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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
(หลักสู ตรใหม่ 2559)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1.

ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction
2. ชื่อปริญญาบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (หลักสู ตรและการสอน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (หลักสู ตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Curriculum and Instruction)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านหลักสู ตรและการสอนในทุกระดับ
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทําวิจยั
แบบ 1.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
แบบ 2.1 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติ มและหมวดดุ ษฎี
นิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติ มและหมวดดุ ษฎี
นิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ เป็ นหลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในการเรี ยนการสอน
ได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่ เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จดั การเรี ยนการสอน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา เป็ นการให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.6 การเขียนดุษฎีนิพนธ์ สามารถเขียนเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพของหลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่ งกําหนดเปิ ดดําเนิ นการสอน ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการวิช าการได้พิจารณากลัน่ กรองหลัก สู ตรในการประชุ มคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 .
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย คาดว่า หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน จะได้รับการ
เผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ภายใน 2 ปี
หลังเปิ ดดําเนินการสอน
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาบัณ ฑิ ต สามารถประกอบอาชี พ เป็ นครู ผู้ส อน ที่ ป รึ กษา อาจารย์ป ระจํา
สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และนักวิจยั ด้านการศึกษา
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9. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ งทาง
ที่
ประชาชน
วิชาการ
(1) 3101701957861
อาจารย์

(2)

3969900317846

ชื่อ – สกุล
ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ มหานิยม
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
คอ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.

หลักสู ตรและการสอน
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
หลักสู ตรและการสอน
สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
การวัดผลการศึกษา
คณิ ตศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
คณิ ตศาสตร์

ค.ม.
ค.บ.

(3)

3930300418848

อาจารย์

ดร.โชติมา หนูพริ ก
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ปร.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
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สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครู สวนดุสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2551
2545
2523
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2520

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร

2553
2547
2540
2511
2504
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีวา่ กลุ่มประเทศอาเซี ยนได้เปิ ดตลาดการค้าเสรี ส่ งผลให้มีการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกอย่างรุ นแรง ประชาชนในทุกภาคส่ วนต้อง
ปรับตัวให้สามารถเข้าสู่ แข่งขันในด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) จึงได้กาํ หนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานเชิ งตัวชี้ วดั ที่เป็ นรู ปธรรม คือ (1) สังคมไทยมี
ความสงบสุ ข อย่า งมี ธ รรมาภิ บ าล (2) ประชากรไทยทุ ก คนมี ห ลัก ประกัน ทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ (3)
โครงสร้างเศรษฐกิ จมีความสมดุ ล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ (4) ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันสู งขึ้น และ (5) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมดี ข้ ึน โดยได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์ ไว้ 6 ด้าน เพื่อเร่ งสร้ างภูมิคุม้ กัน ป้ องกันปั จจัยเสี่ ยง และเสริ มสร้ างรากฐานของประเทศให้
เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริ ญก้าวหน้าต่อไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1)
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม (2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ตลอด
ชีวติ อย่างยัง่ ยืน (3) ยุทธศาสตร์ การสร้างสมดุลและความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตร์ การ
สร้างเศรษฐกิจฐานความรู ้และการสร้างปั จจัยแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค และ (6) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างยัง่ ยืน
11.2 สถานการณ์ และการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทําให้คนเรารับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
และเปิ ดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็ วและง่ายมากขึ้น ส่ งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชี วิตมี
ความรี บเร่ ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยูร่ อด กอปรกับในปี พ.ศ.2558 กลุ่มประเทศอาเซี ยนจะ
รวมกันเป็ นหนึ่งเดียว ยิ่งส่ งผลให้มีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม อาจประสบปั ญหาวิกฤตทางสังคม
ประเทศไทยในฐานะสมาชิ ก ของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นก็ เ ช่ นเดี ย วกัน อาจประสบปั ญหาวิก ฤตค่ า นิ ย ม
จริ ยธรรม และทางพฤติกรรมของสมาชิ กในสังคมดังนั้นจึงจําเป็ นต้องพัฒนาคุ ณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืน
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรมต่ อการพัฒนาหลักสู ตร
และความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา
หลักสู ตร จึงจําเป็ นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะ
การปฏิบตั ิงานในการประกอบวิชาชี พและการดําเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ขด้วยการจัดการเรี ยนการสอนที่
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เอื้อให้ผเู ้ รี ยนมี ความรู ้ ความสามารถเชิ งวิชาการและทักษะการปฏิ บตั ิงานในการพัฒนาหลักสู ตรและการ
สอนที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองตลอดชี วิต
เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เป็ น ผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งประกอบวิชาชี พและ
ดําเนินชีวติ ประจําวันอยูบ่ นพื้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรมและหลักธรรมาภิบาล และเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อรองรั บการแข่งขันด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งให้สามารถรู ้เท่าทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอยูเ่ สมอ และ
เพื่ อเป็ นการสนองรั บ กับ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ การในการดําเนิ นงานตามปฏิ ญญาอาเซี ยนด้า น
การศึกษา 5 ประการ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พัน ธกิ จ ที่ สํ า คัญ ประการหนึ่ ง ของมหาวิท ยาลัย คื อ การผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ เป็ นคนดี เป็ นคนเก่งของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน สังคมและประเทศชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรจึงเน้นและสนับสนุนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่กบั ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ มีจิตสาธารณะ ใฝ่ เรี ยนรู ้ตอลดอย่างต่อเนื่ อง และสามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสม อันจะนําไปสู่ การดําเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1.

ความสาคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ความสาคัญของหลักสู ตร
ด้วยมหาวิท ยาลัย เวสเทิ ร์ นได้เล็ งเห็ น ถึ งความสําคัญของการจัด การเรี ย นการสอนที่ ย เป็ น
เครื่ องมื อในการพัฒนาขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของประเทศ และเป็ นหัวใจสําคัญในการนําพา
หน่ ว ยงานทั้ง ที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ เพื่ อ ความผาสุ ก ของประชาชนทั้ง ใน
ระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งความสําเร็ จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรี ยนการสอน
จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู ้ท้ งั ในด้านหลักสู ตรและการสอน การพัฒนาการศึกษา เป็ นต้น
เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทาง
การศึกษาได้
มหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์นเล็งเห็ นว่าผูบ้ ริ หารการศึ กษา และผูส้ อนในสถานศึ กษาทั้งในองค์กร
การศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิ ภาคและท้องถิ่ น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง เป็ นบุคคลสําคัญที่จาํ เป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพสู งสุ ดในการจัดการเรี ยนการสอนและ
การเป็ นผูน้ าํ ในการเปลี่ยนแปลงที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริ หารจัดการในการจัด
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การศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึ กษาที่ตนรั บผิดชอบ และมี บทบาทสําคัญในการทําให้สิ่ง
เหล่ า นี้ บ รรลุ เ ป้ าหมายขององค์ก รอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดประสิ ท ธิ ผ ล มหาวิ ท ยาลัย เวสเทิ ร์น จึ ง
เห็นสมควรเปิ ดหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา
ผูส้ อนในสถานศึกษาในปัจจุบนั และผูต้ อ้ งการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังถือ
ได้ว่าเป็ นการช่ วยส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศด้านหนึ่ งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็ นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีค่าของประเทศ
1.2 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.2.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
พัฒนานิ สิตดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถเชิ งวิชาการในระดับสู งและ
เชี่ ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์องค์ความรู ้ ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อ
การนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผูน้ าํ
1.2.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิ งวิชาการด้านหลักสู ตรและการสอน
ในระดับชาติและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชี พ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ
(2) เพื่อศึกษาวิจยั และการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจยั เพื่อการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
(3) เพื่อให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง อัน
จะนําไปสู่ การสร้างสังคมการเรี ยนรู้ และการมีคุณภาพชีวติ ของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ทาํ นุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุ มชน
และประเทศชาติ
โดยบัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการหลักสู ตร
และการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
(1) มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและทักษะขั้นสู งทางวิจยั หลักสู ตรและการสอนอย่า ง
ลึกซึ้ ง
(2) มีความรู ้ความสามารถและทักษะขั้นสู งเชิงวิชาการในการสร้างและพัฒนาความรู ้
ด้วยกระบวนการวิจยั และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ ง และแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
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(3) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุ
มีผล และเป็ นอิ สระในการจัดการและแก้ไขปั ญหาทั้งที่ คาดการณ์ ได้และคาดการณ์ ไม่ได้ด้วยดุ ลยพินิจที่
เหมาะสม
(4) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
(5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
(6) ติดต่อสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
บุคคล กลุ่มคน และชุมชน
(7) มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน
(8) มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนิ นชี วิตและการปฏิ บตั ิ งาน รวมทั้งสามารถใช้
ดุลยพินิจของตนและสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปั ญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่
เหมาะสม
(9) ส่ งเสริ มและดํารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรมที่ ดีงาม และ
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่าจะดําเนิ นการให้เสร็ จสมบูรณ์ครบถ้วน ภายใน 3 ปี
(หลังเปิ ดดําเนินการ)
ที่
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบงชี้
(1) แผนการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ - รายงานผลการดําเนินงาน
มีมาตรฐานตามที่สกอ.
ความต้องการอัตรากําลังเพื่อ
- รายงานผลการประเมิน
กําหนด สอดคล้องกับความ เป็ นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสู ตร
ต้องการของสังคม
หลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินความ
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญให้มีส่วนร่ วม พึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตโดย
ในการพัฒนาหลักสู ตร
เฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ 3.5
- มีการติดตามประเมินหลักสู ตร คะแนนจากระดับ
อย่างสมํ่าเสมอ
5.0 คะแนน
(2) แผนการพัฒนาทักษะการสอน - พัฒนาทักษะการสอนของ
- จํานวนโครงการพัฒนาทักษะ
การประเมินผลของอาจารย์ตาม อาจารย์ที่เน้นการสอนด้าน
การสอนและการประเมินผลขอ
มาตรฐานการเรี ยนรู้
คุณธรรม จริ ยธรรม ทักษะ
อาจารย์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
ความรู้ ทักษะเชิงเชาว์ปัญญา
- รายงานผลการประเมินความ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
พึงพอใจของนิสิตต่อทักษะการ
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กลยุทธ์
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะในการวิเคราะห์ การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
รวมทั้งทักษะเชิงวิชาชีพ
- พัฒนาทักษะการประเมินผล
การเรี ยนรู้ของนิสิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
สอนของอาจารย์ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
3.5 คะแนนจากระดับ 5.0
คะแนน
- รายงานผลการประเมินตนเอง
ของนิสิตที่ได้จากการสอนของ
อาจารย์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 3.5 คะแนน
จากระดับ 5.0 คะแนน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค (Semester) ตามเกณฑ์ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาซึ่ งกําหนดให้หนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละ
ภาคการศึกษาจะจัดการเรี ยนการสอนในภาคทฤษฎีไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อหนึ่ งหน่วยกิต ภาคปฏิบตั ิ ภาค
ทดลอง และ/หรื อการศึกษาดูงาน 30-45 ชัว่ โมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชวั่ โมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็ นชุ ดวิชา (Module) หรื อทีละรายวิชา
โดยมีกาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
ในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่เกิน 6 ปี การศึกษา สําหรับผูม้ ีคุณวุฒิปริ ญญาโท และไม่
เกิน 8 ปี การศึกษา สําหรับผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทั้งนี้ให้นบั จากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสู ตร
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
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การดําเนินการเรี ยนการสอน เป็ นวันและเวลานอกวันเวลาทําการปกติ
2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
(1) ผู้เ ข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผูเ้ ข้าศึกษาใน
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึ ก ษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่า
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีผล
การศึกษาดีมาก หรื อเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์การทํางานด้านหลักสู ตรและการสอน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หลัง
สําเร็ จปริ ญญาโท หรื อ 5 ปี หลังสําเร็ จปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาอื่น
(2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรื อผลสอบโทเฟล
ตามเกณฑ์ที่บณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกําหนด
(3) คัดเลือกจากผูท้ ี่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์
(4) สําหรั บ ผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัตินอกเหนื อจากเกณฑ์ดงั กล่ าว อาจได้รับการพิ จารณา
คัดเลื อกให้เข้า ศึก ษาตามดุ ล ยพิ นิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรปรัชญาดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการสอน
2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
(2) คัดเลือกจากผูท้ ี่ผา่ นการสอบข้อเขียน หรื อ
(3) คัดเลือกจากผูท้ ี่ผา่ นการสอบสัมภาษณ์
(4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทํางาน ความสามารถ
ที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สาํ เร็ จ
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
การจัดการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชา นิสิตจําเป็ นต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่ งต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งนิสิตยังต้องมีความรู ้ความสามารถในการใช้เพื่อ
การนําเสนอรายงาน และการเข้าร่ วมประชุมวิชาการต่างๆ ซึ่ งนิสิตอาจมีความรู ้ความสามารถไม่พอเพียง
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนิสิต
จากปัญหาในหมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชา
ภาษา อัง กฤษระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา และรายวิ ช าการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การวิ จ ัย เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ความรู ้
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั ให้แก่นิสิต โดยไม่นบั หน่ วยกิ ต
(Audit / Non credit)
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2560

2561

แผน 1.1
แผน 1.2
แผน 2.1
แผน 2.2
แผน 1.1
แผน 1.2
แผน 2.1
แผน 2.2
แผน 1.1
แผน 1.2
แผน 2.1
แผน 2.2

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 3 ปี
ปี การศึกษา/แผนการศึกษา
2559

จานวนนิสิตแต่ ละชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
5 5 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10
ชั้นปี ที่ 2
5 5 10 10 5 5 10 10
5 5 10 10
ช้ นปี ที่ 3
5 5 10 10 10 10 20 20 15 15 30 30
รวมจานวนนิสิต
5 5 10 10
จานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
กรณี ที่การรับนิ สิตในแผนการศึกษาใดแผนการศึ กษาหนึ่ งไม่ครบตามจํานวนของแผนการรับนิ สิต
ให้สามารถรับนิสิตอีกแผนการศึกษาหนึ่งเพิ่มเติมได้
2.6 งบประมาณตามแผน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร ประมาณ 550,000.00 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ ระบุ
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การเทียบโอนหน่ วยกิตและรายวิชา
เป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย เวสเทิ ร์นว่า ด้วย ระบบการศึ ก ษาสําหรั บระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8.2 การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย เวสเทิ ร์นว่า ด้วย ระบบการศึ ก ษาสําหรั บระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน กําหนดโครงสร้างของ
หลักสู ตรประกอบด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทําวิจยั
แบบ 1.1 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎี
นิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุ ษฎี
นิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
แบบ 2.1 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและ
หมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและ
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 81 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร
(1) แผน 1 เน้นการทําวิจยั
การศึกษาในแผนนี้ นิ สิตต้องจัดทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทําดุษฎีนิพนธ์ควบคู่
ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
แบบ 1.1 สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรี ยน
เพิม่ เติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หมวดเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
- หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
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นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่าํ กว่า
B และทําข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทําดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอ
ผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
แบบ 2.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
หมวดเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
- หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หมวดเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
81 หน่วยกิต

(1)

ผังโครงสร้ างหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
แผน 1 เน้ นการทาวิจัย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการ
สอน
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต N/C)

แบบ 1.1 สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
72 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ

สอบวัดคุณสมบัติ
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(Qualifying Examination)

(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์
72หน่วยกิต

แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการ
สอน
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต N/C)

แบบ 2.1 สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
51 หน่วยกิต

แบบ 2.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
81 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
และหมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
หมวดดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
3.1.3 รายละเอียดในหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ ตามความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
Non-credit
Applied computer for research
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EN8002
(2)
EDC6101
EDC6102
EDC6103
EDC6104
EDC6105
EDC6106
(3)
EDC8101
EDC8102
EDC8103
EDC8104
EDC8105
(4)
EDC920
1

มคอ.2

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Graduate English
หมวดวิชาบังคับ
ปรัชญาและจิตวิทยาเพื่อการเรี ยนรู้
Philosophy and Learning Psychology
การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้
Curriculum Development and Learning Management
การบริ หารจัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
Curriculum and Instruction Administration
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
Curriculum and Instruction Development
หลักการศึกษาและการเรี ยนรู้
Educational Principles and Learning and Teaching
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
Educational Innovation and Evaluation
หมวดวิชาเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน
Information Technology of Instruction
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณขั้นสู ง
Advanced Quantitative Research Methodology
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพขั้นสู ง
Advanced Qualitative Research Methodology
ปรัชญาเชิงศาสตร์
Philosophy of Science
ดุษฎีบณั ฑิตสัมมนา
Doctoral Seminar
หมวดดุษฎีบณั ฑิต
ดุษฎีนิพนธ์

Doctoral Dissertation
EDC920 ดุษฎีนิพนธ์
2

Non-credit

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

3 (3-0-6)
3 (1-3-3)
3 (1-3-3)
3 (2-3-5)
3 (0-6-3)

36 หน่วยกิต

48 หน่วย
กิต
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มคอ.2

Doctoral Dissertation
EDC920 ดุษฎีนิพนธ์
3
Doctoral Dissertation

72 หน่วย
กิต

3.1.4 แผนการศึกษา
(1) แผน 1 เน้นการทําวิจยั
แบบ 1.1
แบบ 1.2
รายวิชา
หน่ วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
หมวดเสริมพืน้ ฐาน
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
N/C
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
รวม
N/C
รวม
N/C
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
12
ED9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
12
รวม
12
รวม
12
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
6
รวม
6
รวม
6
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
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แบบ 1.1
รายวิชา
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม

จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

มคอ.2

แบบ 1.2
หน่ วยกิต
รายวิชา
12
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
12
รวม
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม
ชั้นปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม
ชั้นปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์ 3
รวม
48
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

แผน 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
แบบ 2.1
รายวิชา
หน่ วยกิต
หมวดเสริมพืน้ ฐาน
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
N/C
IT8001
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
EN8002
รวม
N/C
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC8101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
เพื่อการเรี ยนการสอน
EDC8102 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณขั้น
3 (1-3-3)
สู ง
EDC8103 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพขั้นสู ง 3 (1-3-3)

หน่ วยกิต
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
72

(2)
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แบบ 2.2
รายวิชา
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

หน่ วยกิต
N/C
N/C
N/C

เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน

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

เลือกเรี ยน

3(3-0-6)
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แบบ 2.1
รายวิชา
รวม
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
EDC8105 ดุษฎีบณั ฑิตสัมมนา

รวม

EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1

รวม
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์ 1
รวม

มคอ.2

แบบ 2.2
รายวิชา
รวม

หน่ วยกิต
9
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
3 (2-3-5)
เลือกเรี ยน
3 (0-6-3)
เลือกเรี ยน
EDC8101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรี ยนการสอน
EDC8102 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณขั้น
สู ง
6
รวม

หน่ วยกิต
12
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
12
EDC8103 ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพขั้นสู ง 3(3-0-6)
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
3(3-0-6)
EDC8105 ดุษฎีบณั ฑิตสัมมนา
3(3-0-6)
12
รวม
9
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
6
6
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
6
รวม
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
6
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
6
รวม
6
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
12
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
12
รวม
6
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
รวม
6
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
6
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แบบ 2.1
รายวิชา

มคอ.2

หน่ วยกิต

แบบ 2.2
รายวิชา
รวม

ชั้นปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
รวม
ชั้นปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์ 2
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

51

รวม
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
IT8001 การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ่ การวิจัย
N/C
Applied computer for research
ศึกษาความสําคัญองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:
IT) เพื่อแสวงหาความรู ้ การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลระบบสารสนเทศ เพื่อการสื บค้นและแสวงหา
ความรู้ในสังคัมยุคตัวเลข (digital society) และยุคแห่ งปั ญญา (intellectual society) เรี ยนรู้สัมผัส ฝึ กการ
สื่ อ สารแลกเปลี่ ย น ข้อ มู ล สารสนเทศบนระบบและเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การสร้ า งสารนิ เ ทศและ
สารสนเทศต่างๆ การควบคุมและการจัดการ เพื่อแสวงหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนา
วิชาชี พ และเพื่อแสวงหาความรู ้ ในการพัฒนาวิชาการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ศึ กษารวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บ ข้อมู ลและใช้งานฐานข้อมูล สนเทศ การสื่ อสารและแลกเปลี่ ย นข้อมูล สนเทศบนระบบและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้
โปรแกรมสําหรับการวิจยั ได้
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
N/C
Graduate English
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ สํานวยภาษาอังกฤษ ความไพเราะทางภาษา ศึกษาและ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การพัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใน
การอ่าน ฟั ง พูด ได้อย่างมัน่ ใจ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษาะในการฟั ง การพูด เพื่อให้ขอ้ มูลและแสดงความ
คิ ดเห็ นในเรื่ องต่ า ง ๆ ได้ก ารอ่ า นเพื่อหาหัวข้อเรื่ อง การอ่า นเพื่ อจับ ใจความสํา คัญและรายละเอี ย ด ให้
สามารถเขียนสรุ ปความเพื่อรายงานข้อความที่อ่านและให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่ องที่ตรง
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6
6
6
12
12
81
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มคอ.2

กับสาขาการบริ หารการศึกษา จากแหล่ งข้อมูลสิ่ งพิมพ์และอิ เล็กทรอนิ กส์ อี กทั้งสามารถอ่านและเขี ยน
Abstract และบทความภาษาอังกฤษได้
(2) หมวดวิชาบังคับ
EDC6101 ปรัชญาและจิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู้
3 (3-0-6)
Philosophy and Learning Psychology
ศึ ก ษา วิเ คราะห์ ป รั ช ญาการศึ ก ษาตะวัน ตกและตะวัน ออก โดยเฉพาะปรั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียงที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการศึกษาไทยในปั จจุบนั แนวคิดปฏิ รูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่ อ ความงอกงามตลอดชี วิ ต การสร้ า งสรรค์ ค วามก้า วหน้ า ทางวิ ช าการ บรู ณ าการองค์ ค วามรู ้ จ าก
สภาพแวดล้อม ชุมชน ความคิด ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม แหล่งความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา ศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการมนุ ษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการให้คาํ ปรึ กษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ และช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ให้พฒั นาการเรี ยนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตน

EDC6102 การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Curriculum Development and Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประเภทและระดับของหลักสู ตร ปั จจัยพื้ นฐานที่ มี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ทฤษฎีหลักสู ตร การบริ หารจัดการหลักสู ตร
การนําหลักสู ตรไปใช้ในในการจัดการเรี ยนรู้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบการสอน วิธีการสอน
และเทคนิ ค การสอน การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ย นรู ้ และการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่ อการเรี ย นรู ้ ก าร
บริ หารงานวิชาการและการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
EDC6103 การบริ หารจัดการหลักสู ตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
Curriculum and Instruction Administration
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบริ หารงานด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยน
การสอน การวางแผน และดําเนินงานด้านวิชาการโดยเน้นด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อใช้
หลักสู ตรให้ได้ผลตามความมุ่งหมาย การจัดบุคลากร สําหรับการจัดการเรี ยนการสอน การจัดตารางเรี ยน
การบริ การสื่ อการเรี ยนการสอน การจัดบริ การแนะแนว การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร การบริ การ ห้องสมุด
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู ้ในชุ มชน การนิ เทศ การ
ปรับปรุ งงานวิชาการและการจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษาดูงาน
เกี่ ยวกับการบริ หารและการใช้หลักสู ตรในสถานการณ์ จริ ง และการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
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มคอ.2

หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
EDC6104 การพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
Curriculum and Instruction Development
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่เป็ นปั จจุบนั ด้านการพัฒนาหลักสู ตร
และการเรี ยนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แก้ปัญหา และพัฒนา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับรู ปแบบ องค์ประกอบ ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนทั้งการศึกษา
ในระบบ และนอกระบบ
EDC6105 หลักการศึกษาและการเรี ยนรู้
3 (3-0-6)
Educational Principles and Learning and Teaching
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาและศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้อง ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา สังคมวิทยาการศึกษา ประวัติและแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อการศึกษาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสู ตรการศึกษาของไทย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวโน้มการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
ไทย
EDC6106 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Innovation and Evaluation
ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา และการวัดผลการเรี ยนการ
สอน กระบวนการสื่ อความหมาย สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน การผลิ ตและการใช้สื่ อและ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรระดับ
ต่าง ๆ ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
(3) หมวดวิชาเฉพาะ
EDC8101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน
3 (3-0-6)
Information Technology of Instruction
ศึกษา วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ การวัด การประเมินผล และ
การบริ หารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนา หลักสู ตร และการ
จัดการเรี ยนการสอน
EDC8102 ระเบียบวิธีวจิ ัยเชิ งปริมาณขั้นสู ง
3 (1-3-3)
Advanced Quantitative Research Methodology
ความหมายและลัก ษณะทั่วไปของการวิ จยั เชิ ง ปริ ม าณ ระเบี ย บวิธี วิจยั ประเภทวิจยั การ
ออกแบบการวิจยั การดําเนินการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผล
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มคอ.2

ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูลในการวิจยั เชิงปริ มาณ การเขียนโครงร่ างและรายงานวิจยั เชิงปริ มาณ
EDC8103 ระเบียบวิธีวจิ ัยเชิ งคุณภาพขั้นสู ง
3 (1-3-3)
Advanced Qualitative Research Methodology
ความหมายและลัก ษณะทั่ว ไป ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย ประเภทวิ จ ัย การออกแบบการวิ จ ัย การ
ดําเนินงานวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั
เชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกเป็ นรายบุคคล (Individual in depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
(Action Research) การเขียนโครงร่ างและรายงานวิจยั เชิงคุณภาพ
EDC8104 ปรัชญาเชิงศาสตร์
3 (2-3-5)
Philosophy of Science
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาเชิ งศาสตร์ ความหมาย ที่มา และสถานภาพของญาณวิทยา
(Epistemology) และกระบวนการสร้ างและสั่งสมองค์ความรู ้ ความจริ งของการศึ กษาด้านสังคมศาสตร์
องค์ประกอบของปรัชญาการศึกษาเชิ งประจักษ์ (Empiricism) สํานักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism)
และสํา นัก หลัง พฤติ ก รรมศาสตร์ (Post-behavioralism) ซึ่ งเป็ นพัฒนาการและการเปลี่ ย นแปลงของ
กระบวนการแสวงหาและจัดระเบี ย บความรู้ ด้านสังคมศาสตร์ ทั้ง ในแง่ ข องการเปลี่ ย นกระบวนทัศ น์
(Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) ขอบข่าย (Locus of Study) และหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
เพื่อนําไปสู่ การสร้างและการพัฒนาทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์
EDC8105 ดุษฎีบัณฑิตสั มมนา
3 (0-6-3)
Doctoral Seminar
สัมมนาในหัวข้อที่จะนําไปสู่ การทําดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่เชี่ ยวชาญ
ในหัวข้อดังกล่าว โดยจัดทําเป็ นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ
(4) หมวดดุษฎีบณั ฑิต
EDC9201 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่ วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจยั และเสนอผลการวิจยั ตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุ มตั ิ กํากับดูแล
และคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา และดําเนิ นการตามขั้นตอนและรู ปแบบของการนําเสนอดุ ษฎี
นิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
EDC9202 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่ วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจยั และเสนอผลการวิจยั ตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุ มตั ิ กํากับดูแล
และคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา และดําเนิ นการตามขั้นตอนและรู ปแบบของการนําเสนอดุ ษฎี
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นิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์
72 หน่ วยกิต
Doctoral Dissertation
ศึกษาวิจยั และเสนอผลการวิจยั ตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุ มตั ิ กํากับดูแล
และคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึ กษา และดําเนิ นการตามขั้นตอนและรู ปแบบของการนําเสนอดุ ษฎี
นิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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(1)

3.2 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ งทาง
ประชาชน
วิชาการ
3101701957861
อาจารย์

(2)

3969900317846

ที่

ชื่อ – สกุล
ดร.นภาภรณ์ ธัญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ มหานิยม
สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
คอ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
ค.ม.
ค.บ.

(3)

3930300418848

อาจารย์

ดร.โชติมา หนูพริ ก

(4)

32002004446449

อาจารย์

ดร.จุรี ทัพวงษ์

มคอ.2

ปร.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
พณ.บ.

สาขาวิชา
หลักสู ตรและการสอน
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
หลักสู ตรและการสอน
สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
การวัดผลการศึกษา
คณิ ตศาสตร์
การวัดผลการศึกษา
คณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรและการสอน
บริ หารการศึกษา
การบัญชี
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สถาบัน

ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยบูรพา
2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2545
วิทยาลัยครู สวนดุสิต
2523
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2520

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553
2547
2540
2511
2504
2552
2536
2516
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ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ

(5)

3100602783139

(6)

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

อาจารย์

ดร.กิติชยั รุ จิมงคล

3329900345560

อาจารย์

ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา

(7)

3729900110984

อาจารย์

ดร.จิรฐา จรวงษ์

(8)

3120600580254

อาจารย์

ดร.ธนาดล สมบูรณ์

(9)

3730100851094

อาจารย์

ดร.เกรี ยงศักดิ์ สังข์ชยั

กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
ศบ.ม.
ค.บ.
ศษ.ด.
กศ.ม.
ก.ศ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
กศ.บ.

มคอ.2

สาขาวิชา

หลักสู ตรและการสอน
การศึกษาสําหรับเด็กปั ญญาเลิศ
การสอนวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรและการสอน
บริ หารการศึกษา
สังคมศึกษา
หลักสู ตรและการสอน
บริ หารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรและการสอน
การศึกษาผูใ้ หญ่
การศึกษาผูใ้ หญ่
หลักสู ตรและการสอน
การศึกษาสําหรับเด็กปั ญญาเลิศ
บรรณารักษ์ศาสตร์
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สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครริ นทร์
วิทยาลัยครู เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา

ปี พ.ศ.

2551
2536
2522
2555
2549
2527
2556
2540
2532
2557
2537
2527
2552
2536
2525
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องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) ไม่มี
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ในหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีการ
กําหนดให้นิสิตได้ทาํ วิจยั ในหมวดดุษฎีนิพนธ์ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาวิจยั และเสนอผลการวิจยั ตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุ มตั ิ กํากับดูแล
และคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ ปรึ กษา และดําเนิ นการตามขั้นตอนและรู ปแบบของการนําเสนอดุ ษฎี
นิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สามารถดําเนิ นชี วิตประจําวันและปฏิ บตั ิ งานบนพื้ นฐานของความมี คุณธรรม
จริ ย ธรรม แลสามารถใช้ดุล ยพิ นิ จของตนเองและสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่ น ใช้ดุล ยพิ นิจเพื่ อ การจัดการปั ญหา
คุณธรรมและจริ ยธรรมได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และบนพื้นฐานของเหตุผล
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิ งจริ ยธรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(4) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมตามบทบาทของ
ตน
(5) มีเจตคติที่ดีในการแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติมทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งใฝ่ เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
5.2.2 ด้ านความรู้
(1) สร้างองค์ความรู ้ใหม่
(2) มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ สาขาวิชาได้อย่างลึกซึ้ งและเป็ นปั จจุบนั
(3) มีความเข้าใจเกี๋ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล
(4) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในระดับสู งและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
5.2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถพิ จารณาปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบอาชี พได้ตรง
ประเด็นโดยการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) สามารถแสวงหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์
4.
5.
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(3) มีปฏิภาณไหวพริ บในการตัดสิ นใจด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

5.2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแสดงความเห็นเชิ งวิชาการ วิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีปฏิ สัมพันธ์ เชิ งสร้ างสรรค์ระหว่างบุ คคลกับกลุ่ มคน มี มนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั
ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและบุคคลทัว่ ไปในสังคม
(3) สามารถทํา งานเป็ นที ม ในการให้บ ริ ก ารร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) สามารถปรั บตัวเข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(5) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
5.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อ มูล เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติใ น
การศึ กษาค้นคว้าเพื่อการแก้ปัญหาในเชิ งสร้ างสรรค์ รวมทั้งสามารถสรุ ปและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และชุมชน
(3) มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทัก ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทนั สมัย ใน
ชีวติ ประจําวัน และการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
(4) รู ้ จกั การเลื อกใช้รูปแบบการนํา เสนอข้อมู ล ได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์
บุคคล และกลุ่มคน
(5) สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจยั ในชีวติ ประจําวันและการปฏิบตั ิงาน
5.3 ช่ วงเวลา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะจัดให้
นิสิตได้ทาํ วิจยั ตามแผนการศึกษา
(1) แผน 1 คือแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะเริ่ มทําวิจยั ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 1
ของการศึกษา
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(2) แผน 2 แบบ 2.1 จะเริ่ มทําวิจยั ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 2 ของการศึกษา และ
แบบ 2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 2 ของการศึกษา ตามลําดับ
5.4 จานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของงานวิจยั แบ่งตามแผนการศึกษา
(1) แบบ 1.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วย
กิต
(2) แบบ 1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วย
กิต
(3)

แบบ 2.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วย

กิต
(4) แบบ 2.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษาหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) สําหรับนิสิตแบบ 1 เน้นการวิจยั
(1.1) นิสิตสอบผ่านการสอบวัดความรู ้ของมหาวิทยาลัย
(1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ให้นิสิต
(1.3) ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตสนใจเพิ่มเติม รวมถึ งอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
(1.4) นิ สิ ตนํา เสนอโครงร่ า งดุ ษ ฎี นิพ นธ์ ต่อคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิพ นธ์ เพื่ อ
ขอรับข้อเสนอแนะ
(1.5) นิ สิตนําเสนอโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์
เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ในการศึกษาก่อนดําเนินการ
(1.6) กํา หนดการประเมิ น ความก้า วหน้ า ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ดําเนินงานตามโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
(2) สําหรับนิสิตแบบ 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
(2.1) ผ่า นการศึ ก ษารายวิ ช าระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณขั้น สู ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง
คุณภาพขั้นสู ง และการประเมินงานวิจยั
(2.2) นิสิตสอบผ่านการสอบวัดความรู ้ของมหาวิทยาลัย
(2.3) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ให้นิสิต
(2.4) ศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่นิสิตสนใจเพิ่มเติม รวมถึ งอาจศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
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(2.5) นิสิตนําเสนอโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อ
ขอรับข้อเสนอแนะ
(2.6) นิ สิตนําเสนอโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์
เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ในการศึกษาก่อนดําเนินการ
(2.7) กํา หนดการประเมิ น ความก้า วหน้ า ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ดําเนินงานตามโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) คณะกรรมการที่ปรึ กษาดุ ษฎี นิพนธ์ และนิ สิตกําหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผล
ทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
(2) นิสิตประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเองตามแบบประเมินผลการประเมินตนเอง
(3) นิสิตประเมินผลการเรี ยนรู้ของนิสิตตามแบบประเมินผลการเรี ยนรู้
(4) ประเมิ น ผลการศึ ก ษาของนิ สิ ต จากการนํา เสนอโครงร่ า งและผลการศึ ก ษาวิจยั ของ
รายวิชาในหมวดดุษฎีนิพนธ์
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลัก สู ต รและการสอน ของมหาวิ ท ยาลัย เวสเทิ ร์ น มี
วัตถุประสงค์ที่จะเสริ มสร้างให้นิสิตเป็ นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเด่น ดังนี้
ที่
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) ด้านบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ
- สอดแทรกกิ จกรรมระหว่า งเรี ย นที่ ก ารสร้ า งเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพและ
ภาวะผูน้ าํ ที่ดีแก่นิสิต เช่น การเจรจาต่อรอง การแต่งกาย การเข้าสังคม
การพูดในที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมกลุ่ม
- อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อนิสิต
- จัดอบรมเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพและการเป็ นผูน้ าํ ที่ดีแก่นิสิต
(2) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
- ให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหาคุณธรรมจริ ยธรรมจากสถานการณ์ตวั อย่างที่
เกิ ดขึ้ นในการดําเนิ นชี วิตและการปฏิ บตั ิ ง าน ในรายวิชาต่ างๆ ตาม
ความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้
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(1) สามารถดําเนิ นชี วิตประจําวันและปฏิ บตั ิ งานบนพื้ นฐานของความมี คุณธรรม
จริ ย ธรรม แลสามารถใช้ดุล ยพิ นิ จของตนเองและสนับสนุ นให้ผูอ้ ื่ น ใช้ดุล ยพิ นิจเพื่ อ การจัดการปั ญหา
คุณธรรมและจริ ยธรรมได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และบนพื้นฐานของเหตุผล
(2) สามารถวิเคราะห์ ปัญหาเชิ งจริ ยธรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(4) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมตามบทบาทของ
ตน
(5) มีเจตคติที่ดีในการแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติมทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคม รวมทั้งใฝ่ เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและพบปะพูดคุยกับนิ สิตเพื่อเสริ มสร้าง
เจตคติที่ดีต่อโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาอยูเ่ สมอ
(2) กําหนดให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นิสิตเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมและ
แสดงออกถึงความเป็ นไทย
(3) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมในทุกรายวิชา
(4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
(5) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นิสิตเห็นความสําคัญของความเป็ นไทย
(6) จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
(7) ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ประสบผลสําเร็ จในชีวติ และการทํางาน
(8) จัดกิจกรรมให้มีส่วนร่ วมกับองค์กร
(9) จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม
(10) ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ นิ สิ ต จัด กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและ
เทคโนโลยีแก่สังคม
(11) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
(1) การประเมิ นระหว่า งเรี ย น โดยผูเ้ รี ย น เพื่ อนร่ ว มชั้น เรี ย น อาจารย์ อาจารย์ที่
ปรึ กษา ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบประเมิน แบบวัด ฯลฯ
(2) การประเมินภายหลังการสําเร็ จการศึกษา โดยบัณฑิ ต และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ด้วย
แบบสอบถาม
(3) ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ ของนิสิต
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(4) รายงานผลการพบนิสิตของอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับเจตคติของวิชาชีพ
(5) ทดสอบการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ขอ้ สอบ การทํารายงาน การทํา
วิจยั หรื อการศึ กษาปั ญหาพิเศษผ่านกระบวนการวิจยั พร้ อมทั้งนําเสนอผลงานของตนเองในรู ปแบบของ
รายงาน และการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้
(1) สร้างองค์ความรู ้ใหม่
(2) มีความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์ สาขาวิชาได้อย่างลึกซึ้ งและเป็ นปั จจุบนั
(3) มีความเข้าใจเกี๋ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล
(4) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในระดับสู งและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
2.2.2 กลยุทธ์ การสอน
ใช้กลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง และเรี ยนรู ้ ผ่านสถานการณ์ ตวั อย่างในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้
ใช้กลยุทธ์ในการประเมินที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมการประเมินผลการเรี ยนรู้ใน
ทุ ก ๆ ด้า น เช่ น แบบวัดความรู ้ แบบประเมิ นรายงานผลการศึ ก ษาด้วยตนเอง แบบประเมิ นการผลการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ฯลฯ
2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้
(1) สามารถพิ จารณาปั ญหาและอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ นจากการประกอบอาชี พได้ตรง
ประเด็นโดยการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) สามารถแสวงหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาและอุ ปสรรคได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์
(3) มีปฏิภาณไหวพริ บในการตัดสิ นใจด้วยการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้และศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.3.2 กลยุทธ์ การสอน
ใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ห้ ผูเ้ รี ย นได้คิ ดวิ เ คราะห์ และแก้ไ ขปั ญ หา จากกรณี ต ัวอย่า ง
สถานการณ์ จาํ ลอง โดยเริ่ มจากปั ญหาที่ง่ายไปสู่ ปัญหาที่ซับซ้อน ทั้งนี้ ตอ้ งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รายวิชานั้นๆ
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2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
ใช้กลยุทธ์ในการประเมินที่หลากหลาย ในการประเมินความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
ตามความเป็ นจริ งจากผลงาน
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้
(1) สามารถแสดงความเห็นเชิ งวิชาการ วิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งวางแผนเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) มีปฏิ สัมพันธ์ เชิ งสร้ างสรรค์ระหว่างบุ คคลกับกลุ่ มคน มี มนุ ษยสัมพันธ์ ที่ดีกบั
ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและบุคคลทัว่ ไปในสังคม
(3) สามารถทํา งานเป็ นที ม ในการให้บ ริ ก ารร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
(4) สามารถปรั บตัวเข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
องค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(5) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อการพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองและมีการทํางาน
เป็ นทีม

2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนในการแสดงออกถึ งความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม ใน
สถานการณ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ
(2) ประเมินทักษะที่แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าํ ตามสถานการณ์การเรี ยนรู ้ต่างๆ
(3) ประเมินการทํางานเป็ นทีมร่ วมกับกลุ่มเพื่อน
(4) ประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ งความรับผิดชอบในสถานการณ์ต่างๆ
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้
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(1) สามารถคัดกรองข้อ มูล เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพทางคณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติใ น
การศึ กษาค้นคว้าเพื่อการแก้ปัญหาในเชิ งสร้ างสรรค์ รวมทั้งสามารถสรุ ป และเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และชุมชน
(3) มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทัก ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ทนั สมัย ใน
ชีวติ ประจําวัน และการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
(4) รู ้ จกั การเลื อกใช้รูปแบบการนํา เสนอข้อมู ล ได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์
บุคคล และกลุ่มคน
(5) สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจยั ในชีวติ ประจําวันและการปฏิบตั ิงาน
2.5.2 กลยุทธ์ การสอน
(1) จัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนที่ เน้นให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึกทักษะการสื่ อสารระหว่า ง
บุคคล ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรายวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่ อสารที่หลากหลายรู ปแบบ
(3) จัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ในรายวิช าต่ างๆ ที่ ส่ง เสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
(1) ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(2) ทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทํารายงาน การทําวิจยั หรื อผ่าน
กระบวนการวิจยั พร้อมทั้งนําเสนอผลงานของตนเองในรู ปแบบของรายงาน และการนําเสนอในการประชุ ม
วิชาการ
3. แผนการกระจายความรั บ ผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลัก สู ต รสู่ รายวิชา (Curriculum
Mapping)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จดั ทําแผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน ดังต่อไปนี้
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IT8001
EN8002
EDC6101
EDC6102
EDC6103
EDC6104
EDC6105
EDC6106
EDC8101
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แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสั มพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ระหว่ างบุคคลและความ
จานวน
ปัญญา
ชื่อวิชา
รับผิดชอบ
หน่ วยกิต
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั Non-credit     

 
    
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา Non-credit     

 
    
ปรัชญาและจิตวิทยาเพื่อการ
3 (3-0-6)     
          
เรี ยนรู้
การพัฒนาหลักสู ตรและการ
3 (3-0-6)     
          
จัดการเรี ยนรู้
การบริ หารจัดการหลักสู ตรและ
3 (3-0-6)     
          
การเรี ยนการสอน
การพัฒนาหลักสู ตรและการ
3 (3-0-6)     
          
เรี ยนการสอน
หลักการศึกษาและการเรี ยนรู้
3 (3-0-6)     
          
นวัตกรรมและการประเมินผล
3 (3-0-6)     
          
การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
3 (3-0-6)     
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รหัสวิชา

EDC8102
EDC8103
EDC8104
EDC8105
EDC9201
EDC9202

ชื่อวิชา

แผนการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสั มพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ระหว่ างบุคคลและความ
จานวน
ปัญญา
รับผิดชอบ
หน่ วยกิต
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

เรี ยนการสอน
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปริ มาณขั้นสู ง
ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพขั้นสู ง
ปรัชญาเชิงศาสตร์
ดุษฎีบณั ฑิตสัมมนา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์

EDC9203 ดุษฎีนิพนธ์
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3 (1-3-3)
3 (1-3-3)
3 (2-3-5)
3 (0-6-3)
หน่วย
36
กิต
หน่วย
48
กิต
72 หน่วย
กิต





















    
    

  
    









































ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

























                     
                     
                     

- 34 -

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1.

การวัดผล และประเมินผลการศึกษา
นิสิตจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดผลประเมินผลการศึกษารายวิชาได้ จะต้องมีเวลาเรี ยนวิชานั้นอย่างน้อยไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณี ที่นิสิตมีเวลาเรี ยนตํ่ากว่านี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดประเมินผลการศึกษา โดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ผสู ้ อน
รายวิชานั้นประกอบการพิจารณาเน้นในรายวิชาที่ได้ C+
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ในระบบค่าระดับคะแนน 11 ระดับ ดังนี้
ค่ าระดับคะแนน
เกรด
ความหมาย
4.00
A
ดีเลิศ (Exceptional)
3.75
Aดีเยีย่ ม (Excellent)
3.50
B+
ดีมาก (Very good)
3.00
B
ดี (Good)
2.75
Bดีพอใช้ (Fairly good)
2.50
C+
ค่อนข้างดี (Fair)
2.00
C
พอใช้ (Satisfactory)
1.75
Cอ่อน (Poor)
1.50
D+
ค่อนข้างอ่อน (Quite poor)
1.00
D
อ่อนมาก (Very poor)
0
F
ตก (Fail)
นอกจากระบบระดับขั้นแล้วยังอาจประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับขั้นได้ดงั นี้
เกรด
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
O
พอใจมาก (Outstanding)
U
ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
E
ดีเยีย่ ม (Excellent)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
W
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
WA
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งลงทะเบียน (Waive)
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เกรด
ความหมาย
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In Progress)
RF
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าในรายวิชาที่ได้ F
RD
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ D
RD+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ D+
RCรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ CRC
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ C
RC+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ C+
TR
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน
CS
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน
CE
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรื อการอบรม
CP
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟ้ มสะสมงาน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต (ระหว่างศึกษา) ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ มีดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรตรวจสอบข้อสอบ และผลการให้คะแนนกับข้อสอบ
รายงาน โครงงานและอื่นๆ ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับมอบหมาย
(2) คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วย
อาจารย์ประจํา และผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกหลักสู ตร ตรวจสอบข้อสอบและผลการให้คะแนนกับข้อสอบ
รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กระบวนการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของหลักสู ตร (หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา) โดยคณะ กรรมการ
ประเมินหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี และอาจารย์
ประจําหลักสู ตร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) วิเคราะห์ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจาก
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต บัณฑิตใหม่ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรตามวัตถุประสงค์
ของหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้
(2) จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนิ นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร บัณฑิตวิทยาลัย
3. การทาดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์
(1) การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
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นิ สิตจะลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาดุ ษฎี นิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่ อนิ สิตสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ
(Qualifying examination)
(2) นิ สิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
(3) มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์จากคณาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อควบคุม
การทําดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
(4) ทุกภาคการศึกษาที่นิสิตได้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยังเขียนดุษฎีนิพนธ์ไม่แล้วเสร็ จ จะ
บันทึกผลการเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ IP ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
(5) แต่ละภาคการศึ กษาที่ นิสิตลงทะเบี ยนดุ ษฎี นิพนธ์ นิ สิตต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิ สิตไว้
จนกว่าจะสอบดุษฎีนิพนธ์ผา่ น
(6) การสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ เมื่อกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์เห็นว่านิ สิตพร้อมที่
จะเสนอสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ได้ ให้นิสิตยืน่ คําร้องเพื่อขออนุมตั ิสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎี
นิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
ต่อไป
(7) การสอบดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิสิตดําเนินการทําดุษฎีนิพนธ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอเพื่อขออนุมตั ิสอบป้ องกันดุษฎี
นิ พ นธ์ ซึ่ งเป็ นการสอบปากเปล่ า เพื่ อแสดงความรู ้ ค วามเข้า ใจดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต่ อมหาวิท ยาลัย ตามความ
เห็นชอบของกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิ สิตสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ผา่ นให้เสนอรู ปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. การสาเร็จการศึกษา
นิสิตจะได้รับการเสนอชื่อให้รับปริ ญญาจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
แบบ 1 เน้นการวิจยั
(1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
(3) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) ตีพิมพ์เผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดําเนิ นการให้ผลงานส่ วนหนึ่ งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
แบบ 2 เน้นการศึกษารายวิชาและการวิจยั
(1) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
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(2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
(3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
(4) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) ตีพิมพ์เผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดําเนิ นการให้ผลงานส่ วนหนึ่ งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การวัดผล และประเมินผลการศึกษา
นิสิตจะมีสิทธิ์ ได้รับการวัดผลประเมินผลการศึกษารายวิชาได้ จะต้องมีเวลาเรี ยนวิชานั้นอย่างน้อยไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณี ที่นิสิตมีเวลาเรี ยนตํ่ากว่านี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดประเมินผลการศึกษา โดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ผสู ้ อน
รายวิชานั้นประกอบการพิจารณาเน้นในรายวิชาที่ได้ C+
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ในระบบค่าระดับคะแนน 11 ระดับ ดังนี้
ค่ าระดับคะแนน
เกรด
ความหมาย
4.00
A
ดีเลิศ (Exceptional)
3.75
Aดีเยีย่ ม (Excellent)
3.50
B+
ดีมาก (Very good)
3.00
B
ดี (Good)
2.75
Bดีพอใช้ (Fairly good)
2.50
C+
ค่อนข้างดี (Fair)
2.00
C
พอใช้ (Satisfactory)
1.75
Cอ่อน (Poor)
1.50
D+
ค่อนข้างอ่อน (Quite poor)
1.00
D
อ่อนมาก (Very poor)
0
F
ตก (Fail)
นอกจากระบบระดับขั้นแล้วยังอาจประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับขั้นได้ดงั นี้
เกรด
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
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เกรด
ความหมาย
O
พอใจมาก (Outstanding)
U
ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
E
ดีเยีย่ ม (Excellent)
G
ดี (Good)
P
ผ่าน (Pass)
W
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
WA
รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งลงทะเบียน (Waive)
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุ ด (In Progress)
RF
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนซํ้าในรายวิชาที่ได้ F
RD
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ D
RD+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ D+
RCรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ CRC
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ C
RC+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนเน้นในรายวิชาที่ได้ C+
TR
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน
CS
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน
CE
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
CT
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรื อการอบรม
CP
รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟ้ มสะสมงาน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต (ระหว่างศึกษา) ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ มีดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรตรวจสอบข้อสอบ และผลการให้คะแนนกับข้อสอบ
รายงาน โครงงานและอื่นๆ ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับมอบหมาย
(2) คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา บัณฑิ ตวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วย
อาจารย์ประจํา และผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกหลักสู ตร ตรวจสอบข้อสอบและผลการให้คะแนนกับข้อสอบ
รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับมอบหมาย
2.2 กระบวนการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของหลักสู ตร (หลังนิสิตสาเร็จการศึกษา) โดยคณะ กรรมการ
ประเมินหลักสู ตร ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี และอาจารย์
ประจําหลักสู ตร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
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(1) วิเคราะห์ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจาก
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต บัณฑิตใหม่ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรตามวัตถุประสงค์
ของหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้
(2) จัดทํารายงานสรุ ปผลการดําเนิ นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตรเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร บัณฑิตวิทยาลัย
3. การทาดุษฎีนิพนธ์ และการสอบดุษฎีนิพนธ์
(1) การลงทะเบียนรายวิชาดุษฎีนิพนธ์
นิ สิตจะลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาดุ ษฎี นิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่ อนิ สิตสอบผ่านการสอบวัดคุ ณสมบัติ
(Qualifying examination)
(2) นิ สิตต้องเสนอหัวข้อและโครงร่ างดุ ษฎี นิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย
(3) มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์จากคณาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อควบคุม
การทําดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
(4) ทุกภาคการศึกษาที่นิสิตได้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ และยังเขียนดุษฎีนิพนธ์ไม่แล้วเสร็ จ จะ
บันทึกผลการเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ IP ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
(5) แต่ละภาคการศึ กษาที่ นิสิตลงทะเบี ยนดุ ษฎี นิพนธ์ นิ สิตต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิ สิตไว้
จนกว่าจะสอบดุษฎีนิพนธ์ผา่ น
(6) การสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ เมื่อกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์เห็นว่านิ สิตพร้อมที่
จะเสนอสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์ได้ ให้นิสิตยืน่ คําร้องเพื่อขออนุมตั ิสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎี
นิพนธ์ต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
ต่อไป
(7) การสอบดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิ สิตดําเนิ นการทําดุ ษฎีนิพนธ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้เสนอเพื่อขออนุ มตั ิสอบป้ องกันดุษฎี
นิ พ นธ์ ซึ่ งเป็ นการสอบปากเปล่ า เพื่ อแสดงความรู ้ ค วามเข้า ใจดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ต่ อมหาวิท ยาลัย ตามความ
เห็นชอบของกรรมการที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
เมื่อนิ สิตสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ผา่ นให้เสนอรู ปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามรู ปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. การสาเร็จการศึกษา
นิสิตจะได้รับการเสนอชื่อให้รับปริ ญญาจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
แบบ 1 เน้นการวิจยั
(1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
(2) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
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(3) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(4) ตีพิมพ์เผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดําเนิ นการให้ผลงานส่ วนหนึ่ งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
แบบ 2 เน้นการศึกษารายวิชาและการวิจยั
(1) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
(2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา
(3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
(4) เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ (สอบปากเปล่า) ขั้นสุ ดท้าย
โดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(5) ตีพิมพ์เผยแพร่ ดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อย
ดําเนิ นการให้ผลงานส่ วนหนึ่ งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.

การบริ หารหลักสู ตร
1.1 ระบบการบริ หารหลักสู ตร
บัณฑิตวิทยาลัย ได้กาํ หนดการบริ หารหลักสู ตร โดยมีผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรคือ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตร ที่ประกอบด้วย คณบดี ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
1.2 กลไกการบริหารหลักสู ตร
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบบริ หารหลักสู ตร
และจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานแก่อาจารย์ผสู ้ อน
(2) มอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
ให้เป็ นไปตามรายละเอียดของหลักสู ตรและของรายวิชาแก่อาจารย์ผสู ้ อน
(3) ผูป้ ระสานงานวิชาทุกกลุ่มวิชาควบคุมคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาและ
ดําเนินการประเมินผลการสอนอาจารย์ผสู้ อน
(4) สรุ ปประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
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จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อจัดหาทรัพยากรทางการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อ ตํารา เอกสาร และวารสาร เป็ นจํานวนมากในสํานักหอสมุดกลาง
และมีระบบการสื บค้นข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ท สําหรับนิสิต คณาจารย์ และผูส้ นใจอย่างเพียงพอ
2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 การจัดหาทรัพยากรทางการจัดการเรียนการสอน
(1) หนังสื อ ตํารา เอกสาร และวารสาร
มหาวิท ยาลัย ได้มี โครงการจัดหาหนังสื อ ตํารา เอกสาร และวารสาร โดยได้
จัดสรรงบประมาณเพื่ อ การจัดหาทรั พ ยากรดัง กล่ า ว นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลัย ได้จดั หาสื่ ออิ เ ล็ ก โทรนิ ก
คอมพิ วเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่อการสื บค้นให้เพีย งพอสําหรั บ การให้บ ริ ก าร โดยในเบื้ องต้น
มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบเครื อข่ายทางอินเตอร์ เน็ทแบบไร้ สายให้บริ การแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคคล
ทัว่ ไปทั้งในอาคารเรี ยน หอสมุด และหอพัก
(2) ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จดั หาครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

2.3.2 ระบบการบริหารจัดการ
(1) คณะกรรมการบริ หารคณะกําหนดนโยบาย แผนการใช้และการพัฒนาทรัพยากร
เพื่อการจัดการเรี ยน การสอน รวมถึงงบประมาณการจัดซื้ อ การซ่อมบํารุ งที่เหมาะสม
(2) ให้อาจารย์ผสู้ อนเสนอรายการสื่ อ หนังสื อ ตํารา เอกสาร วารสาร ครุ ภณั ฑ์และ
อุปกรณ์ทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ หารคณะฯ
(3) มอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการดูแลและซ่ อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์และอุ ปกรณ์ เพื่อการ
จัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนติดตามความต้องการการใช้และการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการ
สอน
(4) จัดทําระบบพัสดุอย่างถูกต้องชัดเจน
(5) ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดหาหนังสื อ ตํารา เอกสาร และวารสาร
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการบริ หารคณะกําหนดแผนการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยน
การสอนแบบมีส่วนร่ วมกับผูส้ อน ผูเ้ รี ยน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ พร้อม
ทั้งจัดทําระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
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มีการคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามระเบี ยบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมี วุฒิการศึ กษา
ระดับ ปริ ญญาเอกขึ้ นไป เป็ นผูม้ ี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะสาขา หรื อมี ต าํ แหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ าํ กว่า รอง
ศาสตราจารย์ และมีจาํ นวนอาจารย์ตามเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
(1) จัดให้มีก ารประชุ มสัมมนาเพื่ อสร้ างความเข้าใจในหลักสู ตรของบัณฑิ ตวิท ยาลัยแก่
คณาจารย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาโดยผูเ้ รี ยน และใน
กรณี ที่ในรายวิชากําหนดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย ให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องในแหล่งฝึ กปฏิบตั ิร่วมประเมินการ
จัดการเรี ยนการสอน
(3) จัดให้มีการประชุ มเพื่อการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการ
จัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันของทีมผูส้ อนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(4) ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรเสนอผลการประชุมตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
(5) จัดให้มีก ารประชุ มเพื่ อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและเป็ นแนวทางให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสู ตร มหาบัณฑิตมีคุณลักษณะเป็ นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เมื่อสิ้ นปี
การศึกษาทุกปี
(6) จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินหลักสู ตรโดยภาพรวม และนําไปสู่ การปรับปรุ ง
หลักสู ตร
3.3 การแต่ งตั้งอาจารย์พเิ ศษ
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มี น โยบายที่ จ ะจัด จ้า งอาจารย์พิ เ ศษในกรณี ที่ เ ป็ นหัว ข้อ เรื่ อ งที่ ต้อ งการ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง ซึ่ งผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ตามการเสนอของ
ผูอ้ าํ นวยการหลัก สู ตร โดยคํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ข องผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ เพื่ อเสนอขออนุ ม ัติก ารจัดจ้า งต่ อ
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย และจะจัดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งหลังการสอน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกํา หนดคุ ณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง ให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะ สอดคล้องกับ
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.2 การพัฒนาบุคลากร
(1) จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสู ตรของบัณฑิตวิทยาลัย
(2) จัดอบรมสัมมนาวิชาเพื่อเพิ่มศักยภาพและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานประจําทุกปี
(3) จัดให้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
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(4) จัดให้เข้าร่ วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานจาก
หน่วยงานภายนอก
4.3 การสนับสนุนให้ มีการวิจัยในชั้ นเรียนเพือ่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ
(1) คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นิสิตทุกคนพร้ อมกําหนดบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา
(2) อาจารย์ที่ปรึ กษาทุกคนจัดทําแฟ้ มประวัติ บันทึกการให้คาํ ปรึ กษาและ/หรื อแนะนํา และ
ความก้าวหน้าของนิสิตเป็ นรายบุคคล
(3) คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรจะเป็ นที่ ป รึ ก ษาให้แก่ อาจารย์และนิ สิ ต หากนิ สิ ตมี
ปั ญหาเกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึ กษา
(4) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาจัด ทํา ตารางการพบนิ สิ ต ในที่ ป รึ ก ษาอย่า งน้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ
หนึ่งครั้ง
(5) อาจารย์ทุกคนจัดทําตารางการปฏิบตั ิงานติดไว้หน้าห้องทํางาน
(6) จัด อบรมเพื่ อ ฟื้ นฟู ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและทัก ษะการให้
คําปรึ กษาเบื้องต้นแก่อาจารย์ทุกคนปี ละ 1 ครั้ง
(7) จัดกิ จกรรมการพัฒนานิ สิต เพื่อส่ งเสริ มให้นิสิตตระหนักถึ งทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
ไทย การมีหวั ใจของการให้บริ การ มีจิตอาสา มีทกั ษะทางด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
กรณี ที่นิสิตเกิ ดความสงสัยเกี่ ยวกับการประเมิ นผลการเรี ยนในรายวิชาใด นิ สิตสามารถยื่น
เสนอคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ โดยให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะดําเนิ นการติ ดตามความต้องการทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพของชุ มชนและสังคม และเมื่อมีบณ
ั ฑิตสําเร็ จการศึกษาจะมีการติดตามการมีงานทํา และความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สังคม และผูใ้ ช้บณั ฑิต
7. ตัวบ่ งชี้ของผลการดาเนินงาน
7.1 แบบ 1.1 และ 2.1
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ปี การศึกษา
2559 2560 2561
อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพื่อ   
วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน   
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
  
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนิ นการ   
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน   
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน   
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
 
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใ หม่ (ถ้า มี ) ทุ ก คน ได้รั บ การปฐมนิ เทศหรื อคํา แนะนํา ด้า นการ   
จัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ของผลการดาเนินงาน

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ อย่าง 
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิ สิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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7.2 แบบ 1.2 และ 2.2
ปี การศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563
อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพื่อ     
วางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน     
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)     
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนิ นการ     
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน     
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน     
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
   
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใ หม่ (ถ้า มี ) ทุ ก คน ได้รับ การปฐมนิ เ ทศหรื อ คํา แนะนํา ด้า นการ     
จัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ อย่าง     
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ     
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
   
ระดับความพึงพอใจของนิ สิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
   
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่ งชี้ของผลการดาเนินงาน

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1.

การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) อาจารย์ผสู ้ อนตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ของนิ สิตหลังชัว่ โมงเรี ยน ด้วยแบบทดสอบย่อย
เป็ นต้น
(2) คณะจัดให้มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ และการประเมินผลรายวิชาโดยผูเ้ รี ยนทุกรายวิชา
(3) คณะจัดให้มีการประเมินผลการสอนโดยอาจารย์ผสู ้ อนเอง อาจารย์ร่วมทีมผูส้ อน และ
ผูบ้ ริ หาร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) คณะจัดให้มีการประเมินการสอนโดยผูเ้ รี ยนทุกรายวิชา
(2) มีการประเมิ นผลการสอนโดยอาจารย์ร่วมทีมผูส้ อนและผูบ้ ริ หาร พร้ อมทั้งส่ งผลการ
ประเมินกลับให้อาจารย์ผสู้ อนรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินเพื่อนําไปกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนากลยุทธ์การ
สอนแก่คณาจารย์
2. การประเมินหลักสู ตรโดยภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรที่ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากนิ สิต ผูป้ ระสานงาน
สาขาวิชา ผูแ้ ทนจากแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่างๆ
(2) คณะกรรมการประเมินหลักสู ตรวางแผนการประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
(3) สํารวจข้อมูลจากนิสิตปั จจุบนั ทุกชั้นปี และจากบัณฑิต
(4) นําเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ต่อคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา ผ่าน
คณะกรรมการวิชาการคณะ
2.2 โดยคณะกรรมการพัฒนาและกากับมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
คณะดําเนินการและสรุ ปผลการวิเคราะห์และการประเมินหลักสู ตรโดยใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมได้
เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาและวิพากษ์
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนในผลประโยชน์ อนื่ ๆ
(1) สํารวจความพึงพอใจในด้านความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และด้านอื่นๆ จาก
การใช้บณั ฑิตใหม่ จากนายจ้าง และ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชา โดยแบบสอบถาม และ/หรื อแบบสอบสัมภาษณ์
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(2) ติดตามความพึงพอใจในการใช้บริ การจากบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน โดย
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการประเมินภายในของมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
(1) คณะกรรมการวิชาการคณะ สรุ ปผลการประเมินหลักสู ตรทั้งที่ได้จากคณะกรรมการประเมิน
หลักสู ตร และความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เป็ นรู ปเล่ม
รายงาน
(2) จัดให้มีการประชุมเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตร และจัดทําเป็ นรู ปเล่ม
(3) เชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาวิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุ งให้หลักสู ตรมี
ความสมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
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