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สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะศึกษาศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ :     Master of Education Program in Learning Management Science 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   (ชื่อเต็ม) :     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการเรียนรู้) 
            (ชื่อย่อ) :      ศษ.ม. (วิทยาการจัดการเรียนรู้)          

ภาษาอังกฤษ   (ชื่อเต็ม) :     Master of Education (Learning Management Science) 
   (ชื่อย่อ) :     M.Ed. (Learning Management Science) 
 

3. วิชาเอก -ไม่มี- 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก2(1)  จ านวน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

   แผน ก แบบ ก2(2)  จ านวนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีที่สภาสถาบัน
รับรองและประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
     หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
     ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในขั้นของการท า

วิทยานิพนธ์ นักศึกษาไทยสามารถเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยได้ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 
      รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี ทั้ง

การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563 
6.2 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
6.3 หลักสูตรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 
6.4 หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาในการประชุมครั้งที่  

4/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานต่างๆ  
8.3 นักจัดการเรียนรู้หรือวิทยากรฝึกอบรม  
8.4 นักวิจัยทางการศึกษาและผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
8.5 นักออกแบบหลักสูตร การสอน และนวัตกรรมจัดการเรียนรู้  
8.6 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
(No.) 

ชื่อ – นามสกุล 
(Name-last name) 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 
(ID number/ 

passport  number) 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
(Education  

level) 

สาขาวิชา 
(Field /Major) 

สถานศึกษา/ประเทศ 
(University/Country) 

ปีที่จบ 
(Year of  

Graduation) 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อ าพน  
ธรรมเจริญ 

3200100615239 Ph.D. Applied Mathematics North Carolina State University, USA. 2529 

M.S. Applied Mathematics North Carolina State University, USA. 2526 

กศ.ม. คณิตศาสตร ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร, ประเทศไทย 2516 

กศ.บ. คณิตศาสตร ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมติร, ประเทศไทย 2514 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  
ไวยาการณ ์

3730101367617 กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, 

ประเทศไทย 

2530 

พบ.ม. สถิติประยุกต ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ ประเทศไทย 2516 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2510 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร .ศรัณย์ 
ว่องไว 

5100500093369 วท.ด. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ประเทศไทย 2543 

วท.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ ประเทศไทย 2534 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ วิทยาลัยครสูกลนคร, ประเทศไทย 2525 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
          วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                  ในปี 2560 ประเทศไทย ได้วางแผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ที่
มีเป้าหมายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ส าคัญ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของการพัฒนา 
คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ ได้จัดท าแผนส าหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติในทุกระดับใน
ระดับชาติมีแผนส าคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมาย
ส าคัญคือสร้างคนไทยที่มีคุณลักษณะที่เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัยและทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองทีต่ื่นรู้ มีความสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและจิตที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มี
ความเป็นไทย โดยยึดหลักการส าคัญของแผนพัฒนา 6 ประการคือ 1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3) วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  4) เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
5) หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  และ 6) หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 คาดหวังว่าประเทศไทยจะมีการปรับเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างมาก ทั้งแนวคิด กระบวนการผลิต และผลผลิตที่จะมีการน านวัตกรรมมาใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น 
สร้างรายได้ให้กับอาชีพต่างๆ มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้และการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคม ซึ่งประเด็นส าคัญในการน าแผนสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ 
การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ พัฒนาคนให้เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
ความรู้ มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ดังกล่าวข้างต้น 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
           สถานการณ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน พบว่า คนในสังคมยังมีศักยภาพและระดับ

คุณภาพชีวิตหลายด้านต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ท าให้คุณภาพคนยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะและทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืน และไม่ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ เป็นแรงงานที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า รับค่านิยมต่างชาติ ละเลยค่านิยมและวัฒนธรรมของ
ชาติ  ในขณะเดียวกันสัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมไทยมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

     จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ในการพัฒนาเด็กกลุ่มปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มุ่งหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของคนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย เพ่ือ
วางรากฐานให้เป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ ซึ่งในการนี้ เห็นว่าสถานศึกษาในระดับ
ต่างๆ จ าเป็นต้องมีนักวิชาการระดับสูงที่สามารถออกแบบพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเ รียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาประเทศ และจ าเป็นต้องสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถใน
การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินชีวิตหลายประการ 

11.3 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
           การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระหว่างปี 2558 - 2562  และแนวโน้มในอนาคต 

มีแนวโน้มมุ่งพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาคนตามแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กล่าวคือ หลักสูตรมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยี เพ่ือการด าเนินชีวิต การท างานแบบร่วมมือ การอยู่
ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต การจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งสร้างคนเพ่ือสังคมที่ผาสุก
และเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการด าเนินชีวิตควบคู่
ไปด้วย ในด้านเนื้อหา ผู้เรียน ควรได้เรียนรู้ทั้งสาระหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา เป็นต้น 
และสาระเกี่ยวกับโลก เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ ความเป็นพลเมืองโลก เป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการ
สอนเน้นการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม   

  ในสภาพทางปฏิบัติ แม้ว่าหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ มีการปรับให้สอดคล้องกับ
แนวคิดในศตวรรษที่ 21 หรือตามความคาดหวังของสังคม แต่ในระดับปฏิบัติการ ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา ยังประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหรือจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และยังจ าเป็นต้องได้รับ
ความรู้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในเชิงลึกที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษา และระดับห้องเรียนตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ 
หรือมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสภาพผู้เรียน เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ ในการนี้ สถาบันอุดมศึกษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงหรือเป็นแกนน าในการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม และแนวคิดการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านหลักสูตรและการสอนหรือ
วิทยาการจัดการเรียนรู้ในเชิงลึก รวมถึงสามารถพัฒนาการเรียนรู้แบบต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
  12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
       สภาพที่เปลี่ยนไปของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาหรือต่อหลักสูตรเป็นอย่างมาก เพราะหลักสูตรคือแนวทางในการเตรียม
สมาชิกให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จะต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้ เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ทั้งนี้ ในการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บุคคลส าคัญคือครู  ครูต้องมีพ้ืนฐานความรู้ 
คุณลักษณะ และทักษะที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีชุดความคิดที่ดี ที่เหมาะสม และมีทักษะที่
เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือการเตรียมผู้เรียนส าหรับสังคมอนาคต ในการนี้จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาครูให้มศีักยภาพสูงเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมหรือตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เชื่อว่า หากครูผู้สอนหรือนักการศึกษา ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคิด 
หลักการ หรือวิทยาการสมัยใหม่หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีทักษะในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันยุค น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าประสงคแ์ละตามความคาดหวังของสังคม 

         ในด้านความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูประจ าการ จากเงื่อนไขที่คุรุสภา
(2560) ก าหนดเงื่อนไขให้ครูสายการสอนศึกษาต่อในด้านหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก มากกว่าที่มุ่งศึกษาปริญญาโทในสายบริหารการศึกษา (ในระหว่างปี 2550-2560 
มีครูสายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มุ่งเน้นศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษามากกว่า
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ร้อยละ 60 โดยเน้นศึกษาต่อเพ่ือการปรับวุฒิหรือเลื่อนวิทยฐานะมากกว่าเน้นเพ่ือการน าความรู้และทักษะไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน) เงื่อนไขของคุรุสภารายการนี้ ท าให้ความต้องการของครูสายปฏิบัติการสอน
เบนไปเน้นการศึกษาต่อในสาขาวิชาด้านหลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนรู้ หรือวิทยาการจัดการเรียนรู้
มากขึ้น อีกทั้งจากการส ารวจความต้องการศึกษาต่อของครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว ที่บรรจุระหว่างปี 2559 - 2561 พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ต้องการ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจส าคัญ 4 ด้าน คือ การผลิต

บัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ หรือบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู 
ซึ่งในการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันต้องให้ความส าคัญกับบริบทของสังคม ต้องผลิตบัณฑิตหรือ
นักวิชาการที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ความต้องการ และความคาดหวังของสังคม  
สามารถด าเนินชีวิตในสังคมอนาคตและประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึง
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันโดยตรง อีกทั้งการเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิชาชีพครู จะ
น าไปสู่การวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้และการบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในอนาคต 

 
13.   ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
         - ไม่มี –  
        13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
         - ไม่มี - 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1.1 ปรัชญา 
              สร้างผู้น าด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่การออกแบบนวัตกรรม  ชี้น าวิชาชีพคร ู
 
        1.2 ความส าคัญ 
       ศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอนหรือวิทยาการด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นองค์ความรู้หลักท่ีใช้ใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่การสร้างห้องเรียนคุณภาพ(The Complete Classroom) การ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและความคาดหวังของสังคมข้ึนอยู่กับ
คุณภาพของครู หากครไูด้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้อย่างลุ่มลึกมากขึ้น จะสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
จะท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่จะออกไปเป็นสมาชิกท่ีดีหรือเป็น
ก าลังส าคัญของสังคม โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต้องเน้นการจัดการศึกษา
เพ่ือความผาสุก (Education for Well-being) ดังนั้น การสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
หรือสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพครู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้ 
              1.3.1 เป็นผู้น าทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
      1.3.2 มีความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ทุกช่วงวัย 
      1.3.3 มีความรู้และทักษะการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การ
สร้างสังคมท่ีผาสุกและสังคมอุดมปัญญาทีม่ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ 
บูรณาการเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชา  
กับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ (Work-
Integrated Learning) ประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
2 .  ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า
วิทยานิพนธ์  ที่ มุ่ งวิจั ยและพัฒนา
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค 
และสังคมประเทศ 

1. มีการออกแบบการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระหว่างรายวิชาและ
มอบหมายโครงงานเพ่ือการศึกษา  
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ย่ อ ย ๆ  
ในแต่ ล ะภาค เรี ยนที่ ป รากฏ 
ใน มคอ.3 อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงปรากฏในรายงาน  มคอ.5 
และ มคอ.7  
2. Portfolios ของนักศึกษาที่
รวบรวมผลงานด้านการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา หรือ
ด าเนินโครงการต่างๆ ระหว่าง
เรียนที่มีการรวบรวมข้อมูลและ
จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
3 .  จ านวนนั กศึ กษาที่ ส า เ ร็ จ
การศึกษาภายในระยะเวลาปกติ
ของหลักสูตร (2 ปี) 

2.2 พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ให้มีศักยภาพสูงและ
ได้ รั บ ก า ร เ พ่ิ ม พูน ค ว า ม รู้ 
ประสบการณอ์ย่างต่อเนื่อง 

1.  ส่ ง เสริมการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. สนับสนุนการท าวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ  เน้น
การวิ จั ยที่ เ อ้ือต่อการ เ รี ยนรู้ ของ
นักศึกษา 
3. สนับสนุนการบริการทางวิชาการแก่
ชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิ ช า ชี พ  ใ น ห ลั ก สู ต ร เ ส ริ ม
สมรรถนะที่ส าคัญๆ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 
2.  จ านวนโครงการวิ จั ย ของ
คณาจารย์ประจ าหลักสู ตรที่
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
3. จ านวนโครงการบริการทาง 
วิชาการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.3 พัฒนาความพร้อมด้าน
ปั จ จั ย ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร จั ด
การศึกษาตามหลักสูตร 

1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งที่เป็น
เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นข้อมูลหรือ
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
2. สร้างสถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาส าหรับนักศึกษา  โดย
สถานศึกษาจะได้รับการเสริมความ
พร้อมหรือเสริมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.  พัฒนาระบบออนไลน์ เ พ่ือการ
สั มมนา  แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ห รื อ
ปรึกษาหารืองานระหว่างนักศึกษากับ
คณาจารย์ ที่สามารถสื่อสารได้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร 
4. พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับ
บริการสืบค้นข้อมูลที่มีการเลือกสรร
สารสนเทศที่ทันสมัย  เ อ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

1 .  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตร   
2. จ านวนศูนย์/แหล่งเรียนรู้ที่
พร้อมส าหรับบริการในการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหรือเป็น
ห้องปฏิบัติการส าหรับนักศึกษา 
3. ห้องสัมมนาออนไลน์ที่มีการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4. ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการ
สืบค้นข้อมูล 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1  ระบบเวลาในการจัดการศึกษา 
  ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   
1 ภาคการศึกษาปกต ิมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
    การจัดการศึกษาในระบบทวิภาค เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 มีการจัดรายวิชาโดยใช้สัญลักษณ์ น(ท-ป-อ) ดังนี้ 
  น หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา  
  ท หมายถึง จ านวนเวลาเรียนภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต เทา่กับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  
  ป หมายถึง จ านวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  กรณีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  อ หมายถึง จ านวนเวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิชาการประจ าหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาประจ าคณะ และได้รับการ
อนุมัติจากสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           ให้เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบยีบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์ 
เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการจัดการเรียนการสอน 
   นอกวัน-เวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.)  
   ภาคการศึกษาท่ี 1  มิถุนายน – ตุลาคม  
    ภาคการศึกษาท่ี 2  พฤศจิกายน – มีนาคม  
   ภาคฤดูร้อน    เมษายน -พฤษภาคม  
   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
         คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบ
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
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       แผน ก แบบ ก2(1)  และ แบบ ก2(2) 
        2.2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืนที่เทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ 
จากสถาบันการศึกษาท่ีสภาสถาบันฯ รับรองวิทยฐานะ        
         2.2.2 ไดร้ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีในสาขาตามข้อ 2.2.1 ไมต่่ ากว่า 2.50 หรือเป็นไป
ตามการพิจารณาให้การรับรองโดยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 2.2.3 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาท่ีสภา
สถาบันฯ รับรองวิทยฐานะและสภาสถาบันฯ เห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต ทั้งนี้การเทียบโอนให้
เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

 กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน
เพ่ิมเติมตามที่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนด 

 
   2.3 การคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ด าเนินการดังนี้ 
  2.3.1 ประเมินความรู้ พ้ืนฐานด้านการศึกษาหรือด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้าน
ความสามารถในการวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินบุคลิกภาพ เจตคติ และความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรก าหนด 
         2 . 3 . 2  นั ก ศึ กษาชาว ไทย ต้ อ งผ่ านการประ เมิ น คว ามสามารถ ใ นการ ใช้ ภ าษา อั งกฤษ  
ตามเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนด  
  เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา หรือของคณะศึกษาศาสตร์ เป็นปีๆ ไป ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา 
 
 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาอาจมีปัญหาหรือข้อจ ากัด ดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 ข้อจ ากัดทางทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   
   2.4.2 ข้อจ ากัดด้านทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ซึ่งจะเป็นปัญหาส าหรับการศึกษาค้นคว้าที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
  2.4.3 ข้อจ ากัดด้านพ้ืนฐานการวิจัย นักศึกษาอาจมีความรู้และประสบการณ์การท าวิจัย  
ไม่มาก ส่งผลต่อการท าวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดในหลักสูตร 
  2.4.4 ข้อจ ากัดด้านเวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก าหนด ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในวันท าการปกตินอกเหนือจากการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งการใช้
เวลาเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาที่เป็นผู้ที่ก าลังปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
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การศึกษา อาจมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายมาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ในระดับ
บัณฑิตศกึษาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

2.4.5 ข้อจ ากัดด้านวิธีการเรียนรู้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนใหม่อาจใช้
วิธีการเรียนรู้แบบเดิมตามแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ในขณะที่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ศาสตร์สากล 
เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ หรือท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
    2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4 
          2.5.1 เสริมความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
จัดให้เรียนรายวิชาเสริมแบบไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาในชั้นปีที่ 1 
          2.5.2 เสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดให้เรียนรายวิชาเสริมแบบไม่นับหน่วยกิต หรือจัดท า
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา 
           2.5.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นในการท าวิจัยทั้งก่อนเปิดเรียนและระหว่างเรียน รวมถึงการใช้ห้องสัมมนาออนไลน์เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 2.5.4 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวลาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรให้แก่
นักศึกษาและหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัด โดยจัดท าเอกสารคู่มือการศึกษาในหลักสูตร ประชุมชี้แจงและการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์หรือรอบเดือนที่เป็นรูปธรรม 
 2.5.5 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเรียนรู้และการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งจัด
อบรมเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ และการบริหารจัดการเวลาส าหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

 
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

          ในช่วง 5 ปีแรกของหลักสูตร เปิดรับนักศึกษาเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 ดังนี้ 
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   2.7 งบประมาณตามแผน  
           2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

          การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ได้รับงบประมาณจาก
การลงทะเบียนของนักศึกษา แบบเหมาจ่าย โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการเก็บและการบริหาร
เงินค่าธรรมเนียมตามระเบยีบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559                                      
           ประมาณการรายรับจ าแนกตามปีการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

ค่าลงทะเบียน 1,800,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายรับ 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
จ านวนนักศึกษา 25 50 50 50 50 

รายรับต่อหัว 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
สรุป ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)  120,000 บาท 

      2.7.2 งบประมาณรายจ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
งบบุคลากร 500,000 730,000 730,000 730,000 730,000 

งบลงทุน 1,500,000 2,300,000 2,100,000 2,050,000 2,000,000 

งบด าเนินการ 1,000,000 2,410,000 2,150,000 2,100,000 2,100,000 
รวมรายจ่าย 3,000,000 5,440,000 4,980,000 4,880,000 4,830,000 

จ านวนนักศึกษา 25 50 50 50 50 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 120,000 108,800 99,600 97,600 96,600 

  

ชั้นปี 
และการส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1  25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 

รวม 25 50 50 50 50 

คาดว่าจะจบการศึกษา - 25 25 25 25 
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   2.8 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน  
       แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต   
       อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………  
 

2.9  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
           เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการ
รับรองโดยสภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวม และระยะเวลาศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ าแนกเป็น  
             แผน ก แบบ ก2(1) เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   

   แผน ก  แบบ ก2(2) เรียนรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและท าวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 
46 หน่วยกิต (กรณีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาอ่ืน ทีป่ระสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ต้องเรียนรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ และท าวิทยานิพนธ์) 
        
            ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
                   แผน ก2(1) (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 
                    (1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)       (9)  หน่วยกิต* 
                    (2) หมวดวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์         6  หน่วยกิต 
                    (3) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับ      12  หน่วยกิต 
                    (4) หมวดวิชาเฉพาะ เลือก               6  หน่วยกิต 
                    (5) วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกติ 
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                   แผน ก2(2) (ศึกษารายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและท าวิทยานิพนธ์) 
                    (1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)       (9)  หน่วยกิต* 
                    (2) หมวดวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์         6  หน่วยกิต 
                    (3) หมวดวิชาเฉพาะ บังคับ      12  หน่วยกิต 
                    (4) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพครู บังคับ            9   หน่วยกิต 
   (5) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู    7   หน่วยกิต 
                    (5) วิทยานิพนธ์              12  หน่วยกิต 
 
*กรณีผู้เข้าศึกษาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ไม่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา
วิชาชีพครู จะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับศาสตร์การศึกษา หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต  
 
     3.1.3  หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร 
    รหัสรายวิชาใช้ตัวเลข 6 หลัก โดยมีความหมาย ดังนี้ 
    x x x    xxx 
               หมายถึง ล าดับที่รายวิชาของแต่ละหมวดวิชาในหลักสูตร 
               หมายถึง หมวดวิชา 
                                                      หมายถึง สาขาวิชา 
               หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                142 0XX  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
                142 1XX  หมวดพ้ืนฐานสัมพันธ์ 
                142 2XX  หมวดวิชาบังคับ 
                                                                142 3XX  หมวดวิชาเลือก 
                142 4XX  วิทยานิพนธ์ 
       3.1.4  โครงสร้างตามหมวดวิชา 
          3.1.4.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่เรียนเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ และไม่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ หรือมีทักษะ
ภาษาอังกฤษยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด โดยจะต้องเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ (ไม่นับหน่วยกิต) 
รหัสวิชา     ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
142 001  ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา            3(2-2-5) 
    Foundations of Education              
142 002  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           17 

    Introduction to Quantitative Methods and ICT Application in Education     
142 003    ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3(2-2-5) 
                Academic English for Graduate Students     

                3.1.4.2 หมวดวิชาพื้นฐานสัมพันธ์ รวม 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
142 101     ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา       3(3-0-6) 
              Philosophy and Theory of Education 
142 102    ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5) 
            Research Methodology in Education                     
        3.1.4.3 หมวดวิชาเฉพาะ บังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
142 201 การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สังคมการเรียนรู้     3(2-2-5) 
   Professional Development of Teachers toward a Learning Society 
142 202  วิทยาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยและแนวโน้ม    3(2-2-5) 
   Current and Trend in Learning Management Science 
142 203  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
   Digital Technology for Curriculum Development and Learning Management  
142 204 สัมมนาการวิจัยด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้             3(2-2-5) 
   Seminar in Research on Curriculum and Learning Management Innovation 
               3.1.4.4 หมวดวิชาเฉพาะ เลือก  ส าหรับผู้เรียน แผน ก แบบ ก2(1) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกติ 
142 301 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือบริการสังคม     3(2-2-5) 
   Curriculum Development for Social Services 
142 302  การบริหารจัดการหลักสูตร      3(2-2-5) 
   Curriculum Management  
142 303  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง    3(2-2-5) 
   Learning Management Innovation for Advanced Thinking Skills 
142 304  การวิจัยประเมินหลักสูตร       3(2-2-5) 
   Curriculum Evaluation Research  
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142 305  หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้     3(1-3-5) 
   Selected Topics in Learning Management Science 
142 306 การประเมินการเรียนรู้       3(2-2-5) 
   Learning Assessment 
142 307 นวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบทางไกล     3(2-2-5) 
  Distance Learning Innovations 
             3.1.4.5 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู ส าหรับผู้เรียน แผน ก แบบ ก 2(2) จ านน 9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
142 401 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู      3(2-2-5) 
                   Language and Culture for Teachers 
142 402 จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
                   Psychology for Teachers 
142 403 การจัดการคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 
                   Educational Quality Management 
             3.1.4.6 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ส าหรับผู้เรียน แผน ก แบบ ก2(2) จ านน 7 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
142 501  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน                            1 (80 ชั่วโมง) 
       (Practicum)   
142 502 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1       3 (240 ชั่วโมง) 

  (Teacher Profession Internship I) 

142 503   การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2       3 (240 ชั่วโมง) 
  (Teacher Profession Internship II) 

      3.1.4.7 วิทยานิพนธ์ รายวิชาวิทยานิพนธ์  จ านวน 12 หน่วยกิต จ าแนกเป็น 2 รายวิชา 
ดังต่อไปนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
142 601 วิทยานิพนธ์ 1         6 
   Thesis I 
142 602 วิทยานิพนธ์ 2         6 
   Thesis II 
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3.1.5 แผนการศึกษา  
ปีท่ี 1 : ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการ 
เสรมิพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 142 001 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา     (3) โครงงาน 1 : วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็นใน

การพฒันาการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาเฉพาะ(Needs 

Assessment)  พร้อม คิดกลยทุธ์ในการพฒันาการ
เรียนเรียนการสอนในรายวชิาเฉพาะ  
โครงงาน 2 : จดัท าเว็บบลอ็กเผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาการจดัการเรียนรู้ 

เสรมิพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 142 002 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณและการประยุกต์ใช้
สารสนเทศทางการศึกษา 

(3) 

พื้นฐานสัมพันธ ์ 142 101 ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา 3 
เฉพาะ บังคับ 142 201 การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สังคมการเรยีนรู ้  3 
พื้นฐานวิชาชีพครู** 142 401 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู 3 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู** 142 501  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งเรียน 1 

รวม (6)/6,10 
ปีท่ี 1 : ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการ 

เสรมิพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 142 003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา (3) โครงงาน 3 : วิจยัและพฒันาส่ือ นวตักรรมการ
จดัการเรียนรู้ หรือพฒันาแหลง่เรียนรู้ผา่น
กระบวนการ PLC โดยชมุชนมีสว่นร่วม 

พื้นฐานสัมพันธ ์ 142 102 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา   3 
เฉพาะ บังคับ 142 202 วิทยาการจัดการเรยีนรูร้่วมสมัยและแนวโน้ม 3 

142 203 เทคโนโลยีดิจติัลเพ่ือการสื่อสาร พฒันาหลักสตูรและ
การจัดการเรยีนรู ้

3 

พื้นฐานวิชาชีพครู** 142 402 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 

รวม (3)/9,12 

 
 



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           

ปีท่ี 2 : ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการ 

เฉพาะ บังคับ 142 204 สัมมนาการวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้
  

3 โครงงาน 4 : ประเมินการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชา
เฉพาะและรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 
โครงงาน 5 : ออกแบบโครงการวิทยานิพนธ์ 

เฉพาะ เลือก* 142 3XX วิชาเลือก 1 3 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู** 142 502 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 1 
3 

วิทยานิพนธ ์ 142 601 วิทยานิพนธ์ 1 6 

รวม 12,12 

ปีท่ี 2 : ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต โครงงานบูรณาการ 

เลือก 142 3XX วิชาเลือก 2* 3 โครงงาน 6 : ปฏิบัติการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
พื้นฐานวิชาชีพครู** 142 403 การจัดการคุณภาพการศึกษา 3 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู** 142 503 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา

เฉพาะ 2 
3 

วิทยานิพนธ ์ 142 602 วิทยานิพนธ์ 2 6 

    

รวม 9,12 

 หมายเหตุ 

* เฉพาะผู้เรียนแผน ก แบบ ก2(1)     ** เฉพาะผู้เรียนแผน ก แบบ ก2(2) ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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   3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
           (ค าอธิบายรายวิชาแสดงใน ภาคผนวก ก ) 
 

3.1.7 ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ที ่
(No.) 

ชื่อ – นามสกุล 
(Name-last 

name) 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 
(ID number/ 

passport  
number) 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิ
การศึกษา 

(Education  
level) 

สาขาวิชา 
(Field /Major) 

สถานศึกษา/ประเทศ 
(University/Country) 

ปีท่ีจบ 
(Year of  

Graduation) 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.
อ าพล ธรรมเจริญ 

3200100615239 Ph.D. Applied 
Mathematics 

North Carolina State University, USA. 2529 

M.S. Applied 
Mathematics 

North Carolina State University, USA. 2526 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 

ประเทศไทย 

2516 

กศ.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 

ประเทศไทย 

2514 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สมเจตน์  
ไวยาการณ์ 

3730101367617 กศ.ด. การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

, ประเทศไทย 

2530 

พบ.ม. สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 

ประเทศไทย 

2516 

ค.บ. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2510 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศรัณย์ ว่องไว 

5100500093369 วท.ด. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 2543 

วท.ม. การสอน
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 2534 

ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร, ประเทศไทย 2525 

 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พูลสุข  
กิจรัตน์ภร 

3601101082088 Ed.D. Curriculum 

and Instruction 

Brigham Young University, USA. 2528 

ค.ม. การมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2516 
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ที ่
(No.) 

ชื่อ – นามสกุล 
(Name-last 

name) 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง 
(ID number/ 

passport  
number) 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิ
การศึกษา 

(Education  
level) 

สาขาวิชา 
(Field /Major) 

สถานศึกษา/ประเทศ 
(University/Country) 

ปีท่ีจบ 
(Year of  

Graduation) 

ค.บ. สังคมศึกษา-

ภาษาอังกฤษ 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2513 

5 ดร.มณเทียร  
ชมดอกไม้ 

3130600347951 ค.ด. หลักสูตรและการ
สอน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2542 

ค.ม. นิเทศการศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 2529 

กศ.บ. มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
บางเขน, ประเทศไทย 

2523 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี) 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ ในลักษณะของการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติงาน(Work-based Learning/Work-Integrated Learning) โดยในแต่ละภาคการศึกษา  
ได้ก าหนดโครงงานบูรณาการ ที่เป็นโครงงานเพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชาหรือเสริมทักษะ
ส าคัญตามหลักสูตร แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงหรือด าเนินการจริงในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงาน แล้วสะสม
ผลงานไว้ใน Portfolio ของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะรวมสรุป
(Summative Evaluation)อีกชั้นหนึ่ง ก่อนส าเร็จการศึกษา  
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ/ขอบเขตเนื้อหาวิทยานิพนธ์ 
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เป็นปัญหาทุก
ประเภท เน้นการขยายองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นที่สนใจและตรงกับ
ปัญหาที่แท้จริงในบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการวิทยาการตามศาสตร์สากลกับภูมิปัญญา
ไทย เพ่ือสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและผาสุก โดยมีจุดเน้นในการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
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ประเด็น ลักษณะหรือแนวทางปฏิบัติ 

ปัญหาวิจัย ปัญหาเชิงแก้ไข ปัญหาพัฒนา หรือปัญหาป้องกัน 

จุดมุ่งหมาย ตรวจสอบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้  สังเคราะห์หรือเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาในเชิงปฏิบัติ 

กระบวนการวิจัย/ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ การวิจัยเชิงทดลองหรือสร้างนวัตกรรม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือแบบ
ผสม 

ผลกระทบของการวิจัย คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาและความเป็นแบบอย่างของนวัตกรรม 
โดยมุ่งให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียนและสถานศึกษาในชุมชน ท้องถิ่น 
หรือภูมิภาค 

  

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีและแสดงออกถึงภาวะผู้น าในการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย 

  5.2.2  มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจัย 

  5.2.3  มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้จากผลการวิจัย สิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ และรายงานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

  5.2.4 มีทักษะในการวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ ตลอดจนการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ 
  5.2.5 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการท าวิจัยด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และประเมินผลการด าเนินงานของตนเองได้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 

  5.2.6 มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ/เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  5.2.7 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการวิจัย ตลอดจนการน าเสนอ
โครงการวิจัย หรือผลการวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  หรือด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 5.2.8  มีทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า การ



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           24 

ด าเนินงาน และการสรุปผล เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้หรือด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 5.3 ช่วงเวลา : เริ่มด าเนินการวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1 เป็นต้นไป 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2(1) หรือ ก2(2)  จ านวน 12 หน่วยกิต 

5.5  ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ 
     5.5.1  การท าวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 
     5.5.1.1 นักศึกษาสามารถขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ในระบบคะแนน 4.00 
      5.5.1.2 นักศึกษาลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จ านวน 6 หน่วยกิต  โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และต้องด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเสนอขอรับรองเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ ในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน 
      5.5.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ครั้งทึ่ 2 จ านวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้อง
ด าเนินการวิจัย และเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทย านิพนธ์ 
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่
ผลการวิจัย และได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     5.5.1.4 นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได ้
       5.5.1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และข้อบังคับวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559    

   นักศึกษาต้องเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งที่ลงทะเบียน 

           5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ 
     5.5.2.1 หลักสูตรเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ 
   5.5.2.2 กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมไม่น้อยกว่า 4 คน 
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เป็นกรรมการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ  
   5.5.2.3 กระบวนการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย การประชุมกรรมการ การ
สอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิจัย และองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ การสรุปและแจ้งผลการสอบ ทั้งนี้การสอบวิทยานิพนธ์จัดเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
              5.5.2.4 การสอบและอาจารย์ผู้สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์
เทเรซา ตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 5.6  การเตรียมการ 
  5.6.1 จัดท ากรอบแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ รายชื่อและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือจัดท าแผนการดูแลการท าวิทยานิพนธ์ 
 5.6.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 และจัด
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เมื่อนักศึกษาผ่านการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  5.6 .3 ประชุมชี้แจงผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และนักศึกษา  
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ 
  5.6.4 จัดตารางให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน ก าหนดปฏิทินสัมมนาวิทยานิพนธ์ การก ากับ
ติดตามวิทยานิพนธ์ และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
        5.6 .5  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการวิจัย ให้กับนักศึกษาทั้ งก่อน  
และระหว่างการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
        5.6.6 จัดให้นักศึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่สนใจหรือรายงานความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ เป็นระยะๆ 
 5.7 การประเมินวิทยานิพนธ์ 
       การประเมินวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตามระเบียบวิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และตามข้อก าหนดของหลักสูตร ดังนี้ 
  การประเมินหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ
สภาวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและให้การรับรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์
พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาผู้เสนอขอรับรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยต้อง
ได้รับผลการประเมิน “ผ่าน”  กรณี “ไม่ผ่าน” นักศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขและยื่นขอรับรองหรือประเมินใหม่ 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 

1.  พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถพัฒนาหลักสูตร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและผู้เรียน 
3. เป็นผู้น าการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้  (ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 

1. การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก ทั้งในท้องถิ่น 
ภูมิภาค  ในประเทศหรือต่างประเทศ 
2. การศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ในชุมชน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
และให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 
3. การจัดคลินิกวิจัยด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
4. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านวิทยาการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษะพิเศษแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 

ในประเทศ  
2. โครงการคลินิกวิจัยด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
3. โครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ โดยนักศึกษาเข้าไปมีบทบาทร่วม 
4. โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในต่างประเทศ  
5. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และทักษะการวิจัย (ตลอดหลักสูตร) 
6. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ตลอดหลักสูตร) 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1  ผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.1.1 มีและแสดงออกถึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ  ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในโรงเรียนและชุมชน 

      2.1.1.2 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการเชิงวิชาการ
และวิชาชีพในโรงเรียนให้ลุล่วงด้วยดี 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอน 
   2.1.2.1 การศึกษากรณีตัวอย่าง การอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมจริยธรรม ทั้งเชิง
วิชาการและวิชาชีพ  
                     2.1.2.2 การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  
                     2.1.2.3 การฟังอย่างใคร่ครวญและสุนทรียสนทนา   
                     2.1.2.4 การให้นักศึกษาประเมินตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและ
วางแผนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.1.3.1 สัมภาษณ์  
                     2.1.3.2 การน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากกรณีตัวอย่าง/การอภิปรายกลุ่ม และรายงาน
การประเมินตนเอง  
                      2.1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน   
                      2.1.3.4 การประเมินจากแฟ้มสะสมงานที่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  

 2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการจัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัย 
   2.2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสภาพสังคม ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
   2.2.2.1 การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
                   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research - based Instructional 
Strategies)   
                   2.2.2.3 การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ (Work-Integrated Learning) 
 2.2.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   2.2.3.1 การตรวจรายงาน ชิ้นงาน 
      2.2.3.2 การสังเกตการน าเสนอ  
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      2.2.3.3 การทดสอบ 
      2.2.3.4 การประเมินโครงงาน  การประเมินจากแฟ้มสะสมงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ในสาระที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้จากการวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และรายงานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.1.2 มีทักษะในการวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการด้วย
ตนเอง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปด้า น
วิทยาการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์   
  2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
   2.3.2.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   2.3.2.2 การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
   2.3.2.3 การสัมมนาด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   2.3.2.4 การจัดท าโครงงานที่มีการสังเคราะห์องค์ความรู้                      
        2.3.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล    
   2.3.3.1 การตรวจรายงาน ชิ้นงาน 
   2.3.3.2 การสังเกตน าเสนอ/การสัมภาษณ ์
   2.3.3.3 การทดสอบ 
   2.2.3.4 การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานด้านการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
 
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
   2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
   2.4.1.2 สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
   2.4.1.3 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินงานต่างๆ ด้านการพัฒนา
วิทยาการจัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และประเมินผลการด าเนินงานของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
   2.4.2.1 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2.4.2.2 การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   2.4.2.3 การท าโครงงานกลุ่ม  
        2.4.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   2.4.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   2.4.3.2 การใช้แบบประเมินตนเอง 
   2.4.3.3 การประเมินจากแฟ้มสะสมงานท่ีสะท้อนถึงการท างานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ 
 

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 
   2.5.1.1 มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอ/เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิทยาการ
จัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
   2.5.1.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจน
การน าเสนอผลงาน รายงานและงานวิจัยด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            2.5.1.3  มีทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า การด าเนินงาน การสรุปผลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้านวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
   2.5.2.1 การสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน 
   2.5.2.2 การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ห้องเรียนออนไลน์ 
   2.5.2.3 การสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ หรือท าโครงงานที่ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือการน าเสนอเชิงประมาณ 
  2.5.3 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   2.5.3.1 การตรวจงาน ชิ้นงาน 
   2.5.3.2 การสังเกตพฤติกรรม 
   2.5.3.3 การประเมินตนเอง 
   2.5.3.4 การประเมินทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.3.5 การประเมินโครงงาน และแฟ้มสะสมผลงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3.1.1 มีและแสดงออกถึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในโรงเรียนและชุมชน 
  3.1.2 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่ซับซ้อน โดยใช้หลักการเชิงวิชาการและ
วิชาชีพในโรงเรียนให้ลุล่วงด้วยดี  
 3.2 ด้านความรู้ 
  3.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการจัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย 
  3.2.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสภาพสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.3.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้จากการวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และ
รายงานการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3.2 มีทักษะในการวางแผนและด าเนินการโครงการวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนถึงการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปด้านวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  3.4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  3.4.2 สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
  3.4.3 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินงานต่างๆ ด้านการพัฒนาวิทยาการจัดการ
เรียนรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และประเมินผลการด าเนินงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
ความเป็นจริง 

 3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.5.1 มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับ
บุคคลต่างๆ ที่เกีย่วข้อง การน าเสนอ/เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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  3.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการน าเสนอ
ผลงาน รายงานและงานวิจัยด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.5.3 มีทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
การด าเนินงาน การสรุปผลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

วิชาเสริมพื้นฐาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 001 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ( Foundations of Education)   

142 002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการศึกษา  
(Introduction to Quantitative Methods and ICT Application in 
Education)                              

             

142 003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา         
(Academic English for Graduate Students)     

             

วิชาพื้นฐานสัมพันธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 101 ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา (Philosophy and Theory of Education) 

142 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  
(Research Methodology in Education) 

             

วิชาบังคับ              
142 201 การพัฒนาวชิาชีพครูสู่สังคมการเรียนรู้  
(Professional Development of Teachers toward a Learning Society) 
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

142 202 วิทยาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยและแนวโน้ม 
(Current and Trend in Learning Management Science) 

             

142 203 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
(Digital Technology for Curriculum Development and Learning Management 

             

142 204 สัมมนาการวิจัยดา้นนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
(Seminar in Research on Curriculum and Learning Management Innovation) 

             

วิชาเลือก แผน ก แบบ ก.2(1)              

142 301 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อบริการสังคม 
 (Curriculum Development for Social Services) 

             

142 302 การบริหารจัดการหลักสูตร (Curriculum Management)              

142 303 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสงู 
(Learning Management Innovation for Advanced Thinking Skills) 

             

142 304 การวิจัยประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation Research)              

142 305 หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้  
(Selected Topics in Learning Management Science) 

             

142 306 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Assessment)              
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

142 307 นวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบทางไกล(Distance Learning 
Innovations) 

             

หมวดวิชาชีพครู บังคับ แผน ก แบบ ก2(2)              

142 401 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู(Language and Culture for 
Teachers) 

             

142 402 จิตวิทยาส าหรับครู(Psychology for Teachers)              

142 403 การจัดการคุณภาพการศึกษา(Educational Quality Management)              

หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผน ก แบบ ก2(2)              

142 501  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 502  การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 
 (Teacher Profession Internship I) 

             

142 503 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 
 (Teacher Profession Internship II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธ์              

142 601 วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I )              

142 602 วิทยานิพนธ์ 2 ( Thesis II )              
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รายวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลย ี

1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 

ผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร              
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด หลักสูตรได้ก าหนดสมรรถนะชั้นปี  หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน 
แต่ละชั้นปี ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 (1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ปรัชญาและทฤษฎี
ทางการศึกษา 
(2) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบวิจัยด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
(3) มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
หลักสูตรและการจัดกรเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีความสามารถในวิเคราะห์ สังเคราะห์วิทยาการในการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย และน าเสนอ
นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2 (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ จ าแนกประเภทงานวิจัย จัดหมวดหมู่ผลงานวิจัยด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิพากษ์จุดเด่น จุดอ่อนและคุณค่าของงานวิจัยต่างๆ ได้ 
(2) สามารถออกแบบวิจัยและด าเนินการวิจัยเพื่อนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ทีเ่หมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
(3) เป็นผู้น าทางวิชาการท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และน าการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคหรือสังคม 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดและประเมินผล และการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาการทดสอบรายวิชา 
     2.1.1 วิธีการวัดผลการศึกษา ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การเสนอรายงาน จากการ
อ่าน การค้นคว้า การอภิปรายในชั้นเรียน รวมถึงการประเมินจากแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา (Electronic 
Portfolio) ซ่ึงอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องระบุวิธีการวัดผลพร้อมค่าน้ าหนักแต่ละวิธีไว้ในเค้าโครงการสอน
ของแต่ละรายวิชา หรือ มคอ.3 อย่างชัดเจน 
      2.1.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิได้รับการ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชา 
 
    การสอบวิทยานิพนธ์  
    2.1.3 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ร่วมท าหน้าที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย 
    2.1.4 นักศึกษาแสดงความจ านงขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อเมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามจ านวน 
หน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องสอบและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร มิฉะนั้น จะต้องช าระค่าเล่าเรียนที่เรียก
เก็บตามอัตราทีว่ิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาก าหนด 
   2.1.5 เมื่อนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาส าเนาวิทยานิพนธ์เท่าจ านวนคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ส่งที่คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือก าหนดวันสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป 
   2.1.6 เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว ผลงานวิทยานิพนธ์นั้นต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ประเมิน (Peer Review) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) และให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แจ้งผลการประเมินวิทยานิพนธ์ไปยังคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต่อไป 
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 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
     มีการติดตามสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ การติดตามผลมหาบัณฑิตโดยด าเนินการตรวจสอบจาก
รายการหรือวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) การได้งานท าของมหาบัณฑิตหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา โดยประเมินคุณภาพในด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น 
    (2) การประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากผู้ประกอบการ ในคาบระยะเวลาต่างๆ 
เช่น ปีที่ 2 ของการท างาน เป็นต้น 
   (3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
    (4) การประเมินจากมหาบัณฑิต ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากกลุ่มวิชาที่เรียนในหลักสูตร   
    (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
    (6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพจ านวนกิจกรรม  
การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ท าประโยชน์ต่อสังคม และผลงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในการพัฒนาวิชาชีพ 
    (7) การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    แผน ก แบบ ก 2  
    3.1  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องสอบผ่านได้จ านวนหน่วยกิจสะสมครบตาม
หลักสูตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
     ผู้ส าเร็จปริญญาอืน่ที่ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาและประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต โดยต้องผ่านการฝึกปฏิบัติขณะเรียนและฝึกสอนในวิชาเฉพาะที่ได้รับผล
การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับดี 
    3.2  ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง เป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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       ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings)  
    3.3 ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา 
    3.4 ไม่มีภาระหนี้สินกับวิทยาลัย และไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
 1.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการสอน การวัดและ
การประเมินผล การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และประชุมวิชาการ
เสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
 1.3  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การวิจัย  และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ 
แก่อาจารย์รุ่นใหม่ 
 1.4  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสังเกต และการ
เรียนรู้โดยการติดตามการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่ายความร่วมมือ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

2.1.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้ ง 
ในและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หรือสาขาที่เก่ียวข้องของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 

2.1.3 ก าหนดให้มีโครงการวิจัยของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะ อย่างสม่ าเสมอ 
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสอนร่วม 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพในระดับต่างๆ 
2.2.3 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพ 
2.2.4  ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นคณะท างานและกรรมการระดับต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก เช่น กรรมการ
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พัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  การเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 

2.2.5  สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทักษะการวิจัย และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           42 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานตามกรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 1.1 จ านวน/คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  1.1.1 การจัดท าแผนและกรอบอัตราก าลัง โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐาน  
หลักสูตรของ สกอ. นโยบายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน และคณะ แผนการเปิดรับนักศึกษา 
อัตราเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในหลักสูตร ทบทวนจ านวนคุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พัฒนาตนเองตามแผนเพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เช่น การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  มีการก าหนดนโยบายในการรับและพัฒนาผู้สอนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา
วิทยาการจัดการเรียนรู้และวิชาที่สอน รวมทั้งประสบการณ์การสอน การวิจัย และผลงานวิชาการ ดังนี้ 
  1.2.1 อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ขึ้นไป 
  1.2.2 อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอน หรือคุณวุฒิตรง/สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
  1.2.3 อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในการท าวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 เรื่อง ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการจบการศึกษาของตนเอง 
 1.3 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  1.3.1 หลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  1.3.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก และเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  1.3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมีประสบการณ์ในการท าวิจัยและมีผลงานวิจัยที่
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
  1.3.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคนมีความรู้ ความช านาญในหัวข้อที่ให้ค าปรึกษา 
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      1.3.1.4 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทางหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในการ
ก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยก าหนดให้อาจารย์ 1 คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่
เกิน 5 คน กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 
คน ต่อภาคการศึกษา 

1.3.2 หลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  1.3.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
กรณีที ่ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร ่วมเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนักศึกษาได้
ไม่เกิน 5 คน 
  1.3.2.2 มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และมีผลงาน
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลได้รับต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปี และ 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
   1.3.2.3 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทางหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรรดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในการก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยก าหนดให้อาจารย์
ประจ า 1 คน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่เกิน 10 คน 

1.3.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 4 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท าหน้าที่ประธานกรรมการ กรรมการทุกคนมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรได้ก าหนดแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  1.4.1 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ สกอ. 
  1.4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง 
  1.4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีบทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ ในฐาน TCI กลุ่1 
และ 2 
 1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  หลักสูตรก าหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
     1.5.1 มีการทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงระหว่างการใช้หลักสูตร เช่น แผนการเรียน เนื้อหาสาระ และ
รายละเอียดของรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละปี 

1.5.2 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกปี 
1.5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/บัณฑิตต่อหลักสูตร 



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           44 

1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพบัณฑิต 
1.5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชาและภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการและ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพัฒนาการของศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้ในแต่ละปี 
1.5.6 มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรก าหนดแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
ในหลักสูตร 
  2.1.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามกลยุทธ์การสอนของผล
การเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ 
  2.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างต่อเนื่อง 
  2.1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์เชิงวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องและน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตนและบริการสังคม 
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
     2.2.1 ก าหนดให้นักศึกษามีผลงานวิชาการจากการเรียนตามรายวิชาในหลักสูตร 
   2.2.2 มีการสร้างเครือข่ายการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
      2.2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง 
 
3.  นักศึกษา 
 หลักสูตรก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนักศึกษาโดยพิจารณาศักยภาพของหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้เรียน ดังนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรก าหนดจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่สถาบันก าหนดและมีคุณสมบัติเป็นผู้
เข้าศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด มีความพร้อม มีความสุขในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและส าเร็จภายใน
ระยะเวลาของหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 
  3.1.1 ประชุม วางแผน ท าการวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่างๆ ของหลักสูตร และความสนใจในการศึกษา
ต่อของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดท าแผนรับนักศึกษาเสนอวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3.1.2 ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร โดย
ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางการศึกษาและผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.50 การคัดเลือกผู้เข้า
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ศึกษาใช้วิธีประเมินศักยภาพและสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
วิทยาลัยก าหนด 
  3.1.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สื่อแผ่นพับ สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ค การ
บอกต่อของนักศึกษา เป็นต้น ประสานการด าเนินการกับส านักงานบัณฑิตศึกษาในการรับสมัคร ตรวจสอบ
คุณสมบัติ และสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  3.1.4 ด าเนินการประเมินศักยภาพพ้ืนฐานด้านหลักสูตรและการสอน และสอบสัมภาษณ์ 
  3.1.5 ประเมินกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
  3.1.6 สรุปและรายงานผลการรับนักศึกษา 
  3.1.7 หลักสูตรได้ก าหนดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษา เพ่ือให้การเรียนของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้สามารถจบ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
   3.1.7.1 น าเสนอผลการประเมินศักยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์ หรือ
การพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ ก าหนดประเด็นที่ควรเตรียมความพร้อม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย 
การอ่านและการเขียนงานวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้หรือฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นต้น   
   3.1.7.2 จัดท าโครงการและแผนเตรียมความพร้อม ด าเนินการและประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน 
สรุปผลส าเร็จในการด าเนินงานและประเด็นที่ควรปรับปรุง 
   3.1.7.3 จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หรือรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์ 
 
 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้ 
  3.2.1 มีการประชุมวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยวิเคราะห์ศักยภาพ
นักศึกษาในแต่ละด้าน และรวบรวมข้อมูลส าหรับน ามาใช้ในการก าหนดกิจกรรมและแผนงานโครงการพัฒนา
นักศึกษา 
  3.2.2 สร้างความเข้าใจกับผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
วิจัยเป็นฐานและการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม 
  3.2.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม
ประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดและประสบการณ์กับนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
  3.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาตามหลักศาสนา จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและ
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กิจกรรมทางสังคมที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  3.2.5 มีการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
         3.2.5.1 จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา 
         3.2.5.2 จัดประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษา เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการท าวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
  3.2.5.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการท าวิทยานิพนธ์ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาการใหม่ๆ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
  3.2.5.4 จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและจัดโครงการหรือ
กิจกรรมสนับสนุน 
  3.2.5.5 จัดกิจกรรมเสริมตามความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษาการพัฒนาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนการเสนอหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์เพ่ือขอการรับรอง 
  3.2.5.6 จัดท าแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษาการพัฒนา
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ก่อนการเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
  3.2.5.7 ก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและประเมินการด าเนินการตามระบบและ
กลไกท่ีก าหนด 
 
 3.3  ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา 
  หลักสูตรด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่และส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสูง รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ดังนี้ 
  3.3.1 ติดตามการรายงานตัวเข้าศึกษา การลงทะเบียน การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
  3.3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือดูแลให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การบริหารเวลาในการ
เรียนแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลตลอดหลักสูตร 
  3.3.3 จัดท าแผนสนับสนุนส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตามกระบวนการขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ 

  3.3.4 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ 
  3.3.5 เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับหลักสูตรอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ค 
อีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ 
 3.3.6 จัดประชุมกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น แก้ปัญหา ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียน การท าวิทยานิพนธ์ และการ
บริหารหลักสูตรเป็นระยะๆ 
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4. อาจารย ์
    หลักสูตรก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. นโยบายการเปิดหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยและคณะ แผนการเปิดรับนักศึกษา อัตราเกษียณอายุราชการของอาจารย์ใน
หลักสูตร เป็นต้น และจัดท าแผนและกรอบอัตราก าลังน าเสนอวิทยาลัย 
  4.1.2 หลักสูตรมีส่วนร่วมกับคณะและวิทยาลัยในการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร และก าหนด
แนวทางคัดเลือกนักศึกษา 
  4.1.3 ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  4.1.4 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 
 4.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
  4.2.1 ก าหนดกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ ตามกรอบนโยบายของวิทยาลัยคณะ 
  4.2.2 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติของหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน     
          4.2.3 ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ เช่น การน าอาจารย์ไปเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อการท าผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย 
  4.2 .4 จัดกิจกรรมสร้ างแรงจู ง ใจ บรรยากาศในการท างานร่วมกัน มีการยกย่องชมเชย  
ให้รางวัล และการพูดคุยแบบกัลยาณมิตร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  4.3.1 ศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และข้อมูลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  4.3.2 ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง
เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  4.3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร พัฒนาตนเองตามแผนเพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. เช่น การท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 
  4.3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
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 4.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ 
  4.4.1 ติดตามผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของนักศึกษา 
  4.4.2 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยรวม ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตอบแทนความดีความชอบ หรือ
วิเคราะห์ชี้น าแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรก าหนดแนวทางในการประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
 5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  ในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรได้จัดท าระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 
ดังนี้ 
  5.1.1 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา หรือตามความเหมาะสมกับความก้าวหน้าของ
ศาสตร์และสภาพสังคม เพ่ือขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรจากวิทยาลัย 
  5.1.2 หลักสูตรเสนอวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  5.1.3 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน กรรมการร่วมกันศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินหลักสูตรที่
ใช้อยู่ทั้งภาพรวมและรายวิชาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประกันคุณภาพภายใน 
  5.1.4 ก าหนดเป้าหมาย รูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาก าหนดเป้าหมาย
รูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร 
  5.1.5 ก าหนดโครงสร้างและสาระของรายวิชา ก าหนดโครงสร้างรายวิชาทั้งในส่วนวิชาสัมพันธ์ วิชา
บังคับ วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ แล้วจัดท าค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มต่างๆ ให้มีสาระ
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและบริบทอ่ืนๆ 
  5.1 .6 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยการให้ผู้ ทรงคุณวุฒิด้ านการ พัฒนาหลักสูตร   
3 – 5 คน และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า/ศิษย์
ปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ท าการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร น าผลการตรวจสอบและการวิพากษ์มา
วิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและสาระของรายวิชา น าเสนอกรรมการประจ าคณะ กรรมการ
วิชาการ สภาวิชาการและสภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบ 

5.1.7 น าหลักสูตรไปใช้ โดยมีกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จัดวางผู้สอน
ตามระบบโดยค านึงถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์สาระของแต่ละรายวิชา ผู้สอนจัดท า มคอ.3 กรรมการประจ า
หลักสูตรจัดทวนสอบ มคอ.3 ผู้สอนด าเนินการสอนวัดประเมินผลตาม มคอ.3 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ จัดท า มคอ.5 หลักสูตรทวนสอบ มคอ.5 และรายงานผลใน มคอ.7 
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5.1.8 ติดตามและประเมินหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการใช้หลักสูตร จากการ
สอบถามผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสาร มคอ.5 ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขระหว่างการใช้และเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไป 
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรได้ด าเนินการในการวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนตามระบบกลไกของวิทยาลัย 
ดังนี้ 
  5.2.1 การวางระบบผู้สอน 
  5.2.1.1 หลักสูตรก าหนดให้มีผู้สอน/ผู้รับผิดชอบประจ าวิชา โดยอาจารย์ประจ า 1 คน เป็น
ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลัก ไม่เกิน 2 รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
  5.2.1.2 ก าหนดให้รายวิชาหนึ่งๆ มีผู้สอน/ผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน หรือมีผู้สอนร่วมด้วย (ถ้ามี) 
ทั้งนี้แต่ละรายวิชาต้องก าหนดให้นักศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในบางหัวข้อตามค าอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร 
  5.2.1.3 หลักสูตรศึกษา มคอ.2 ค าอธิบายรายวิชา คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอนทั้ง
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือจัดผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตรข้อก าหนดในการวางระบบผู้สอน 
  5.2.1.4 ชี้แจงท าความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรและแนวทางการพัฒนานักศึกษากับผู้สอน 
  5.2.1.5 ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
  5.2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบ มคอ.3 รายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา 
  5.2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทวนสอบ มคอ.5 
  5.2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบ มคอ. 5 ให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ไข 
และส่ง มคอ. ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 

5.2.2  การจัดการเรียนการสอน 
 5.2.2.1 หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การ

สอนตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
            5.2.2.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่สอนกลุ่มเดียวกันหรือชั้นปีเดียวกัน ในแต่ละภาคเรียนให้วางแผน
ร่วมและก าหนดโครงงานแบบบูรณาการระหว่างวิชา เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในลักษณะ Work - Integrated Learning 
  5.2.2.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอน เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีปฏิทินการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 5.2.2.4 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาตรวจสอบผลการวัดและประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้
ทีก่ าหนดไว้ใน มคอ.3 และ curriculum mapping 
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    5.2.2.5 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาน าผลการตรวจสอบมาปรับแก้ไขแผนการประเมิน/
สัดส่วนการประเมินรายะเวลาและ น าเสนอประเด็นการก าหนด Curriculum Mapping กับหลักสูตร 

5.2.3 การประเมินผู้เรียน 
         หลักสูตรได้ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกระบวนการดังนี้ 
  5.2.3.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาศึกษา Curriculum Mapping 
  5.2.3.2 ก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้านทั้งด้านวิธีการ/เครื่องมือ สัดส่วน
คะแนนและระยะเวลาการประเมินใน มคอ.3 
  5.2.3.3 จัดท าเครื่องมือวัดผลผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.2.3.4 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการวัดผลโดยใช้เครื่องมือที่ เตรียมไว้เช่น 
แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาคเกณฑ์การตรวจงานที่มอบหมายในแต่ละรายวิชา/การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  5.2.3.5 อาจารย์แจ้งข้อมูลย้อนกลับให้นักศึกษาทราบ เพ่ือการพัฒนาตนเองต่อไป 
 5.2.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรก าหนดไว้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาด าเนินการตามกระบวนการดังนี้ 

5.2.4.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาวางแผนการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้แก่ การวางแผนก าหนดวิธีการเครื่องมือ ระยะเวลาในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เช่น การเปรียบเทียบผลการประเมินการเรียนรู้ปลายภาคเรี ยนกับกลางภาคและระดับคะแนนจากการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่ืน เช่น การสังเกต การตรวจงาน การพิจารณาทบทวนการกระจายของระดับ
ผลการเรียนรู้ ผลการประเมินกับรายวิชาอ่ืนที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตร/การทวนสอบระดับคะแนนที่เป็นผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5.2.4.2 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดไว้ (การทวนสอบเกรด) 

 5.2.4.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลมาตรวจสอบกับ
จุดมุ่งหมายและแผนการตรวจสอบ และระบุประเด็นที่ยังบกพร่องอยู่ 

 5.2.4.4 อาจารย์แต่ละรายวิชาน าประเด็นที่ยังบกพร่องไปว่างแผนปรับแก้ไขแนวทางการ
ตรวจสอบในภาคเรียนต่อไป 

5.2.5 ด าเนินการก ากับการประเมินการเรียนการสอน 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการก ากับการประเมินการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

ตามระบบกลไกและกระบวนการดังนี้ 
5.2.5.1 กรรมการประจ าหลักสูตรแจ้งก าหนดการการส่งและการทวนข้อสอบ มคอ.5ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด/รวบรวมข้อมูลการจัดท า มคอ.7 
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5.2.5.2 กรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมทวนสอบ มคอ.5 ของรายวิชาแต่ละภาคเรียนและ
จัดท า มคอ.7 ส่งผลให้คณะตามก าหนด 

5.2.5.3 กรรมการประจ าหลักสูตรตรวจสอบผลการทวนสอบ มคอ.5/การท า มคอ.7 พร้อมระบุ
ประเด็นที่ยังบกพร่อง 

5.2.5.4 กรรมการประจ าหลักสูตรน าข้อบกพร่องที่พบในการทวนสอบมาวางแผนปรับปรุงในภาค
การศึกษาต่อไป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรก าหนดแนวทางในการจัดหาและดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร 
  6.1.1 ส ารวจสภาพและความพร้อม ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอาจารย์ในหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการจ าเป็นใช้ประโยชน์ 
  6.1.2 จัดท าแผน/ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.1.3 พิจารณาแผนและผลการจัดหาสิ่งสนับสนุน 
  6.1.4 จัดหาห้องเรียน ห้องประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่ส ารวจความต้องการ 
  6.1.5 ติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และปรับปรุง 
  6.1.6 ประเมินระบบการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
  6.1.7 ประเมินด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษา 
  6.1.8 ปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1 สถานที่เรียน ใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยส าหรับการบรรยายและอภิปรายโดยมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และมีทรัพยากรและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้า 
  6.2.2 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรใช้กระบวนการและกลไกลในการบริการแหล่งค้นคว้าทางวิชาการโดยมีส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยเป็นห้องสมุดกลาง มีบริการระบบอินเทอร์เน็ต มีเอกสารต ารา 
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วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการในวารสารต่างๆ ทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพ่ีอใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษาเรียนรู้ 
เช่น หนังสือและต าราเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Full text) เป็นต้น 
 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรด าเนินการและประสานการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อ หนังสือวารสาร ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น ให้ส านักวิทยบริการจัดซื้อเพ่ือบริการหนังสือ ต ารา
หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ/บัณฑิตวิทยาลัยต้องจัดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมใช้โดยตรวจสอบ
สภาพการใช้งานก่อนทุกชั่วโมงการสอน เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องฉายแผ่นทึบ กระดานไวท์
บอร์ดพร้อมอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องปฏิบัติการ/สัมมนา
ส าหรับนักศึกษาเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  หลักสูตรด าเนินการ/ประสานงานประเมินความพอพียงของหนังสือ ต ารา วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อาคารสถานที่ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือจัดหาทรัพยากรที่ต้องการให้เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย 
และพร้อมใช้ ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. มีสื่อสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกด้านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ/สัมมนา
เพียงพอ 

1. ตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้เพียงพอกับ
ความต้องการและอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 

2. ส ารวจความต้องการของ
ผู้สอนและนักศึกษา และประสาน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจ
เกิดข้ึน 

ตรวจสอบปริมาณ ความต้องการ
และสภาพการใช้งานสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอนอาคาร สถานที่
อย่างสม่ าเสมอตลอดจนส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้ทรัพยากร 
ได้แก่ นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

2. มีต าราและหนังสืออ่าน
ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
อย่างพอเพียง และทันสมัยอยู่เสมอ 

ส ารวจความต้องการต าราและ
หนังสืออ่านประกอบจากอาจารย์
ผู้สอน ทั้งอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษรวมถึงความต้องการ
ของนักศึกษา 

ตรวจสอบจ านวนต ารา และ
หนังสืออ่านประกอบการศึกษา 
ค้นคว้า ทุกปีการศึกษาให้เพียงพอ
กับความต้องการใช้ประโยชน์ของ
อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
และนักศึกษา 

3. มีบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพียงพอ 

ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกปีการศึกษา 

ตรวจสอบสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ประจ าในหลักสูตรต่อ
นักศึกษา ทุกปีการศึกษา 

4. มีงบประมาณเพียงพอต่อ
การด าเนินงานของหลักสูตร 

ค านวณรายได้และรายจ่าย
ของหลักสูตรอย่างรอบคอบ ถือ
หลักประสิทธิภาพ ประโยชน์ 
ประหยัดและความคุ้มค่าของ
ผลตอบแทนการด าเนินการ 

ทบทวน ตรวจสอบ เพื่อ
ประมาณการรายรับและรายจ่าย
ของหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประโยชน์ ประหยัด และความ
คุ้มค่าของผลตอบแทนการ
ด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานของการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา  

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียน
การสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

  x x x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5,6 

8-10 
1-5, 
6-11 

1-5,  
6-12 

1-5, 
6-12 

1-5, 
6-12 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 
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เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการที่บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากจ านวนตัว
บ่งชี้บังคับรวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนตามประเด็นใน มคอ.5 และ
รายงานต่อหลักสูตร 

  1.1.2 ประชุมคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อทวนสอบ มคอ. 5 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอน 

  1.1.3 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

  1.1.4 ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น เทคนิคการสอนที่ใช้บ่อย ผล
การเรียนรู้ที่เกิดกับนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา 

  1.2.2 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองเกี่ยวกับความคล่องแคล่ว ปัญหาและอุปสรรค์ในการใช้กลยุทธ์การ
สอน และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  2.1.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชา 

  2.1.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

  2.1.3 บัณฑิตประเมินความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ ผลที่เกิด
กับบัณฑิต และการน าความรู้ไปใช้ของบัณฑิต 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

  2.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอกประเมินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรทุกปีตาม
ข้อก าหนดของ สกอ. 
  2.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอกด าเนินการประเมินประกันคุณภาพภายนอกตามข้อก าหนดของ
สภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
  2.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอกให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิตใน
กิจกรรมการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  2.3.1 ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

  2.3.2 ผู้ใช้บัณฑิต และ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต  
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ในประเด็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 มีการน าข้อมูลจาก มคอ 5 มคอ 7 มาวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใน
แต่ละป ี

 4.2 น าผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์และ
สรุปผลเพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี 
 4.3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประจ าปีและประจ ารอบ
เวลาของหลักสูตร 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
142 001  ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา       3(2-2-5) 
             (Foundations of Education)    
               วิวัฒนาการของการศึกษาและแนวความคิดทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นอิทธิพล
ต่างๆ ทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษา วิวัฒนาการการศึกษาในประเทศไทย ระบบ
การศึกษา นโยบายการจัดการศึกษา รูปแบบโรงเรียนและหลักสูตร โดยให้สัมพันธ์กับชีวิตในสังคมแนวความคิด 
และสถาบันต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาของไทย 
   The course introduces the student to teaching as a profession. It examines the 
historical, philosophical, psychological and sociological foundations of education. Current 
practices such as standard-based curriculum, learner-centered methods, computer-assisted 
instruction, inclusive education, school-based management and educational reform strategies 
serve as framework for students to gain insights into how the educational system works.   
             
142 002   การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
              (Introduction to Quantitative Methods and ICT Application in Education)                         
    วิจารณ์และอภิปราย ทฤษฎี การด าเนินการ การวิจัย และปัญหาพิเศษต่างๆ ทางการศึกษารวมทั้ง
เทคนิควิเคราะห์เชิงสถิติด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย รวมถึงเทคนิคการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนเสนอทางเลือกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการวิจัย โดยเน้นพ้ืนฐานการศึกษา 
พัฒนาการและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสารกับสื่อการเรียนการสอน ประเภทและลักษณะของสื่อการเรียนการสอน การเลือกการใช้ การผลิต 
และการประเมินสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
   The role of statistics in educational research and decision making. Specific topics 
covered are: ANOVA, ANCOVA, correlation analysis, regression analysis, descriptive vs. 
inferential statistics, validation of research instruments and hands-on exposure to SPSS version 
3.0 The facilitation role of Information and Communication Technology (ICT) in curriculum and 
instruction, hands-on experience in applying basic ICT software (MS-Word, MS-Excel, MS- 
PowerPoint) and internet resources for lesson planning and instructional activities. 
 
 



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           60 

142 003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    3(2-2-5) 
   (Academic English for Graduate Students) 
   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการอ่าน
เพ่ือสรุปใจความส าคัญ การเขียนบทคัดย่อ การเลือกอ่านทความหรือผลงานวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ที่เลือกศึกษา 
   Listening, speaking, reading and writing in English for graduate students focus on 
reading for main idea, abstract writing, presentation of academic papers related to selected fields 
of study  
 

รายวิชาพ้ืนฐานสัมพันธ์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
142 101 ปรัชญาและทฤษฏีการศึกษา       3(3-0-6) 
  (Philosophy and Theory of Education)  
  ความเป็นมา ความส าคัญและแนวคิดของปรัชญาทั่วไป ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา 
การศึกษาการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของสังคมต่อการก าหนดปรัชญาการศึกษาและแนวคิดในการ
จัดการศึกษา แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  แนวพระราชด าริด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา และแนวพระราชด าริเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        History; significance and concepts of general philosophy, educational philosophy, 
educational theories; a study of the analysis of current conditions and trends of society 
towards the determination of educational philosophy and concepts in educational 
management; the royal educational guidelines of His Majesty King Bhumibol Adulyadej; 
application of educational philosophy, educational theory and the royal initiative for 
curriculum development and learning management, and related research. 
 
142 102 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5) 
  (Research Methodology in Education) 
  ทฤษฎี รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและแบบผสานวิธี จรรยาบรรณนักวิจัย ขั้นตอน
และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยโดยสถิติบรรยายและสถิติ
อ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย และฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 
     Theories, qualitative, quantitative and mixed research methods; researchers’ ethics; 



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา           61 

educational research steps and processes; research tool construction, analysis of research 
data by descriptive statistics and inferential statistics; research report writing, research 
evaluation, and practice the research process in curriculum and learning management. 

 
รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 
142 201 การพัฒนาวิชาชีพครูสู่สังคมการเรียนรู้               3(2-2-5) 
  (Professional Development of Teachers towards a Learning Society) 
  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมแห่งการเรียนรู้ รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครู ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาวิชาชีพครู 
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามบริบทของสังคมไทย 

Concepts of teacher professional development and learning society, format 
and process of teacher professional development, factors related to teacher professional 
development, current conditions, problems and trends in teacher professional development. 
Practice in developing a teaching profession to create a learning society in the context of Thai 
society. 
 
142 202 วิทยาการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยและแนวโน้ม    3(2-2-5) 
  (Current and Trend in Learning Management Science)   
  ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา
บทบาทร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ และการประเมินหลักสูตร การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ งานวิจัยร่วมสมัยและแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและเผยแพร่ผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

Current and trend of curriculum and learning management theory, curriculum 
development and learning management in accordance with the Thai society context and 
target groups of all ages, curriculum implementation and evaluation, curriculum development 
and application of learning management innovation, current and trend of researches related 
to curriculum development and learning management. Practice and disseminate results of 
curriculum development and learning management. 
142 203 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
  (Digital Technology for Curriculum Development and Learning Management 
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  แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้งานวิจัยที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แนวโน้มการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

Key concepts of digital technology for educational management, types of 
digital technology for education, application of digital technology for education in curriculum 
development and learning management, research related to digital technology for curriculum 
development and learning management, trends in the use of digital technology for curriculum 
development and learning management. 
 
142 204 สัมมนาการวิจัยด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
          (Seminar in Research on Curriculum and Learning Management Innovation) 
  การศึกษา การวิเคราะห์ การน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การน าผลวิจัยประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ปัญหาการวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนางานวิจัยทางด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของไทย 

         Study, analysis, presentation and sharing about research in curriculum and 
learning management innovation. applications of research results to solve curriculum and 
learning management problems, problems in curriculum research and learning management 
and guidelines for research development in curriculum and learning management that 
appropriate to the Thai context. 
 

รายวิชาเลือก   แผน ก แบบ ก2(1) 
รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป-อ) 
142 301 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อบริการสังคม     3(2-2-5) 
  (Curriculum Development for Social Services) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือสังคม ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
บริการสังคม รูปแบบของการจัดการศึกษาเพ่ือบริการสังคม กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้
เพ่ือบริการสังคม ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือบริการสังคม 

Concept of education for social services, problems and need for education 
management to serve community, models of education management for social services, 
curriculum development process and the curriculum implementation for social services. 
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Practice in developing curriculum for social services. 
 
142 302 การบริหารจัดการหลักสูตร           3(2-2-5) 
  (Curriculum Management) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรยุคใหม่ กระบวนการและกิจกรรมบริหารจัดการ
หลักสูตร การจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
หลักสูตร การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร สภาพปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการหลักสูตร งานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

Concepts of modern curriculum management. Curriculum management process 
and activities, the role of concerning people in curriculum management, program 
management assessment, problems and trends of curriculum management, research related 
to curriculum management. 
 
142 303 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดขั้นสูง                3(2-2-5) 
  (Learning Management Innovation for Advanced Thinking Skills) 
  มโนทัศน์เกี่ยวกับการคิด การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง นวัตกรรมและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การวัดประเมินทักษะการคิดขั้นสูง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิด แนวโน้มของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การเผชิญ
ปัญหา การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การน าเสนอและเผยแพร่
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

Concept of thinking, development of advanced thinking skills, Innovations and 
learning management techniques for developing advanced thinking skills. assessment of 
advanced thinking skills, situations and problems of learning management in order to develop 
thinking skills, design and development of innovative learning management to develop 
thinking skills, presentation and dissemination of learning management innovations to improve 
thinking skills. 
 
142 304 การวิจัยการประเมินหลักสูตร      3(2-2-5) 
  (Curriculum Evaluation Research) 
  ทฤษฎี รูปแบบ การออกแบบ และขั้นตอนการวิจัยการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือ
และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเชิงประเมิน การน าผลการประเมิน
หลักสูตรไปใช้ สภาพปัจจุบัน ปัญหาการวิจัยการประเมินหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวิจัยการประเมินหลักสูตร และ
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เผยแพร่ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตร 
Theory, patterns, design and research process of curriculum evaluation; tool 

development and data collection, data analysis, evaluation research report writing, utilization 
of evaluation results; current situation, problems of curriculum evaluation research. 
Curriculum evaluation research and dissemination practice. 

 
142 305 หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้     3(1-3-5) 
  (Selected Topics in Learning Management Science) 
  การศึกษา การวิเคราะห์ และน าเสนอหัวข้อคัดสรรที่เป็นประเด็นสนใจร่วมสมัยและแนวโน้ม
เกี่ยวกับนวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การทบทวนเอกสารจากบทความวิจัยและบทความวิชาการ การ
พัฒนาและน าเสนอเอกสารเชิงหลักการด้านนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละ
บุคคล 

Study, analysis, and presentation of selected topics of contemporary interest and 
trends in curriculum innovation, review of documents from research and academic articles, 
development and presentation of principle documents on curriculum innovation and learning 
management based on individual interests. 
 
142 306 การประเมินการเรียนรู้       3(2-2-5) 
  (Learning Assessment) 
  มโนทัศน์เกี่ยวกับการวัดและการประเมินการเรียนรู้ การวัดการประเมินการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มการวัดการประเมินการเรียนรู้ การวางแผนการวัดการ
ประเมินการเรียนรู้ การสร้างข้อสอบเชิงสถานการณ์ การพัฒนาคลังข้อสอบ ฝึกปฏิบัติการวางแผนการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 

Concepts of learning measurement and assessment; learning measurement and 
assessment according to standards and indicators; current conditions, problems and trends of 
learning assessment measurement; learning assessment measurement planning; situational 
examination construction, test bank development. Practice of learning assessment 
measurement planning. 
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142 307     นวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบทางไกล          3(2-2-5) 
       Distance Learning Innovations 
  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในระบบทางไกล จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการเรียน 
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินการเรียนรู้ทางไกล  ระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการเรียนรู้
ทางไกล สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ทางไกล และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล 

        Concepts of distance learning. Learning psychology, Instructional design, Learning 
Management, and evaluation methodology in distance learning. Information technology for 
distance learning. Current issues and trends of innovations and technology in distance 
learning. The research and development in distance learning. 
 
หมวดวิชาชีพครู บังคับ แผน ก แบบ ก2(2) 
142 401  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู      3(2-2-5) 
             Language and Culture for Teachers 
 วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของขาวไทย ภูมิปัญญาไทย การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง บทบาทของครูในการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  หลักการใช้

ภาษาไทยเพ่ือความเป็นครูและการพัฒนาวิชาชีพครู  ทักษะการฟัง การพูดในวาระโอกาสต่าง ๆ  การแปลความ

และการจับประเด็นในการอ่านและเขียน การเขียนเชิงวิชาการ การน าเสนองานในรูปข้อเขียนและการบรรยาย 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การสืบค้นและการน าเสนอข้อมูล การฟังพูดอ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  

 Thai culture, Thai wisdom and Thai way of life for social harmony. Expectation of Thai 

parent on foreign teachers. Principle and Practice in listening speaking reading and writing Thai 

for communication. Formal Thai language in educational settling.  English for Professional 

Development, Search and present information.  Listening, speaking And writing  in English in 

everyday life. 

142 402  จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
             Psychology for Teachers 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของจิตวิทยาพ้ืนฐานจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการ

เรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  การประยุกต์และการปฏิบัติเพ่ือใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาสร้าง
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บรรยากาศการเรียนรู้และเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน การใช้จิตวิทยาเพ่ือ

สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 Theories and principle of general psychology, educational psychology, developmental 

psychology, psychology in educational guidance and counseling, conducting learning 

atmosphere and learning process in accordance to learners.  Promote learner to develop to 

their potentiality. 

 
142 403  การจัดการคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 
             Educational Quality Management 

หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  ประเภทของการประกัน

คุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับ

รายวิชา  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ดี  การบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพทั้งในบทบาทของ

ครูผู้สอนและบทบาทของครูที่ปรึกษา การประสานสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิบัติการ

ประเมินผลภายในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับห้องเรียน  การน าผลการประเมิน

คุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 Principles, concepts, and practices in educational quality management. Types of 

Educational Quality Assurance. School, Department, and Subject Quality Assurance. Internal 

quality assurance system and mechanism. Quality management of a  classroom in the role of 

both subject teacher and class teacher. Coordinating with the community for learning 

development.  Internal quality assessment of School, department, and subject. Applying 

Quality Assessment Information to develop Educational Quality. 

 
142 501  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน                          1(80 ช่ัวโมง) 
      (Practicum) 
   ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ กลวิธีการสอนในรายวิชาเอกเพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์
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จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผลอ่ืน ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การ
ให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน  การศึกษาเด็กรายกรณี และการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน การพัฒนา
ตนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

 School practicum under supervision, integrating all learning experiences into school 
and professional practicum, observing learning process, writing lesson plan for students’ self- 
learning, implementing lesson plan, both simulation and in classroom. Learning measurement 
and evaluation. Case study and classroom research. Self-development for being professional 
teacher. 
 
142 502 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1       3(240 ช่ัวโมง) 
 (Teacher Profession Internship I) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาเฉพาะ  ปฏิบัติหน้าที่ครู ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบ วางแผนและจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม และส่งเสริม-อนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปฏิบัติการจัดท าแฟ้มสะสมงานที่สะท้อนถึงคุณภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

Teaching practice in specific courses by performing the duties of a teacher according to 
professional ethical standards. Learning management practice; participation in developing and 
promoting institution curricula, designing and planning learning management systematically, 
and doing research for learning management. Collaboration with parents and communities in 
developing and solving learners' problems based on cultural differences, extension and 
conservation of culture and local-wisdom. Making a portfolio that reflects the quality of 
teacher performance. 
 
142 503 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2       3(240 ช่ัวโมง) 
 (Teacher Profession Internship II) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาเฉพาะ เพ่ิมเติม  ตามขอบเขตสมรรถนะ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู  การจัดการ
เรียนรู้ และ การประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน  ในลักษณะเดียวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 1  โดยวิเคราะห์จุดอ่อนและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา แล้วออกแบบพัฒนา
งานตามขอบเขตสมรรถนะ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และประเมินพัฒนาการของตนเอง รวบรวมผลงานและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่ประสบความส าเร็จ รวบรวมไว้ในแฟ้มสะสมงาน 

Additional teaching practice in specific courses within the scope of teacher 
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performance, learning management, and collaboration with parents and communities, as in 
the course Teaching Profession Internship I, by analyzing weaknesses and good practice in the 
former practice, and stressing the efficiency. Self-assessment related to teacher performance. 
Gathering successful results and best practice, and compiling into the portfolio.    
 

วิชาวิทยานิพนธ์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                     
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เรียนรู้ การวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยตาม
แผนการท าวิทยานิพนธ์ 

 Identification of research topic focusing on curriculum development and 
learning management, thesis planning, thesis outline writing, analysis and synthesis of relevant 
documents and research, thesis outline presentation, developing the research tools according 
to the thesis plan. 
 
142 602 วิทยานิพนธ์ 2                 6  หน่วยกิต 
  (Thesis II) 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยตามแผนการท าวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ 
การเผยแพร่ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงแก้ไข
วิทยานิพนธ์ภายหลังการสอบวิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 Data collection according to the thesis plan, thesis report writing, disseminating 
part of the thesis, the presentation and oral examination of the thesis, thesis emendation after 
thesis defense, dissemination of thesis work. 
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