษาองักฤษ ความไพเราะทางภาษา ศึกษาและ

พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ โดยเนน้ท่ีการพฒันาการอ่าน การเขียน เพื่อเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การอ่าน ฟัง พูด ไดอ้ย่างมัน่ใจ พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษาะในการฟัง การพูด เพื่อให้ขอ้มูลและแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ได้การอ่านเพื่อหาหัวข้อเร่ือง การอ่านเพื่อจบัใจความสําคญัและรายละเอียด ให้
สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานขอ้ความท่ีอ่านและให้มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้เร่ืองท่ีตรง
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กบัสาขาการบริหารการศึกษา จากแหล่งขอ้มูลส่ิงพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งสามารถอ่านและเขียน 
Abstract และบทความภาษาองักฤษได ้
   (2)  หมวดวชิาบงัคบั 
EDC6101 ปรัชญาและจิตวทิยาเพือ่การเรียนรู้   3 (3-0-6) 
 Philosophy and Learning Psychology   

ศึกษา วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาตะวนัตกและตะวนัออก โดยเฉพาะปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาไทยในปัจจุบนั แนวคิดปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความงอกงามตลอดชีวิต การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ บรูณาการองค์ความรู้จาก
สภาพแวดลอ้ม ชุมชน ความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม แหล่งความรู้จากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการศึกษา ศึกษาจิตวิทยาพฒันาการมนุษย ์จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้คาํปรึกษาทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ และช่วยเหลือผูเ้รียน
ใหพ้ฒันาการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของตน 

 
 
 

EDC6102 การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้  3 (3-0-6) 
 Curriculum Development and Learning Management   

ความหมาย ความสําคญั องค์ประกอบ ประเภทและระดบัของหลกัสูตร ปัจจยัพื้นฐานท่ีมี
อิทธิพลต่อการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ทฤษฎีหลกัสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร 
การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นในการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ รูปแบบการสอน วิธีการสอน
และเทคนิคการสอน การพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้และการจดัส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้การ
บริหารงานวชิาการและการประกนัคุณภาพเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
EDC6103 การบริหารจัดการหลกัสูตรและการเรียนการสอน    3 (3-0-6) 
 Curriculum and Instruction Administration   

การวิเคราะห์องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน การวางแผน และดาํเนินงานดา้นวชิาการโดยเนน้ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเพื่อใช้
หลกัสูตรให้ไดผ้ลตามความมุ่งหมาย การจดับุคลากร  สําหรับการจดัการเรียนการสอน การจดัตารางเรียน  
การบริการส่ือการเรียนการสอน การจดับริการแนะแนว การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การบริการ ห้องสมุด 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน การใชท้รัพยากรและแหล่งความรู้ในชุมชน การนิเทศ การ
ปรับปรุงงานวิชาการและการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัการบริหารและการใช้หลกัสูตรในสถานการณ์จริง และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพฒันา
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หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
EDC6104 การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  3 (3-0-6) 
 Curriculum and Instruction Development   

การวเิคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นปัจจุบนัดา้นการพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แกปั้ญหา และพฒันา อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบ องคป์ระกอบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนทั้งการศึกษา
ในระบบ และนอกระบบ 
EDC6105 หลกัการศึกษาและการเรียนรู้  3 (3-0-6) 
 Educational Principles and Learning and Teaching   

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา การศึกษาและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา ประวติัและแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ หลกัสูตรการศึกษาของไทย แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการออกแบบการ
จดัการเรียนการสอน สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวโนม้การจดัการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
ไทย 
EDC6106 นวตักรรมและการประเมินผลการศึกษา                  3 (3-0-6) 
 Educational Innovation and Evaluation 

ความหมาย ขอบข่ายและความสาํคญัของนวตักรรมทางการศึกษา และการวดัผลการเรียนการ
สอน กระบวนการส่ือความหมาย ส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน การผลิตและการใช้ส่ือและ
นวตักรรมการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล หลกัการวดัผลประเมินผล การ
สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวดัผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตรระดบั
ต่าง ๆ ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
   (3)  หมวดวชิาเฉพาะ 
EDC8101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน 3 (3-0-6) 
 Information Technology of Instruction   

ศึกษา วเิคราะห์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ การวดั การประเมินผล และ
การบริหารการศึกษา การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการพฒันา หลกัสูตร และการ
จดัการเรียนการสอน 
EDC8102 ระเบียบวธีิวจัิยเชิงปริมาณข้ันสูง 3 (1-3-3) 
 Advanced Quantitative Research Methodology    

ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจยัเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจยั ประเภทวิจยั การ
ออกแบบการวิจยั การดาํเนินการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผล
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ขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูลในการวจิยัเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวจิยัเชิงปริมาณ 
EDC8103 ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพข้ันสูง 3 (1-3-3) 
 Advanced Qualitative Research Methodology    

ความหมายและลักษณะทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ดาํเนินงานวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยั
เชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
(Action Research) การเขียนโครงร่างและรายงานวจิยัเชิงคุณภาพ 
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์ 3 (2-3-5) 
 Philosophy of Science   

ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัปรัชญาเชิงศาสตร์ ความหมาย ท่ีมา และสถานภาพของญาณวิทยา 
(Epistemology) และกระบวนการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ ความจริงของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
องค์ประกอบของปรัชญาการศึกษาเชิงประจกัษ์ (Empiricism) สํานักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) 
และสํานักหลังพฤติกรรมศาสตร์ (Post-behavioralism) ซ่ึงเป็นพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของ
กระบวนการแสวงหาและจดัระเบียบความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ทั้ งในแง่ของการเปล่ียนกระบวนทศัน์ 
(Paradigm) จุดเนน้ (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 
เพื่อนาํไปสู่การสร้างและการพฒันาทฤษฎีทางดา้นสังคมศาสตร์  
EDC8105 ดุษฎบีัณฑิตสัมมนา 3 (0-6-3) 

 Doctoral Seminar   
สัมมนาในหวัขอ้ท่ีจะนาํไปสู่การทาํดุษฎีนิพนธ์ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอาจารยท่ี์เช่ียวชาญ

ในหวัขอ้ดงักล่าว โดยจดัทาํเป็นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนาวชิาการ 
   (4)    หมวดดุษฎีบณัฑิต 
EDC9201 ดุษฎนิีพนธ์  36 หน่วยกติ 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจยัและเสนอผลการวิจยัตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยไดรั้บอนุมติั กาํกบัดูแล 

และคาํแนะนาํจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดาํเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาํเสนอดุษฎี
นิพนธ์ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
EDC9202 ดุษฎนิีพนธ์  48 หน่วยกติ 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจยัและเสนอผลการวิจยัตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยไดรั้บอนุมติั กาํกบัดูแล 

และคาํแนะนาํจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดาํเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาํเสนอดุษฎี
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นิพนธ์ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
EDC9203 ดุษฎนิีพนธ์  72 หน่วยกติ 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจยัและเสนอผลการวิจยัตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยไดรั้บอนุมติั กาํกบัดูแล 

และคาํแนะนาํจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดาํเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาํเสนอดุษฎี
นิพนธ์ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
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 3.2    อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ที่ 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
(1) 3101701957861 อาจารย ์ ดร.นภาภรณ์  ธญัญา กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยับูรพา 2551 

    คอ.ม. เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2545 
    ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป วทิยาลยัครูสวนดุสิต 2523 

(2) 3969900317846 รองศาสตราจารย ์
สาขาวชิา 

ดร.สบสันต์ิ  มหานิยม ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 

  ศึกษาศาสตร์  ค.ม. หลกัสูตรและการสอน 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2531 

    ค.บ. หลกัสูตรและการสอน 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2520 

(3) 3930300418848 อาจารย ์ ดร.โชติมา  หนูพริก ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร 2553 
    กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 2547 
    ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 2540 
    กศ.ม. การวดัผลการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2511 
    ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2504 

(4) 32002004446449 อาจารย ์ ดร.จุรี  ทพัวงษ ์ กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยับูรพา 2552 
    กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 2536 
    พณ.บ. การบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2516 
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ที่ 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
        
        

(5) 3100602783139 อาจารย ์ ดร.กิติชยั  รุจิมงคล กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยับูรพา 2551 
    กศ.ม. การศึกษาสาํหรับเด็กปัญญาเลิศ มหาวทิยาลยับูรพา 2536 
    วท.บ. การสอนวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2522 

(6) 3329900345560 อาจารย ์ ดร.วไิลลกัษณ์  แกว้จินดา กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยับูรพา 2555 
    ค.ม.      บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครรินทร์ 2549 
    ค.บ. สังคมศึกษา วทิยาลยัครูเชียงใหม่ 2527 

(7) 3729900110984 อาจารย ์ ดร.จิรฐา  จรวงษ ์  กศ.ด. หลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยับูรพา 2556 
    ศบ.ม. บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2540 
    ค.บ. ภาษาองักฤษ วทิยาลยัครูจนัทรเกษม 2532 

(8) 3120600580254 อาจารย ์ ดร.ธนาดล  สมบูรณ์               ศษ.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2557 
    กศ.ม. การศึกษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2537 
       ก.ศ.บ. การศึกษาผูใ้หญ่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2527 

(9) 3730100851094 อาจารย ์ ดร.เกรียงศกัด์ิ  สังขช์ยั ปร.ด. หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัศิลปากร 2552 
    ศษ.ม. การศึกษาสาํหรับเด็กปัญญาเลิศ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 
    กศ.บ. บรรณารักษศ์าสตร์ วทิยาลยัครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 2525 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) ไม่มี 
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
 ในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ไดมี้การ
กาํหนดใหนิ้สิตไดท้าํวจิยัในหมวดดุษฎีนิพนธ์ โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ศึกษาวิจยัและเสนอผลการวิจยัตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยไดรั้บอนุมติั กาํกบัดูแล 
และคาํแนะนาํจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา และดาํเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการนาํเสนอดุษฎี
นิพนธ์ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    (1) สามารถดาํเนินชีวิตประจาํวนัและปฏิบติังานบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม แลสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองและสนับสนุนให้ผูอ่ื้นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจดัการปัญหา
คุณธรรมและจริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม ยติุธรรม และบนพื้นฐานของเหตุผล 
    (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม 
    (3) ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 
    (4) มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามบทบาทของ

ตน 
    (5) มีเจตคติท่ีดีในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทั้งทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  5.2.2  ด้านความรู้ 
   (1) สร้างองคค์วามรู้ใหม่  
   (2)  มีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์สาขาวชิาไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและเป็นปัจจุบนั  
   (3) มีความเขา้ใจเก๋ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งในระดบัประเทศและระดบั
สากล  
   (4)  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการพฒันาการปฏิบติังานในระดบัสูงและมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 
  5.2.3  ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (1) สามารถพิจารณาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพได้ตรง
ประเด็นโดยการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
      (2) สามารถแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ดว้ยการคิดเชิงสร้างสรรค ์
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      (3) มีปฏิภาณไหวพริบในการตดัสินใจดว้ยการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งในการประกอบวชิาชีพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 
 
  5.2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   (1) สามารถแสดงความเห็นเชิงวิชาการ วิเคราะห์ วางแผน และแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน
ไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนเพื่อการพฒันาตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีปฏิสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลกบักลุ่มคน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูร่้วมงานในองคก์รและบุคคลทัว่ไปในสังคม 
   (3) สามารถทาํงานเป็นทีมในการให้บริการร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํทางวชิาการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
   (4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม
องคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
   (5) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย รับผิดชอบต่อการพฒันา
ตนเอง วชิาชีพ และสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
  5.2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาค้นควา้เพื่อการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   (2) สามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบับุคคล กลุ่มคน และชุมชน 
   (3) มีความรู้ความสามารถและทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัใน
ชีวติประจาํวนั และการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
   (4) รู้จกัการเลือกใช้รูปแบบการนาํเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
บุคคล และกลุ่มคน 
   (5) สามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัในชีวติประจาํวนัและการปฏิบติังาน 
 5.3 ช่วงเวลา 
  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น จะจดัให้
นิสิตไดท้าํวจิยัตามแผนการศึกษา 
  (1)  แผน 1 คือแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะเร่ิมทาํวิจยัตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 1 
ของการศึกษา  
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  (2)  แผน 2 แบบ 2.1 จะเร่ิมทาํวิจยัตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 2 ของการศึกษา และ
แบบ 2.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 2 ของการศึกษา ตามลาํดบั 
 5.4  จ านวนหน่วยกติ 
  จาํนวนหน่วยกิตทั้งหมดของงานวจิยั แบ่งตามแผนการศึกษา 
  (1) แบบ 1.1 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วย
กิต 
  (2) แบบ 1.2 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วย
กิต 
 
  (3) แบบ 2.1 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วย
กิต 
  (4) แบบ 2.2 สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  (1) สาํหรับนิสิตแบบ 1 เนน้การวจิยั 
   (1.1)  นิสิตสอบผา่นการสอบวดัความรู้ของมหาวทิยาลยั 
   (1.2)  แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ใหนิ้สิต 
   (1.3) ศึกษาคน้ควา้หัวขอ้ท่ีนิสิตสนใจเพิ่มเติม รวมถึงอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตาม
คาํแนะนาํของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   (1.4)  นิสิตนําเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อ
ขอรับขอ้เสนอแนะ 
   (1.5)  นิสิตนาํเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการศึกษาก่อนดาํเนินการ 
   (1.6)  กําหนดการประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงานตามโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
   (2) สาํหรับนิสิตแบบ 2 ศึกษารายวชิาและทาํวจิยั 
   (2.1)  ผ่านการศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพขั้นสูง และการประเมินงานวจิยั 
   (2.2)  นิสิตสอบผา่นการสอบวดัความรู้ของมหาวทิยาลยั 
   (2.3)  แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ใหนิ้สิต 
   (2.4) ศึกษาคน้ควา้หัวขอ้ท่ีนิสิตสนใจเพิ่มเติม รวมถึงอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตาม
คาํแนะนาํของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
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   (2.5)  นิสิตนาํเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อ
ขอรับขอ้เสนอแนะ 
   (2.6)  นิสิตนาํเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการศึกษาก่อนดาํเนินการ 
   (2.7)  กําหนดการประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงานตามโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  (1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และนิสิตกาํหนดหัวขอ้และเกณฑ์การประเมินผล
ทวนสอบมาตรฐาน โดยกาํหนดเกณฑ/์มาตรฐานการประเมินผลรายวชิา 
  (2) นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบประเมินผลการประเมินตนเอง 
  (3) นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  (4) ประเมินผลการศึกษาของนิสิตจากการนําเสนอโครงร่างและผลการศึกษาวิจยัของ
รายวชิาในหมวดดุษฎีนิพนธ์ 

หมวดที ่4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มี
วตัถุประสงคท่ี์จะเสริมสร้างใหนิ้สิตเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะเด่น ดงัน้ี 
ที่ คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

(1) ดา้นบุคลิกภาพและภาวะผูน้าํ - สอดแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนท่ีการสร้างเสริมบุคลิกภาพและ
ภาวะผูน้าํท่ีดีแก่นิสิต เช่น การเจรจาต่อรอง การแต่งกาย การเขา้สังคม 
การพดูในท่ีสาธารณะ การจดักิจกรรมกลุ่ม  
- อาจารยผ์ูส้อนเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อนิสิต 
- จดัอบรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและการเป็นผูน้าํท่ีดีแก่นิสิต 

(2) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม - ใหนิ้สิตวเิคราะห์ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณ์ตวัอยา่งท่ี
เกิดข้ึนในการดาํเนินชีวิตและการปฏิบติังาน ในรายวิชาต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็น
ระบบ 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ 
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    (1) สามารถดาํเนินชีวิตประจาํวนัและปฏิบติังานบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม แลสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองและสนับสนุนให้ผูอ่ื้นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจดัการปัญหา
คุณธรรมและจริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม ยติุธรรม และบนพื้นฐานของเหตุผล 
    (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงจริยธรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม 
    (3) ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม 
    (4) มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามบทบาทของ

ตน 
    (5) มีเจตคติท่ีดีในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมทั้งทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอน 
   (1) อาจารยผ์ูส้อนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิตและพบปะพูดคุยกบันิสิตเพื่อเสริมสร้าง
เจตคติท่ีดีต่อโดยผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาอยูเ่สมอ 
   (2) กาํหนดให้เป็นวฒันธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นิสิตเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและ
แสดงออกถึงความเป็นไทย 
   (3) ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวชิา 
   (4) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
   (5) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตเห็นความสาํคญัของความเป็นไทย 
   (6) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง  
   (7) ยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีประสบผลสาํเร็จในชีวติและการทาํงาน 
   (8) จดักิจกรรมใหมี้ส่วนร่วมกบัองคก์ร 
   (9) จดักิจกรรมใหนิ้สิตมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 
   (10) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและ
เทคโนโลยแีก่สังคม 
   (11) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหนิ้สิตไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   (1) การประเมินระหว่างเรียน โดยผูเ้รียน เพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา ดว้ยการสังเกต สัมภาษณ์ แบบบนัทึก แบบประเมิน แบบวดั ฯลฯ 
   (2) การประเมินภายหลงัการสําเร็จการศึกษา โดยบณัฑิต และผูใ้ช้บณัฑิต  ด้วย
แบบสอบถาม 
   (3) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของนิสิต 
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   (4) รายงานผลการพบนิสิตของอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัเจตคติของวชิาชีพ 
   (5) ทดสอบการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชข้อ้สอบ การทาํรายงาน การทาํ
วิจยัหรือการศึกษาปัญหาพิเศษผ่านกระบวนการวิจยั พร้อมทั้งนาํเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของ
รายงาน และการนาํเสนอในการประชุมวชิาการ 
 2.2  ด้านความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ 
   (1) สร้างองคค์วามรู้ใหม่  
   (2)  มีความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์สาขาวชิาไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและเป็นปัจจุบนั  
   (3) มีความเขา้ใจเก๋ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งในระดบัประเทศและระดบั
สากล  
   (4)  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการพฒันาการปฏิบติังานในระดบัสูงและมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
   ใชก้ลยุทธ์ในการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ตวัอย่างในชั้นเรียน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจน
เน้ือหาสาระของรายวชิานั้นๆ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   ใชก้ลยุทธ์ในการประเมินท่ีหลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลการเรียนรู้ใน
ทุกๆ ด้าน เช่น แบบวดัความรู้ แบบประเมินรายงานผลการศึกษาด้วยตนเอง แบบประเมินการผลการ
วเิคราะห์กรณีศึกษา ฯลฯ 
 2.3    ด้านทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1   ผลการเรียนรู้ 
   (1) สามารถพิจารณาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพได้ตรง
ประเด็นโดยการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
      (2) สามารถแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ดว้ยการคิดเชิงสร้างสรรค ์
      (3) มีปฏิภาณไหวพริบในการตดัสินใจดว้ยการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้และศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งในการประกอบวชิาชีพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
  2.3.2  กลยุทธ์การสอน 
   ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา จากกรณีตัวอย่าง 
สถานการณ์จาํลอง โดยเร่ิมจากปัญหาท่ีง่ายไปสู่ปัญหาท่ีซับซ้อน ทั้งน้ีตอ้งให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
รายวชิานั้นๆ 



บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเวสเทริ์น  มคอ.2 

 

- 31 - 

  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   ใชก้ลยทุธ์ในการประเมินท่ีหลากหลาย ในการประเมินความคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา 
ตามความเป็นจริงจากผลงาน 
 2.4  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ 
   (1) สามารถแสดงความเห็นเชิงวิชาการ วิเคราะห์ วางแผน และแกปั้ญหาท่ีซับซ้อน
ไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนเพื่อการพฒันาตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีปฏิสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลกบักลุ่มคน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูร่้วมงานในองคก์รและบุคคลทัว่ไปในสังคม 
   (3) สามารถทาํงานเป็นทีมในการให้บริการร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํทางวชิาการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
   (4) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม
องคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
   (5) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย รับผิดชอบต่อการพฒันา
ตนเอง วชิาชีพ และสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอน 
   (1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองและมีการทาํงาน
เป็นทีม 
 
 
  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   (1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียนในการแสดงออกถึงความเป็นผูน้ําและผูต้าม ใน
สถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆ 
   (2) ประเมินทกัษะท่ีแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้าํตามสถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆ 
   (3) ประเมินการทาํงานเป็นทีมร่วมกบักลุ่มเพื่อน 
   (4) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงความรับผดิชอบในสถานการณ์ต่างๆ 
 2.5  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ 
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   (1) สามารถคัดกรองข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาค้นควา้เพื่อการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   (2) สามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบับุคคล กลุ่มคน และชุมชน 
   (3) มีความรู้ความสามารถและทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัใน
ชีวติประจาํวนั และการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
   (4) รู้จกัการเลือกใช้รูปแบบการนาํเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
บุคคล และกลุ่มคน 
   (5) สามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัในชีวติประจาํวนัและการปฏิบติังาน 
  2.5.2  กลยุทธ์การสอน 
   (1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะการส่ือสารระหว่าง
บุคคล ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
   (2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 
   (3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังาน  
  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (2) ทดสอบการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชข้อ้สอบ การทาํรายงาน การทาํวิจยัหรือผ่าน
กระบวนการวจิยั พร้อมทั้งนาํเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของรายงาน และการนาํเสนอในการประชุม
วชิาการ 
3.  แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ได้จดัทาํแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน ดงัต่อไปน้ี 
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แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 
 หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั    หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
จ านวน 
หน่วยกติ 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
IT8001 การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั Non-credit                       
EN8002 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา Non-credit                       

EDC6101 
ปรัชญาและจิตวทิยาเพื่อการ
เรียนรู้   

3 (3-0-6)                       

EDC6102 
การพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้  

3 (3-0-6)                       

EDC6103 
การบริหารจดัการหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน    

3 (3-0-6)                       

EDC6104 
การพฒันาหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน  

3 (3-0-6)                       

EDC6105 หลกัการศึกษาและการเรียนรู้  3 (3-0-6)                       

EDC6106 
นวตักรรมและการประเมินผล
การศึกษา                  

3 (3-0-6)                       

EDC8101 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ 3 (3-0-6)                       
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แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum mapping) 
 หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั    หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
จ านวน 
หน่วยกติ 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

EDC8102 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3 (1-3-3)                       
EDC8103 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 (1-3-3)                       
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์ 3 (2-3-5)                       
EDC8105 ดุษฎีบณัฑิตสัมมนา 3 (0-6-3)                       
EDC9201 

ดุษฎีนิพนธ์  36 
หน่วย
กิต 

                      

EDC9202 
ดุษฎีนิพนธ์  48 

หน่วย
กิต 

                      

EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์  72 หน่วย
กิต 
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หมวดที ่5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1.     การวดัผล และประเมินผลการศึกษา  
 นิสิตจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัผลประเมินผลการศึกษารายวชิาได ้จะตอ้งมีเวลาเรียนวิชานั้นอยา่งนอ้ยไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนตํ่ากวา่น้ี มหาวิทยาลยัจะ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหไ้ดรั้บการวดัประเมินผลการศึกษา โดยไดรั้บความเห็นจากอาจารยผ์ูส้อน
รายวชิานั้นประกอบการพิจารณาเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C+ 
 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวชิาใชใ้นระบบค่าระดบัคะแนน 11 ระดบั ดงัน้ี  

ค่าระดับคะแนน เกรด ความหมาย 
4.00 A ดีเลิศ (Exceptional) 
3.75 A- ดีเยีย่ม (Excellent) 
3.50 B+ ดีมาก (Very good) 
3.00 B ดี (Good) 
2.75 B- ดีพอใช ้(Fairly good) 
2.50 C+ ค่อนขา้งดี (Fair) 
2.00 C พอใช ้(Satisfactory) 
1.75 C- อ่อน (Poor) 
1.50 D+ ค่อนขา้งอ่อน (Quite poor) 
1.00 D อ่อนมาก (Very poor) 

0 F ตก (Fail) 
นอกจากระบบระดบัขั้นแลว้ยงัอาจประเมินผลการศึกษารายวชิาไดโ้ดยไม่มีค่าระดบัขั้นไดด้งัน้ี 

เกรด ความหมาย 
I ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S พอใจ (Satisfactory) 
O พอใจมาก (Outstanding) 
U ยงัไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
E ดีเยีย่ม (Excellent) 
G ดี (Good) 
P ผา่น (Pass) 
W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียน (Waive) 



บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเวสเทริ์น  มคอ.2 

 

- 36 - 

เกรด ความหมาย 
IP การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In Progress) 
RF รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าในรายวชิาท่ีได ้F 
RD รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้D 

RD+ รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้D+ 
RC- รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C- 
RC รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C 

RC+ รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C+ 
TR รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอน 
CS รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 
CE รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
CT รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรือการอบรม 
CP รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการจดัทาํแฟ้มสะสมงาน 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
 2.1  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต (ระหว่างศึกษา) ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มีดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบขอ้สอบ และผลการให้คะแนนกบัขอ้สอบ
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) คณะกรรมการพฒันาและกาํกบัมาตรฐานการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจาํ และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลกัสูตร ตรวจสอบขอ้สอบและผลการให้คะแนนกบัขอ้สอบ 
รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆ ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2   กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร (หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา) โดยคณะ กรรมการ
ประเมินหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกบณัฑิตวิทยาลยั คณบดี รองคณบดี และอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

(1)   วิเคราะห์ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจาก
ผูใ้ช้บณัฑิต บณัฑิตใหม่ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

(2)   จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร บณัฑิตวทิยาลยั 
3.  การท าดุษฎนิีพนธ์และการสอบดุษฎนิีพนธ์ 
 (1)  การลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ 



บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเวสเทริ์น  มคอ.2 

 

- 37 - 

  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้ก็ต่อเม่ือนิสิตสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั 
(Qualifying examination) 
 (2) นิสิตตอ้งเสนอหัวขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
มหาวทิยาลยั  
 (3) มหาวทิยาลยัจะแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จากคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพื่อควบคุม
การทาํดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 (4) ทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิตไดล้งทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยงัเขียนดุษฎีนิพนธ์ไม่แลว้เสร็จ จะ
บนัทึกผลการเรียนเป็นสัญลกัษณ์ IP ไวใ้นใบรายงานผลการศึกษา 
 (5) แต่ละภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นิสิตตอ้งลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตไว้
จนกวา่จะสอบดุษฎีนิพนธ์ผา่น 
 (6) การสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นวา่นิสิตพร้อมท่ี
จะเสนอสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได ้ใหนิ้สิตยืน่คาํร้องเพื่อขออนุมติัสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ต่อมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ต่อไป 
 (7) การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  เม่ือนิสิตดาํเนินการทาํดุษฎีนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้เสนอเพื่อขออนุมติัสอบป้องกนัดุษฎี
นิพนธ์ ซ่ึงเป็นการสอบปากเปล่า เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย ตามความ
เห็นชอบของกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  เม่ือนิสิตสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ผา่นให้เสนอรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตามรูปแบบท่ี
มหาวทิยาลยักาํหนด ภายในระยะเวลาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
4.  การส าเร็จการศึกษา 
 นิสิตจะไดรั้บการเสนอช่ือให้รับปริญญาจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
 แบบ 1 เนน้การวจิยั 
  (1)  สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
  (2)  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) 
  (3)  เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผา่นการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุดทา้ย
โดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  (4)  ตีพิมพเ์ผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ดาํเนินการให้ผลงานส่วนหน่ึงไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 
 แบบ 2 เนน้การศึกษารายวชิาและการวจิยั 
  (1)  ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ 3.00 
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  (2)  สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
  (3)  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) 
  (4) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผา่นการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุดทา้ย
โดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  (5)  ตีพิมพเ์ผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ดาํเนินการให้ผลงานส่วนหน่ึงไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

หมวดที ่6   การพฒันาคณาจารย์ 

 
1.     การวดัผล และประเมินผลการศึกษา  
 นิสิตจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัผลประเมินผลการศึกษารายวชิาได ้จะตอ้งมีเวลาเรียนวิชานั้นอยา่งนอ้ยไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนตํ่ากวา่น้ี มหาวิทยาลยัจะ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตใหไ้ดรั้บการวดัประเมินผลการศึกษา โดยไดรั้บความเห็นจากอาจารยผ์ูส้อน
รายวชิานั้นประกอบการพิจารณาเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C+ 
 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวชิาใชใ้นระบบค่าระดบัคะแนน 11 ระดบั ดงัน้ี  

ค่าระดับคะแนน เกรด ความหมาย 
4.00 A ดีเลิศ (Exceptional) 
3.75 A- ดีเยีย่ม (Excellent) 
3.50 B+ ดีมาก (Very good) 
3.00 B ดี (Good) 
2.75 B- ดีพอใช ้(Fairly good) 
2.50 C+ ค่อนขา้งดี (Fair) 
2.00 C พอใช ้(Satisfactory) 
1.75 C- อ่อน (Poor) 
1.50 D+ ค่อนขา้งอ่อน (Quite poor) 
1.00 D อ่อนมาก (Very poor) 

0 F ตก (Fail) 
นอกจากระบบระดบัขั้นแลว้ยงัอาจประเมินผลการศึกษารายวชิาไดโ้ดยไม่มีค่าระดบัขั้นไดด้งัน้ี 

เกรด ความหมาย 
I ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S พอใจ (Satisfactory) 
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เกรด ความหมาย 
O พอใจมาก (Outstanding) 
U ยงัไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
E ดีเยีย่ม (Excellent) 
G ดี (Good) 
P ผา่น (Pass) 
W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งลงทะเบียน (Waive) 
IP การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In Progress) 
RF รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนซํ้ าในรายวชิาท่ีได ้F 
RD รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้D 

RD+ รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้D+ 
RC- รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C- 
RC รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C 

RC+ รายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได ้C+ 
TR รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอน 
CS รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 
CE รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
CT รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรือการอบรม 
CP รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนโดยการจดัทาํแฟ้มสะสมงาน 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีดงัน้ี 
 2.1  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต (ระหว่างศึกษา) ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ มีดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตรวจสอบขอ้สอบ และผลการให้คะแนนกบัขอ้สอบ
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) คณะกรรมการพฒันาและกาํกบัมาตรฐานการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจาํ และผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลกัสูตร ตรวจสอบขอ้สอบและผลการให้คะแนนกบัขอ้สอบ 
รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆ ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.2   กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร (หลังนิสิตส าเร็จการศึกษา) โดยคณะ กรรมการ
ประเมินหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกบณัฑิตวิทยาลยั คณบดี รองคณบดี และอาจารย์
ประจาํหลกัสูตร โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
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(1)   วิเคราะห์ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจาก
ผูใ้ช้บณัฑิต บณัฑิตใหม่ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

(2)   จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตรเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร บณัฑิตวทิยาลยั 
3.  การท าดุษฎนิีพนธ์และการสอบดุษฎนิีพนธ์ 
 (1)  การลงทะเบียนรายวชิาดุษฎีนิพนธ์ 
  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ได้ก็ต่อเม่ือนิสิตสอบผ่านการสอบวดัคุณสมบติั 
(Qualifying examination) 
 (2) นิสิตตอ้งเสนอหัวขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
มหาวทิยาลยั  
 (3) มหาวทิยาลยัจะแต่งตั้งกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จากคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพื่อควบคุม
การทาํดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต 
 (4) ทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิตไดล้งทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยงัเขียนดุษฎีนิพนธ์ไม่แลว้เสร็จ จะ
บนัทึกผลการเรียนเป็นสัญลกัษณ์ IP ไวใ้นใบรายงานผลการศึกษา 
 (5) แต่ละภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ นิสิตตอ้งลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตไว้
จนกวา่จะสอบดุษฎีนิพนธ์ผา่น 
 (6) การสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เม่ือกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นวา่นิสิตพร้อมท่ี
จะเสนอสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได ้ใหนิ้สิตยืน่คาํร้องเพื่อขออนุมติัสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎี
นิพนธ์ต่อมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหวัขอ้และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ต่อไป 
 (7) การสอบดุษฎีนิพนธ์ 
  เม่ือนิสิตดาํเนินการทาํดุษฎีนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้เสนอเพื่อขออนุมติัสอบป้องกนัดุษฎี
นิพนธ์ ซ่ึงเป็นการสอบปากเปล่า เพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจดุษฎีนิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย ตามความ
เห็นชอบของกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  เม่ือนิสิตสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ผา่นให้เสนอรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตามรูปแบบท่ี
มหาวทิยาลยักาํหนด ภายในระยะเวลาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
4.  การส าเร็จการศึกษา 
 นิสิตจะไดรั้บการเสนอช่ือให้รับปริญญาจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
 แบบ 1 เนน้การวจิยั 
  (1)  สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
  (2)  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) 
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  (3)  เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผา่นการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุดทา้ย
โดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  (4)  ตีพิมพเ์ผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ดาํเนินการให้ผลงานส่วนหน่ึงไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 
 แบบ 2 เนน้การศึกษารายวชิาและการวจิยั 
  (1)  ไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไมต่ํ่ากวา่ 3.00 
  (2)  สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 1 ภาษา 
  (3)  สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying examination) 
  (4) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผา่นการสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุดทา้ย
โดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
  (5)  ตีพิมพเ์ผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ย
ดาํเนินการให้ผลงานส่วนหน่ึงไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

หมวดที ่7   การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1. การบริหารหลกัสูตร 
 1.1 ระบบการบริหารหลกัสูตร 
  บณัฑิตวทิยาลยั ไดก้าํหนดการบริหารหลกัสูตร โดยมีผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรคือ คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร ท่ีประกอบดว้ย คณบดี ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  
 1.2 กลไกการบริหารหลกัสูตร 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบบริหารหลกัสูตร
และจดัการเรียนการสอน ตลอดจนกาํหนดนโยบายการปฏิบติังานแก่อาจารยผ์ูส้อน 
  (2) มอบหมายภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล
ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดของหลกัสูตรและของรายวชิาแก่อาจารยผ์ูส้อน 
  (3) ผูป้ระสานงานวิชาทุกกลุ่มวิชาควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
ดาํเนินการประเมินผลการสอนอาจารยผ์ูส้อน 
  (4) สรุปประเมินผลการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เพื่อใชใ้นการพฒันาปรับปรุง
หลกัสูตร 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
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  จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอเพื่อจดัหาทรัพยากรทางการจดัการเรียนการสอน 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
  มหาวิทยาลยัไดมี้หนงัสือ ตาํรา เอกสาร และวารสาร  เป็นจาํนวนมากในสํานกัหอสมุดกลาง 
และมีระบบการสืบคน้ขอ้มูลผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ท สาํหรับนิสิต คณาจารย ์และผูส้นใจอยา่งเพียงพอ 
 2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  2.3.1 การจัดหาทรัพยากรทางการจัดการเรียนการสอน 
   (1) หนงัสือ ตาํรา เอกสาร และวารสาร 
    มหาวิทยาลัยได้มีโครงการจดัหาหนังสือ ตาํรา เอกสาร และวารสาร โดยได้
จดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัหาทรัพยากรดังกล่าว นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้จดัหาส่ืออิเล็กโทรนิก 
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ  เพื่อการสืบค้นให้เพียงพอสําหรับการให้บริการ โดยในเบ้ืองต้น
มหาวิทยาลยัไดติ้ดตั้งระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ทแบบไร้สายให้บริการแก่นิสิต คณาจารย ์และบุคคล
ทัว่ไปทั้งในอาคารเรียน หอสมุด และหอพกั 
   (2) ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการศึกษา 
    มหาวทิยาลยัไดจ้ดัหาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ  
 
 
  2.3.2 ระบบการบริหารจัดการ 
   (1) คณะกรรมการบริหารคณะกาํหนดนโยบาย แผนการใชแ้ละการพฒันาทรัพยากร
เพื่อการจดัการเรียน  การสอน รวมถึงงบประมาณการจดัซ้ือ การซ่อมบาํรุงท่ีเหมาะสม 
   (2) ใหอ้าจารยผ์ูส้อนเสนอรายการส่ือ หนงัสือ ตาํรา เอกสาร วารสาร ครุภณัฑแ์ละ
อุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริหารคณะฯ 
   (3) มอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดูแลและซ่อมบาํรุงครุภณัฑ์และอุปกรณ์เพื่อการ
จดัการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามความตอ้งการการใชแ้ละการพฒันาทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียนการ
สอน 
   (4) จดัทาํระบบพสัดุอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
   (5) ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดในการจดัหาหนงัสือ ตาํรา เอกสาร และวารสาร 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการบริหารคณะกาํหนดแผนการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการจดัการเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วมกบัผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อม
ทั้งจดัทาํระบบติดตามการใชท้รัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
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  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกข้ึนไป เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์และมีจาํนวนอาจารยต์ามเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 
  (1) จดัให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในหลกัสูตรของบณัฑิตวิทยาลัยแก่
คณาจารย ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนเป็นรายวชิาเม่ือส้ินภาคการศึกษาโดยผูเ้รียน และใน
กรณีท่ีในรายวิชากาํหนดให้มีการฝึกปฏิบติัดว้ย ให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในแหล่งฝึกปฏิบติัร่วมประเมินการ
จดัการเรียนการสอน 
  (3) จดัให้มีการประชุมเพื่อการวางแผนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
จดัการเรียนการสอนร่วมกนัของทีมผูส้อนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4) ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรเสนอผลการประชุมตามขอ้ 2 ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ 
  (5) จดัให้มีการประชุมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนและเป็นแนวทางให้สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตร มหาบณัฑิตมีคุณลกัษณะเป็นไปตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์  เม่ือส้ินปี
การศึกษาทุกปี 
  (6) จดัใหมี้การประชุมสัมมนาเพื่อประเมินหลกัสูตรโดยภาพรวม และนาํไปสู่การปรับปรุง
หลกัสูตร 
 3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 
  บัณฑิตวิทยาลัย มีนโยบายท่ีจะจัดจ้างอาจารย์พิเศษในกรณีท่ีเป็นหัวข้อเร่ืองท่ีต้องการ
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทาง ซ่ึงผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ตามการเสนอของ
ผูอ้าํนวยการหลักสูตร โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูเ้รี ยนเป็นสําคญั เพื่อเสนอขออนุมัติการจัดจ้างต่อ
ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั และจะจดัใหมี้การประเมินผลการสอนของอาจารยพ์ิเศษทุกคร้ังหลงัการสอน 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  การกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะ สอดคล้องกับ
ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั  
 4.2 การพฒันาบุคลากร 
  (1) จดัใหมี้การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเขา้ใจในหลกัสูตรของบณัฑิตวทิยาลยั 
  (2) จดัอบรมสัมมนาวชิาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานประจาํทุกปี 
  (3) จดัใหศึ้กษาดูงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
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  (4) จดัใหเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานจาก
หน่วยงานภายนอก 
 4.3 การสนับสนุนให้มีการวจัิยในช้ันเรียนเพือ่การพฒันาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน 
5. การสนับสนุนและให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ๆ 
  (1) คณะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคนพร้อมกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  (2) อาจารยท่ี์ปรึกษาทุกคนจดัทาํแฟ้มประวติั บนัทึกการใหค้าํปรึกษาและ/หรือแนะนาํ และ
ความกา้วหนา้ของนิสิตเป็นรายบุคคล 
  (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นท่ีปรึกษาให้แก่อาจารย์และนิสิต หากนิสิตมี
ปัญหาเกินความสามารถของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  (4) อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดทาํตารางการพบนิสิตในท่ีปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ               
หน่ึงคร้ัง 
  (5) อาจารยทุ์กคนจดัทาํตารางการปฏิบติังานติดไวห้นา้หอ้งทาํงาน 
  (6) จัดอบรมเพื่อฟ้ืนฟูความเข้าใจเก่ียวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและทักษะการให้
คาํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่อาจารยทุ์กคนปีละ 1 คร้ัง 
  (7) จดักิจกรรมการพฒันานิสิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตตระหนกัถึงทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ไทย การมีหวัใจของการใหบ้ริการ มีจิตอาสา มีทกัษะทางดา้นภาษา และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
  กรณีท่ีนิสิตเกิดความสงสัยเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่น
เสนอคาํร้องขอดูกระดาษคาํตอบ คะแนน และวธีิการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได ้โดยให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเวสเทิร์นวา่ดว้ยระบบการศึกษาสาํหรับระดบับณัฑิตศึกษา 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น จะดาํเนินการติดตามความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของชุมชนและสังคม และเม่ือมีบณัฑิตสําเร็จการศึกษาจะมีการติดตามการมีงานทาํ และความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชน สังคม และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
7.  ตัวบ่งช้ีของผลการด าเนินงาน 
 7.1 แบบ 1.1 และ 2.1 
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ตัวบ่งช้ีของผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร  

   

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 

   

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม            
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

   

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

   

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

   

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

   

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแลว้   

   

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนําด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

   

     
(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

   

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 
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 7.2 แบบ 1.2 และ 2.2 

ตัวบ่งช้ีของผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร  

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแลว้   

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนําด้านการ
จดัการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1) อาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตหลงัชัว่โมงเรียน ดว้ยแบบทดสอบยอ่ย 
เป็นตน้ 
  (2) คณะจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้ และการประเมินผลรายวชิาโดยผูเ้รียนทุกรายวชิา 
  (3) คณะจดัให้มีการประเมินผลการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อนเอง อาจารยร่์วมทีมผูส้อน และ
ผูบ้ริหาร 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1) คณะจดัใหมี้การประเมินการสอนโดยผูเ้รียนทุกรายวชิา 
  (2) มีการประเมินผลการสอนโดยอาจารยร่์วมทีมผูส้อนและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งส่งผลการ
ประเมินกลบัใหอ้าจารยผ์ูส้อนรับทราบเพื่อนาํไปปรับปรุงกลยทุธ์การสอน 
  (3) คณะรวบรวมผลการประเมินเพื่อนาํไปกาํหนดนโยบายและแผนการพฒันากลยุทธ์การ
สอนแก่คณาจารย ์
2.  การประเมินหลกัสูตรโดยภาพรวม 
 2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรท่ีประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากนิสิต ผูป้ระสานงาน
สาขาวชิา ผูแ้ทนจากแหล่งฝึกปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ 
  (2) คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรวางแผนการประเมินหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
  (3) สาํรวจขอ้มูลจากนิสิตปัจจุบนัทุกชั้นปี และจากบณัฑิต 
  (4) นาํเสนอขอ้มูลท่ีรวบรวมไดต่้อคณะกรรมการพฒันาและกาํกบัมาตรฐานการศึกษา ผา่น
คณะกรรมการวชิาการคณะ 
 2.2 โดยคณะกรรมการพฒันาและก ากบัมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 
  คณะดาํเนินการและสรุปผลการวิเคราะห์และการประเมินหลกัสูตรโดยใชข้อ้มูลท่ีรวบรวมได ้
เสนอใหค้ณะกรรมการพฒันาและกาํกบัมาตรฐานการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั พิจารณาและวพิากษ ์
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนในผลประโยชน์อืน่ๆ 
  (1) สํารวจความพึงพอใจในดา้นความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และดา้นอ่ืนๆ จาก
การใชบ้ณัฑิตใหม่ จากนายจา้ง และ/หรือผูบ้งัคบับญัชา โดยแบบสอบถาม และ/หรือแบบสอบสัมภาษณ์ 
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  (2) ติดตามความพึงพอใจในการใชบ้ริการจากบณัฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 ใหป้ระเมินตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานตามท่ีระบุไวใ้นหมวด 7 ขอ้ 7 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน โดย
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินภายในของมหาวทิยาลยั 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 (1) คณะกรรมการวิชาการคณะ สรุปผลการประเมินหลกัสูตรทั้งท่ีไดจ้ากคณะกรรมการประเมิน
หลกัสูตร และความเห็นของคณะกรรมการพฒันาและกาํกบัมาตรฐานการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั เป็นรูปเล่ม
รายงาน 
 (2) จดัใหมี้การประชุมเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตร และจดัทาํเป็นรูปเล่ม 
 (3)  เชิญผูท้รงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาวิพากษ์และให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อนาํไปปรับปรุงให้หลกัสูตรมี
ความสมบูรณ์ ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


