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ค ำน ำ 

  คู่มือการบริหารงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมความรู้ที่อาจารย์
จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ   เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติ  บริหารและพัฒนางานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
อาจารย์ และใช้ในการประกันคุณภาพทางวิชาการ  
  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหนังสือ เอกสาร การประชุม การจัด
อบรมพัฒนาอาจารย์ที่น่าสนใจจ านวน 37 เรื่อง  จึงหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมให้อาจารย์สนใจศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมต่อไป 

        ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   กันยายน 2556 
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กำรบริหำรงำนวิชำกำร 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปเป็นสติและปัญญา
ของสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง การจะสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเป้าหมายดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมี
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ดี   เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรง
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด    การก าหนดรายวิชา และการจัดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรจึงก าหนดให้สอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ และจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์    โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่มีส่วนท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้น อาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การใฝ่หาความรู้ มีทักษะในการสื่อสารและสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาผสมผสานในการจัดการเรียน 
การสอน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได ้ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และชี้น า
สังคมให้เป็นไปตามทิศทางที่พึงประสงค์ได้  ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นผลให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอน ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ของโลกและสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ อาจารย์จึงต้องปรับเปลี่ยน
บทบาท และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามไปด้วย และสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย จากการเป็นผู้ให้ความรู้ มาเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัย
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะความ
ช านาญในด้านการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
  หน้ำที่ของอำจำรย์ 
   อาจารย์มีหน้าที่ในการสอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย การ
ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  การเป็นที่ปรึกษาของนักศกึษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
  นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีหน้าที่ส าคัญต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้แก่  
  1. จัดท ำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 

  2. บริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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  3. พัฒนำวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
  4. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามท่ีก าหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  5. รำยงำนผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และ
เป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษาตามแบบ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
  ซึ่งหากอาจารย์ไม่ด าเนินการและหากปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา นักศึกษาและบัณฑิตและ 
มหาวิทยาลัยต่อไป  ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะสะท้อนมาถึง
คุณภาพของอาจารย์อีกด้วย 

    กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและรำยวิชำ 
  ในการบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
จ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบที่ต้องด าเนินงานให้สัมพันธ์กัน และท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบหลายระดับเพ่ือการ
ก ากับดูแลคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับ ผู้รับผิดชอบโดยตรง/หลัก ผู้ก ำกับดูแล 
1.รายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
2.หลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประธานหลักสูตร 
3.ภาควิชา/ 
สาขาวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา/ 
กลุ่มวิชา 

หัวหน้าภาควิชา/ 
หัวหน้าสาขาวิชา/ 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

4.คณะ/วิทยาลัย 1.คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ 
2.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
3.คณะกรรมการประจ าคณะ 

1.ประธานคณะกรรมการ 
2.ประธานคณะกรรมการ 
3.คณบดี 

5.มหาวิทยาลัย 1.คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
1.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยคณะ
2.กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
3.คณะกรรมการกลั่นกรองของสภามหาวิทยาลัย 
4.คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
1.ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2.อธิการบดี 
3.ประธานกรรมการ 
4.นายกสภามหาวิทยาลัย 
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บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอนและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ  
  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา มีหน้าที่สอน วัดประเมินผลและพัฒนารายวิชา ดังนี้ 
  1. จัดท า/พัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 /มคอ.4) และส่งให้กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ตรวจสอบรับรองตามเวลาที่ก าหนด 
  2. จัดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไว้ใน (มคอ.3 มคอ.4) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการพัฒนารูปแบบวิธีสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  3. ให้ค าแนะน าปรึกษา การวางแผนการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ออกข้อสอบ คุมสอบ และวัดประเมินผลตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอนและตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  5. ก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนในรายวิชาที่สอนในระบบ REG  รายงานผลการประเมิน   
  6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5 /มคอ.6) ที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และน าผลการประเมินรายวิชาไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
  7. ทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
  8. เข้าประชุมเพ่ือวางแผน การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการจัดการความรู้ การอบรม
พัฒนาการเรียนการสอน 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร/คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  มีหน้าทีบ่ริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน   การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  1. จัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา/หลักสูตร การติดตามประเมินผล การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2. ก ากับ ควบคุมการด าเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตร (มคอ.2) ก าหนด 
  3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร การประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และน าผลการประเมินหลักสูตรไป
พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรในปีต่อไป   
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4. ติดตามผลคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

ครูเอ๋ยครูดี       จ าต้องมีหลักสี่สถาน 
 หนึ่งความรู้เก่งกล้าวิชาการ      สองเชี่ยวชาญการปกครองต้องใจคน 
 สำมช านาญการอบรมสั่งสอนศิษย์ รู้จักคิดหาอุบายให้ได้ผล 
 สีป่ระพฤติชอบและอดทน      ใครได้ยลชื่นชมนิยมเอย 
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1.แนวคิดและหลักกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำไทย 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้
เสนอนโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พ.ศ. 2554 – 2558 โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตไทยมีสมรรถนะและ
ทักษะการเรียนรู้ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเป็นเลิศ
ที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา มีความพร้อมในการท างานภายใต้
สถานการณ์อนาคต และสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากข้ึนในอนาคต  และมีขีดความสามารถในระดับสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาอาชีพต่าง ๆ  ที่ต้องการ “คนพร้อมท างาน Ready to 
work” ได้แก่ มีความรู้และการปฏิบัติรอบตัว มีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถท าความเข้าใจและสรุปประเด็น
ได้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา มีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการสื่อสาร
และการปฏิสัมพันธ์  และคุณภาพบัณฑิตยุคใหม่ที่มีลักษณะความเป็นพลเมือง ได้แก่ สนใจและติดตามความ
เป็นไปของสังคม  มีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การพร้อมปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
เคารพผู้อ่ืนและความคิดเห็นที่หลากหลาย ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
การยึดประโยชน์ส่วนรวม   ดังนั้น ในสถานการณ์โลกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศจึงต้องการ
บัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่าในอดีต (Highly Qualification Talent) จึงมีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ด้านความรู้  ทักษะ และบุคลิกอุปนิสัย ดังนี้ 
   ด้านความรู้ บัณฑิตควรมีหลักคิดทางวิชาการ มีความรู้ปฏิบัติ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์
ความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21  
   ด้านทักษะ บัณฑิตควรมีทักษะการคิด  การด ารงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
(Adaptability Skill) การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่าน
สื่อ การเป็นผู้ประกอบการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือกับผู้คนต่างวัฒนธรรม การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
การรักษาสุขภาพ  
   ด้านบุคลิกอุปนิสัย บัณฑิตควรมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความเป็นพลเมืองโลก มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานจิตใจ 
พ่ึงตนเองได้ และมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีนิสัยใฝ่คุณภาพ  
   นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้จัดท าข้อเสนอนโยบายการพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์  ด้านการปรับกระบวนทัศน์การผลิตบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระบบขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เป็นองค์รวม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการ
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4. ติดตามผลคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

ครูเอ๋ยครูดี       จ าต้องมีหลักสี่สถาน 
 หนึ่งความรู้เก่งกล้าวิชาการ      สองเชี่ยวชาญการปกครองต้องใจคน 
 สำมช านาญการอบรมสั่งสอนศิษย์ รู้จักคิดหาอุบายให้ได้ผล 
 สีป่ระพฤติชอบและอดทน      ใครได้ยลชื่นชมนิยมเอย 
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ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุงการ
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว   

2. ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2555 – 2559 

   จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ก าหนดวิสัยทัศน์ ปี 
2559 ไว้ว่า อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ  
   แผนดังกล่าวข้างต้นนี้มีจุดเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการ
ของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก และกลยุทธ์
การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ท า
ให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    นอกจากนี้ในแผนดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ โดยมีเป้าประสงค์ให้อาจารย์มีจ านวนเพียงพอ ตรงความ
ต้องการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้เข้าสู่
การเป็นอาจารย์    
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3. แผนกำรเปิดหลักสูตรใหม่ ปี 2557-2559 ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ที ่ คณะ ชื่อหลักสูตร ชื่อสำขำวิชำ ปีท่ีเปิด 
1 เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2557 
2 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2557 
3 เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2557 
4 แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวภาพทางการแพทย์ 2557 
5 แพทยศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวภาพทางการแพทย์ 2557 
6 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2557 
7 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ 2557 
8 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้างและการจัดการ

ระบบสาธารณูปโภค 
2557 

9 เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 2557 
10 ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อังกฤษในฐานะภาษาสากล 2558 
11 ศิลปศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2558 
12 ศิลปศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 2557 
13 ศิลปศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาสังคม 2559 
14 รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์* 2557 
15 รัฐศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์* 2557 

* หมายถึงหลักสูตรปรับปรุง/ปรับแผน 

4. มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  คือ  บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ 
  1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันในระดับสากล 
  2. บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
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ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา ปรับปรุงการ
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว   

2. ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2555 – 2559 

   จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ก าหนดวิสัยทัศน์ ปี 
2559 ไว้ว่า อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ  
   แผนดังกล่าวข้างต้นนี้มีจุดเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการ
ของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก และกลยุทธ์
การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ท า
ให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    นอกจากนี้ในแผนดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ โดยมีเป้าประสงค์ให้อาจารย์มีจ านวนเพียงพอ ตรงความ
ต้องการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการท างานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีทักษะ
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้เข้าสู่
การเป็นอาจารย์    
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ  พ.ศ. 2552 จ ำแนกตำมระดับ 

ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะมีสมรรถนะอย่างน้อยดังนี้  
1.ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด
จนถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวขอ้ง  
2.ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาทีซ่ับซ้อน และพัฒนาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และความรู้
จากสาขาอื่นที่เกีย่วข้องโดยอาศัยค าแนะแนะแต่เพยีงเล็กน้อย 
3.ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปญัหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้
กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลขา่วสารกลุ่มต่าง ๆ  
4.กรณีหลักสูตรวิชาชีพ : ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นจอ่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ  
5.กรณีหลักสูตรวิชาการที่ไม่เน้นการปฏบิัติ : ความรู้ ความเข้าใจอยา่งลึกซึ้ง
ในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในวาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย 
การวิเคราะห ์และประเมินความส าคัญของการวิจยัในการขยายองค์ความรู้
ในสาขาวิชา  
 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะมีสมรรถนะอย่างน้อยดังนี้  
1.ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในทฤษฎ ี ผลการวิจยัและพัฒนาการล่าสุดในระดับ
แนวหน้าทางวิชาการ  
2.ความรอบรู้และความสามารถในการเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการหรือการปฏิบตัิทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ใน
การด าเนินการวิจัยที่ส าคัญหรือท าโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ 
3.ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และ
พัฒนาการใหม ่ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบ
สมมุติฐาน ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
4.ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวจิัย โดยการเผยแพร่
ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชพี และบุคคลอื่น ๆ ใน
ชุมชน 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก จะมีสมรรถนะอยา่งน้อยดังนี้  
1.ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูง และการวิจยัในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ 
2.ความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของ
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหา
เหล่านั้นต่อการปฏิบัติหนา้ที่ในปัจจุบัน และต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกัน
อยู่แล้ว 
3.ความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของ
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหา
เหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกัน
อยู่แล้ว 
3.การศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการ
วิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และแปล
ความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวจิัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่
ส าคัญต่อการปฏิบัติในวิชาชพี 
4.ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา 
5.ความสามารถในการรวบรวมผลการวจิัยจากวิทยานพินธ์ หรือจาก
รายงานผลของโครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
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      3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

5.กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2552  
  (Thailand Qualification Framework – TQF) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา โดยก าหนด
คุณภาพของบัณฑิต ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และประกาศกระทรวงเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
นั้น ๆ  
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ  พ.ศ. 2552 จ ำแนกตำมระดับ 

ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะมีสมรรถนะอย่างน้อยดังนี้  
1.ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด
จนถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวขอ้ง  
2.ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาทีซ่ับซ้อน และพัฒนาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และความรู้
จากสาขาอื่นที่เกีย่วข้องโดยอาศัยค าแนะแนะแต่เพยีงเล็กน้อย 
3.ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปญัหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้
กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลขา่วสารกลุ่มต่าง ๆ  
4.กรณีหลักสูตรวิชาชีพ : ความรู้และทกัษะที่จ าเป็นจอ่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ  
5.กรณีหลักสูตรวิชาการที่ไม่เน้นการปฏบิัติ : ความรู้ ความเข้าใจอยา่งลึกซึ้ง
ในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในวาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย 
การวิเคราะห ์และประเมินความส าคัญของการวิจยัในการขยายองค์ความรู้
ในสาขาวิชา  
 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จะมีสมรรถนะอย่างน้อยดังนี้  
1.ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในทฤษฎ ี ผลการวิจยัและพัฒนาการล่าสุดในระดับ
แนวหน้าทางวิชาการ  
2.ความรอบรู้และความสามารถในการเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงเพื่อใช้ในวิชาการหรือการปฏิบตัิทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ใน
การด าเนินการวิจัยที่ส าคัญหรือท าโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ 
3.ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัย และ
พัฒนาการใหม ่ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบ
สมมุติฐาน ตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
4.ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวจิัย โดยการเผยแพร่
ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชพี และบุคคลอื่น ๆ ใน
ชุมชน 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  
เมื่อส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก จะมีสมรรถนะอยา่งน้อยดังนี้  
1.ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูง และการวิจยัในสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ 
2.ความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของ
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหา
เหล่านั้นต่อการปฏิบัติหนา้ที่ในปัจจุบัน และต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกัน
อยู่แล้ว 
3.ความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้าของ
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหา
เหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกัน
อยู่แล้ว 
3.การศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการ
วิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และแปล
ความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวจิัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่
ส าคัญต่อการปฏิบัติในวิชาชพี 
4.ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา 
5.ความสามารถในการรวบรวมผลการวจิัยจากวิทยานพินธ์ หรือจาก
รายงานผลของโครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
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      3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของตนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

5.กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2552  
  (Thailand Qualification Framework – TQF) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา โดยก าหนด
คุณภาพของบัณฑิต ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
และต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และประกาศกระทรวงเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
นั้น ๆ  
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ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
คุณสมบัตทิี่พึงประสงค์ของหลักสูตร   
1.ความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วน
บุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการแสดวงหาทางเลือก
ใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได ้
2.สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบยีบวธิีการศึกษา
ค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและขอ้โต้แย้งใน
สถานการณ์อื่น ๆ  
3.สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปัญหาทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากดัของธรรมชาติของความรู้ใน
สาขาวิชาของตน 
4.มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
5.มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพ และ
ชุมชนสม่ าเสมอ 

คุณสมบัตทิี่พึงประสงค์ของหลักสูตร   
1.ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวชิาชีพที่ซับซ้อนอยา่งสม่ าเสมอ สามารถ
แก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ด้วยดุลยพนิิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ใน
สถานการณ์ที่จ าเป็นได้แม้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ  
2.สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการ และแก้ไขปัญหาทั้งที่
คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
3.ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินจิ
อย่างมีคุณธรรม และจรยิธรรมอันเหมาะสมในการด าเนินการเกีย่วกับปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดออ่น ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม 
4.มีความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมภีาวะ
ผู้น าในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 

คุณสมบัตทิี่พึงประสงค์ของหลักสูตร   
1.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเขา้ใจในวิชาชพี 
เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในสาชาวิชาชพีของตนให้ก้าวหนา้ยิ่งขึ้น 
และให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลังเพื่อพัฒนาความรู้ความเขา้ใจและกล
ยุทธ์ใหม่ 
2.สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสาขาของตนในการแก้ไขปญัหา
ส าคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
3.สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของวิชาการ
หรือวิชาชีพได้มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่
เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้
1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และวิชาชพีโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านยิมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชพี 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม อาทิ มวีินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอยา่งที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจ
โลก เป็นต้น 
 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้
1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
หรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถ
วินิจฉยัอยา่งผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชดัเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหา
เหล่านั้นตามหลักการ เหตุผลและค่านยิมอันดีงาม   
ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ
กับข้อโตแ้ย้งและปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ตนเอง และผู้อื่น  
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กวา้งขวางขึ้น 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้
1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจ
อย่างผู้รู้ด้วยความยุตธิรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการ ที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม   
 แสดงออกหรือสือ่สารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
ที่จะได้รับผลกระทบ  
ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวน
และแก้ไข  
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น  
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ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า  ในการส่งเสริมให้มีการประพฤตปิฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในการท างานและ     ในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.  ดำ้นควำมรู ้
     มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ตระหนกั รู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง   
ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกีย่วกบัความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจัจุบันที่เกีย่วขอ้งกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  
ส่วนหลักสูตรวิชาชพีที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

2. ด้ำนควำมรู ้
 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถอ่งแท้ในเนื้อหาสาระหลกัของสาขาวิชา 
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นควา้ทาง
วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
มีความเข้าใจทฤษฎี การวจิัย และวิธีการปฏิบัติทางวิชาชพีนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชา
หรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า  
มีความเข้าใจในวธิีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบันที่มตี่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชพี 
ตระหนักในระเบียบขอ้บังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2.  ดำ้นควำมรู ้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแกน่ในสาขาวิชาการหรอืวิชาชพี 
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎ ีหลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 
มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะ
เกิดขึ้น 
รู้เทคนิคการวิจัย และพัฒนาขอ้สรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่าง
ชาญฉลาด  
ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชพีจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกีย่วข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
สาขาวิชาที่ศึกษาค้นควา้ 

3.  ดำ้นทักษะทำงปัญญำ 
สามารถค้นหาขอ้เท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม ่ๆ จากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ ดว้ยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้
ทางภาคทฤษฎ ีประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลกัสูตรวิชาชีพ  นกัศึกษาสามารถใชว้ิธีการ
ปฏิบัติงานประจ า และหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม   
 

3. ด้ำนทักษะทำงปญัญำ 
ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏบิัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา 
สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยั สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เขา้กับองค์ความรู้เดิม 
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางใน
การวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและเสนอแนะที่เกีย่วข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจยัค้นคว้า
ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติตลอด
ถึงการใช้เทคนิควิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว

3.  ดำ้นทักษะทำงปัญญำ 
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้
ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนา
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวธิีการใหม่ ๆ  
 สามารถสังเคราะห์โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ  ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกบัการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
อย่างมีนัยส าคัญ 
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ปริญญำตร ี
ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มอียู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 

4.  ดำ้นทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบคุคลและควำมรับผิดชอบ 
มีส่วนช่วยและเอต่อการแกป้ัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น า
หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่
ชัดเจน และต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปญัหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชพี 
     
 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือมีความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง 
สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงได้ 
มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างเต็มที่
ในการจัดการขอ้โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ  
แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

4.  ดำ้นทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบคุคลและควำมรับผิดชอบ 
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกจิกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความ
โดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

5.  ดำ้นทักษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยี 
สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นควา้และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพทั้งใน
การพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได ้

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพได้อย่างเหมาะสมกบับุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานพินธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชงิตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยี 
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นควา้ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปญัหาในด้าน
ต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดย
การน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรอืโครงการค้นคว้า
ที่ส าคัญ 

6.  ดำ้นทักษะปฏบิัต ิ  
     

6.  ดำ้นทักษะปฏบิัต ิ
6.  ดำ้นทักษะปฏบิัต ิ
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6.มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
  ระดับปริญญำตรี 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี หมำยเหตุ 
 1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่   
     มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา   จิตสาธารณะ    
     ความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม   
     และจิตส านึกรักท้องถิ่น   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  กตัญญู   
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก 
     กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น 
     ของผู้อื่น  

1 .เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและ หรือ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

1.6 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ 
     ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ถ้ามี) 

1. เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติม   
   (ถ้ามี) ในหมวดวิชาชีพและ หรือ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 1.7 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

     ข้อบังคับขององค์กรและสังคม (ถ้ามี) 
1.8 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีองค์กร 
     วชิาชีพ/สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 
1.9 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีองค์กร 
     วชิาชีพ/สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

2.  ด้ำนควำมรู้ 
 

2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางใน 
     ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ 
     สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้  

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ 
   หรือหมวดวิชาเลือกเสรี 

2.2 มีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือศึกษาต่อใน 
     หลักสูตรได ้(ส าหรับกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
     ในหมวดวิชาเฉพาะและหรือหมวด 
     วชิาเลือกเสรี) 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ 
   หรือหมวดวิชาเลือกเสรี 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี หมำยเหตุ 
2.3 มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน 
     สาขาวิชา  ระบุ 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   และหรือหมวดวิชาเลือก 
   เสร ี
  

2.4 มีความรู้ในสาขาอ่ืน (ถ้ามี) 
2.5 รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทาง เทคนิค 
      (ถ้ามี) 
2.6 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีองค์กร 
     วชิาชีพ/สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

3.  ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
 

3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนา 
     ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  แก้ไขปัญหา 
     และตัดสินใจอย่างมีหลักการและ 
     เหตุผล  มีวิสัยทัศน์  และความคิด 
     สร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวัน แก้ไขปัญหา และ 
     ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการ 
     ฝึกฝน (ถ้ามี) 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   และหรือหมวดวิชาเลือก 
   เสร ี 
3. การฝึกปฏิบัติการใน 
   ห้องทดลองต่าง ๆ ให้ 
   ก าหนดไว้ในด้านนี้ 

3.5 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ท า 
     ความเข้าใจได้ 
3.6 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และ 
     หาแนวทางแก้ไข 
3.7 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีองค์กร 
     วชิาชีพ/สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

4.  ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล และควำม
รับผิดชอบ 
 

4.1  มีทักษะการท างานเป็นทีม  มีมนุษย 
      สัมพันธ์ที่ดี  ปรับตัวให้เข้ากับ 
      วัฒนธรรมองค์กรได้    
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  
      และยอมรับในความแตกต่าง 
      หลากหลายของมนุษย์   

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี หมำยเหตุ 
4.3  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ  
      วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง 
      ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และ 
      นันทนาการ 
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ 
     มอบหมาย 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
   และหรือหมวดวิชาเลือกเสรี 

4.6 ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
4.7 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ 
      เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ 
      รับผิดชอบ 
4.8 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการ 
     เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.9 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีองค์กร 
     วชิาชีพ/สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

5.  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 
 

5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมาย 
      ได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้    
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร   
     ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก 
     ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง 
     เหมาะสม 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

5.4 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน  
     การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ 
     น าเสนอท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

1. เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
   ของมหาวิทยาลัย  
2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหรือ 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

5.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีองค์กร 
     วชิาชีพ/สภาวิชาชีพก าหนด (ถ้ามี) 

6. ด้ำนทักษะปฏิบัติ 6.1 มีทักษะปฏิบัติทางกายภาพสูง เช่น  
     การเต้นร า ดนตรี การวาดภาพ การ 
     แกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ 
     วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล  

1.เป็นข้อก าหนดบังคับของ 
   หลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะที่มี 
   การฝึกปฏิบัติทางกายภาพ   
 



ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร 
��

19 
 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งช้ี หมำยเหตุ 
     สัตวแพทย ์เทคนิคการแพทย์   

การฝึกงาน  สหกิจศึกษา  6.2 การฝึกงาน สหกิจศึกษา  
 

7. กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (National Qualification Framework – NQF) 
 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework – NQF) เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ก าลังคนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของ
บุคคลที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาใน
ระดับตา่ง ๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทย
ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและนานาขาติ 
ทั้งมองเห็นเส้นทางการเรียนรู้และความก้าวหน้าที่ชัดเจน เป็นการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิ
ด้วย กรอบนี้จะเป็นการท างานร่วมกันหลายฝ่ายได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ  
  แนวคิดของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าวข้างต้นได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกเช่นประชาคมยุโรป (EU) 
ได้ท ากรอบคุณวุฒิของกลุ่มประชาคมยุโรป (EQU) ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) อยู่ในระหว่างการ
จัดท า ASEAN Qualification Framework เพ่ือหาแนวทางพัฒนาหรือเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ
การพัฒนาก าลังคนในในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการศึกษา    
   กรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเทียบคนนอกระบบ
เข้าสู่ระบบการศึกษา (เทียบความรู้น าไปท างาน)  โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 
เนื่องจากกรอบนี้ ครม.มีมติแล้ว จึงขอให้มีการขับเคลื่อนโดยเร็ว ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้ 
ประกอบด้วย 
  1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและของอาเซียน  
  2) การก าหนดสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ (Competency and Standard) 
  3) การท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ การสะสมประสบการณ์  
             (Prior Learning) 
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  4) การประเมินสมรรถนะและการออกใบรับรองคุณวุฒิ (Assessment) 
  5) การรับรองคุณวุฒิ (Accreditation) มีหน่วยงานในการรับรองคุณวุฒิ (Accreditation Agency) 
  6) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
  มีการก าหนดกลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการที่ส าคัญเพ่ือจัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ดังนี้ 
 1) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร     2) ยานยนต์ 
 3) การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล และ ICT  4) ประมง 
 5) บริการดูแลสุขภาพ และผู้สูงอายุ   6) ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 
 7) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม     8) การท่องเที่ยวและสปา 
 9) ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือน    10) โลจิสติกส์ 
 11) เทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือโลหะ และพลาสติก         12) การทดสอบ การตรวจสอบและรับรอง 
 13) อัญมณีและเครื่องประดับ    14) การค้าปลีก 
 15) การบริหารสินทรัพย์     16) การประกันภัย 
 17) ปิโตรเคมี      18) ก่อสร้าง 
  ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่อาเซียน จะต้องขับเคลื่อนไปทุกด้านท้ังการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ทั่วโลกต่างจับตามองประเทศไทย เราจึงต้องรู้บริบทโลก เพ่ือเพ่ิมอ านาจ
การต่อรองในเวทีโลก (ไม่ใช่เพียงในอาเซียน) และการท างานของคนในอนาคตจะไม่ใช้แรงงาน และต้องการคน
ที่มีความสามารถสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคมไทย   ปัจจุบันขีดความสามารถของประเทศไทยลดลง ทุก
ภาคส่วนจึงต้องสร้างผลิตภาพของประเทศให้สูงขึ้น จะเห็นได้จากในปัจจุบันประชากรสูงอายุของไทยสูงถึง  
13 % ซึ่งเกินมาตรฐาน (ไม่เกิน 10%) แสดงว่า แรงงานของไทยลดลง ข้อมูลด้านประชากรวัยแรงงานของไทย
อยู่ที่ประมาณ 38-39 ล้านคน ร้อยละ 30 ของคนกลุ่มนี้ มีคุณวุฒิการศึกษา แต่อีก 30 ล้านคนไม่อยู่ในระบบ
การศึกษาแต่มีทักษะประสบการณ์ในการท างาน ตัวเลขนี้น่าจะมีความส าคัญที่มหาวิทยาลัยมองเห็นช่องทางใน
การพัฒนาก าลังคนและเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
  และจากนโยบายของประเทศที่ก าหนดการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนในอนาคตและได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ประเทศ ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2. สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  3. สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  4. ปรับสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนี้ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี หรือยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานีมีแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน มหาวิทยาลัยจึงควรน า
ข้อมูลนี้มาพัฒนาก าลังคนด้านนี้ โดยการหาสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ในการพัฒนาหลักสูตร ควร
ให้หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มาร่วมให้ข้อคิดเห็นใหม่ ๆ เนื่องจากในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมี
ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปไกล และรวดเร็วกว่าภาคการศึกษา ในการพัฒนาก าลังคนในส่วนของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถด าเนินการได้คือ สหกิจศึกษา ทวิภาคี  ซึ่งจะช่วยตอบปัญหาที่บัณฑิตไทย จบไปแล้ว
ท างานไม่ได้ (ร้อยละ 85 ของบัณฑิตที่ภาคธุรกิจได้ไป ต้องฝึกใหม่ในการท างาน)  และภาษาอังกฤษไม่ดี (ไทย
อยู่อันดับที่ 39 จาก 41 ประเทศ) และการจะผลิตบัณฑิตสหกิจศึกษา ที่ส าคัญต้องน าอาจารย์ไปศึกษา ให้
เข้าใจธรรมชาติในสถานประกอบการอย่างถ่องแท้ก่อน และน าคนที่อยู่ในอาชีพมาช่วยสอน (co-partner) 
  มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างความพร้อมให้บัณฑิตสามารถท างานได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ สร้างความพร้อม
และหล่อหลอมบัณฑิตให้มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สอนให้รู้จักการต่อยอดความคิด    

8. อำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อำจำรย์ผู้สอนและ 
อำจำรย์พิเศษ 
อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) ทั้งนี้ อาจารย์
ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้น
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือเห็นชอบว่าเป็น พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หรือบูรณาการ  ซึ่ง
อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) และต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่
ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น  
    กรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมร่วมมือหลายสถาบัน อาจารย์ของ
สถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
หลักสูตรปริญญำตรี อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
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แต่ละแห่งซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละชุดกัน และหากจัดเป็นวิชาเอก ที่มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงวิชาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ในแต่ละวิชาเอก ทั้งนี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หลักสูตรปริญญำโท อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยใน 5 คน ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาหรือวิชาเอก/แขนงวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตร หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
หลักสูตรปริญญำเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยใน 5 คน 
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาหรือวิชาเอก/แขนงวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตร หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  
  ทั้งนี้ ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 แห่ง/วิชาเอก ให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละ
แห่ง/วิชาเอก ซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละชุดกัน 

อำจำรย์พิเศษ   
  ต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ต้องเป็นอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/สาขาวิชา  
 

9. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดใช้ระบบทวิภาคในการจัด

การศึกษา ถ้ามีการจัดการศึกษาท่ีใช้ระบบอ่ืนๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอน    ให้แสดงการเทียบเคียง กับระบบทวิภาคให้ชัดเจน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
  ระบบไตรภาค 1 ปี แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์   
  ระบบจตุรภาค 1 ปี แบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์   

  ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ไม่จัดเป็นระบบการศึกษาตามนัยในข้อนี้ เนื่องจากโมดูล 
เป็นสื่อหรือหน่วยการสอนที่มีเนื้อหาจบภายในตัวเอง   
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  4. ปรับสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวนี้ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี หรือยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัด
อุบลราชธานีมีแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน มหาวิทยาลัยจึงควรน า
ข้อมูลนี้มาพัฒนาก าลังคนด้านนี้ โดยการหาสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ในการพัฒนาหลักสูตร ควร
ให้หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด มาร่วมให้ข้อคิดเห็นใหม่ ๆ เนื่องจากในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมี
ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปไกล และรวดเร็วกว่าภาคการศึกษา ในการพัฒนาก าลังคนในส่วนของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถด าเนินการได้คือ สหกิจศึกษา ทวิภาคี  ซึ่งจะช่วยตอบปัญหาที่บัณฑิตไทย จบไปแล้ว
ท างานไม่ได้ (ร้อยละ 85 ของบัณฑิตที่ภาคธุรกิจได้ไป ต้องฝึกใหม่ในการท างาน)  และภาษาอังกฤษไม่ดี (ไทย
อยู่อันดับที่ 39 จาก 41 ประเทศ) และการจะผลิตบัณฑิตสหกิจศึกษา ที่ส าคัญต้องน าอาจารย์ไปศึกษา ให้
เข้าใจธรรมชาติในสถานประกอบการอย่างถ่องแท้ก่อน และน าคนที่อยู่ในอาชีพมาช่วยสอน (co-partner) 
  มหาวิทยาลัยจึงควรสร้างความพร้อมให้บัณฑิตสามารถท างานได้ ใช้ภาษาอังกฤษได้ สร้างความพร้อม
และหล่อหลอมบัณฑิตให้มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สอนให้รู้จักการต่อยอดความคิด    

8. อำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อำจำรย์ผู้สอนและ 
อำจำรย์พิเศษ 
อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) ทั้งนี้ อาจารย์
ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้น
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดหรือเห็นชอบว่าเป็น พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หรือบูรณาการ  ซึ่ง
อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้อีก 1 หลักสูตร) และต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่
ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น  
    กรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมร่วมมือหลายสถาบัน อาจารย์ของ
สถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
หลักสูตรปริญญำตรี อาจารย์ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
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10. ระบบกำรศึกษำ : ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีวิธีการจัดหลายแบบที่อาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะก าหนด ได้แก่ 
   การจัดการเรียนการสอนระบบในชั้นเรียน 
   ระบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   ระบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   ระบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   ระบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   ระบบในชั้นเรียนและ ระบบ Designing for Learning + Portfolio 

11. กำรเทียบโอนหนว่ยกติรำยวิชำ กำรสะสมหน่วยกิต และกำรลงทะเบียนข้ำมมหำวิทยำลัย   
ระดับปริญญำตรี 
  1)  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา  
               ระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  2553 หมวดที่  11  ข้อ  54 - 58  และประกาศหลักเกณฑ์ 
               การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 
  2)  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
               การศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  2553 หมวดที่  11  ข้อ  54 - 56   

ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
   1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
                        พ.ศ.  2550 หมวดที่  6  ข้อ  21 - 23   
   2) ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการ 
                         อุดมศึกษา   พ.ศ. 2545 
     3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
                         ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

สัญลักษณ์ในกำรเทียบโอน 
 T   รับโอน (Transferred) 
 CS        หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized test) 
 CE        หน่วยกิตท่ีได้จากการสอบ (Credits from exam) 
 CT        หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from training) 
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 CP        หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from portfolio) 
 CX หรือ EXE       หนว่ยกิตท่ีได้จากการยกเว้นการเรียน (Credits from exemption)  
กำรสะสมหน่วยกิต 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า  เพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาระหว่าง
การศึกษาในระดับต่าง ๆ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาใดก็ได้แล้วน าผลการสมัครเข้าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับให้มีการสะสมหน่วยกิต โดยต้องเรียนลงทะเบียนเรียนกับสถาบันที่จะขอรับปริญญา
บัตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา หลักสูตรที่สนใจจะด าเนินการในหลักสูตรนี้ สามารถใช้หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ และ
ขอให้ติดต่อกับส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดต่อไป                   

12. ระยะเวลำกำรศึกษำในหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ  และ ใช้เวลาไม่เกิน 6 ปี และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
  หลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และ ใช้เวลาไม่เกิน 12 ปี และไม่ก่อน14 ภาค
การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  หลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 
ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และ ใช้เวลาไม่เกิน 15 ปี และไม่ก่อน 17 ภาค
การศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  หลักสูตรปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ  และ ใช้เวลาไม่เกิน 18 ปี และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
  หลักสูตรปริญญำโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี  
  หลักสูตรปริญญำเอก ส าหรับผู้จบปริญญาตรีเข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
และผู้จบปริญญาโท ใช้เวลาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา 
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10. ระบบกำรศึกษำ : ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีวิธีการจัดหลายแบบที่อาจารย์ประจ า

หลักสูตรจะก าหนด ได้แก่ 
   การจัดการเรียนการสอนระบบในชั้นเรียน 
   ระบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   ระบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   ระบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   ระบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   ระบบในชั้นเรียนและ ระบบ Designing for Learning + Portfolio 

11. กำรเทียบโอนหนว่ยกติรำยวิชำ กำรสะสมหน่วยกิต และกำรลงทะเบียนข้ำมมหำวิทยำลัย   
ระดับปริญญำตรี 
  1)  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษา  
               ระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  2553 หมวดที่  11  ข้อ  54 - 58  และประกาศหลักเกณฑ์ 
               การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 
  2)  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
               การศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  2553 หมวดที่  11  ข้อ  54 - 56   

ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
   1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
                        พ.ศ.  2550 หมวดที่  6  ข้อ  21 - 23   
   2) ประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการ 
                         อุดมศึกษา   พ.ศ. 2545 
     3) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
                         ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

สัญลักษณ์ในกำรเทียบโอน 
 T   รับโอน (Transferred) 
 CS        หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from standardized test) 
 CE        หน่วยกิตท่ีได้จากการสอบ (Credits from exam) 
 CT        หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินหรือการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ (Credits from training) 
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13.. โครงสร้ำงหลักสตูร 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรี  แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   กลุ่ม 1 ส ำหรับคณะ/หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
   ก. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                             14 หน่วยกิต 
   ข. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษาไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
   กลุ่ม 2 ส ำหรับคณะ/หลักสูตรด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ศิลปะ 
   ก. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                            14 หน่วยกิต 
   ข. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                  9 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และพลศึกษา ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
หมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  หรือกลุ่มวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาชีพเลือก   หรือกลุ่มวิชาโทต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชำเลือกเสรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำโท 
  แผน ก 
  แบบ ก 1    ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  แผน ข    ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30-33 หน่วยกิต 
  หมวดการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  3-6 หน่วยกิต 
  (แผน ก แบบ ก 1  อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต) 
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โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำเอก 
  แบบ 1.1   ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  แบบ 1.2   ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  แบบ 2.1   ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2   ไม่น้อยกว่ำ 72หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 (แบบ 1 อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต) 
 

14. กำรก ำหนดรหัสรำยวชิำ 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดรหัสรายวิชา หน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
1) รหัสรำยวิชำ  ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว   

ตัวที่หนึ่งและสองหมายถึง     คณะ/หลักสูตร 
  ตัวที่สามและสี่    หมายถึง     ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
  ตัวที่ห้า         หมายถึง    ระดับของวิชา 
  ตัวที่หก          หมายถึง      หมวดวชิา หรือกลุ่ม หรือล าดับที่ของรายวิชา 
  ตัวที่เจ็ด         หมายถึง      ล าดับที่ของวิชา   

2) ควำมหมำยของตัวเลข ดังนี้ 
  (ก) ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง เป็นตัวเลขก าหนดรหัสประจ าคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 
  11   หมายถึง    คณะวิทยาศาสตร์ 
  12   หมายถึง    คณะเกษตรศาสตร์ 
  13   หมายถึง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  14   หมายถึง           คณะศิลปศาสตร์ 
  15   หมายถึง    คณะเภสัชศาสตร์ 
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13.. โครงสร้ำงหลักสตูร 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรี  แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
   กลุ่ม 1 ส ำหรับคณะ/หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
   ก. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                             14 หน่วยกิต 
   ข. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษาไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
   กลุ่ม 2 ส ำหรับคณะ/หลักสูตรด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ศิลปะ 
   ก. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                            14 หน่วยกิต 
   ข. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                  9 หน่วยกิต 
   ค. กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และพลศึกษา ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
หมวดวิชำเฉพำะ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  หรือกลุ่มวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาชีพเลือก   หรือกลุ่มวิชาโทต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชำเลือกเสรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 
 
โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำโท 
  แผน ก 
  แบบ ก 1    ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
  หมวดวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   หมวดวิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  แผน ข    ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30-33 หน่วยกิต 
  หมวดการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  3-6 หน่วยกิต 
  (แผน ก แบบ ก 1  อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต) 
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  16   หมายถึง     หลักสูตรพิเศษ/ความร่วมมือ  
  17   หมายถึง    คณะบริหารศาสตร์ 
  18   หมายถึง    คณะพยาบาลศาสตร์ 
  19   หมายถึง    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  20   หมายถึง    คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  21   หมายถึง    คณะนิติศาสตร์ 
  22   หมายถึง    หลักสูตรสหสาขา/บูรณาการศาสตร์ 
  23   หมายถึง    คณะรัฐศาสตร์ 
  24   หมายถึง    วิทยาเขตมุกดาหาร 
   (ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา 
โดยให้คณะ/หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดการใช้ตัวเลขประกอบในรหัสรายวิชาของหลักสูตรตามความ
เหมาะสม โดยให้อธิบายให้ชัดเจนในหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
   (ค) ตัวเลขตัวที่ห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  1  และ 2 หมายถึง  วิชาชั้นต้นในระดับปริญญาตรี 
  3  และ 4 หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษาใน 
                                                    หลักสูตร 4 ปี หรือหมายถึงวิชาชั้นกลางในหลักสูตรที่มี 
                                                     ระยะเวลามากกว่า 4 ป ี
  5  และ 6 หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษาใน 
                                                     หลักสูตรมากกว่า 4 ป ี
  7   8  และ 9 หมายถึง  วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร 
                                                     บัณฑิต  ระดับปริญญาโท  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                                                     ขั้นสูง และระดับปริญญาเอก 
   (ง) ตัวเลขตัวหกและเจ็ด เป็นตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือล าดับที่ของรายวิชา
ในคณะ/หลักสูตร โดยให้คณะ/หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดการใช้ตัวเลขประกอบในรหัสรายวิชาของ
หลักสูตรตามความเหมาะสม โดยให้อธิบายให้ชัดเจนในหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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15. กำรก ำหนดหนว่ยกิตและจ ำนวนชั่วโมง   
  รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  N(A-B-C) 

N  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
A หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
B หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
C หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

ระดับปริญญาตรี ก าหนดผลรวมของจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวนชั่วโมงการบรรยาย และ
ปฏิบัติการ ให้เป็นสามเท่าของจ านวนหน่วยกิต โดยคิดจากสูตร A+B+C= 3N  
ระดับบัณฑิตศึกษาก าหนดผลรวมของจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวนชั่วโมงการบรรยาย และ
ปฏิบัติการ ให้เป็นสี่เท่าของจ านวนหน่วยกิต โดยคิดจากสูตร A+B+C= 4N   
ตัวอย่ำง  

ระดับปริญญาตรี 3(3-0-6)  3(2-2-5)  2(2-0-4)  2(1-2-3)  1(1-0-2)  1(0-2-1)   
ระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-9) 3(2-2-8)  2(2-0-6)  2(1-2-9)   1(1-0-3)  1(0-2-2)   
ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นก าหนดจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองน้อยหรือมากกว่านี้ ให้ชี้แจง

ในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา  
 

16. กำรคิดจ ำนวนหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมง 
  1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  2) รายวิชาภาคปฏิบัติการ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  4) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบในทวิภาค 
  5) สหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยงานกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ตามมาตรฐานสหกิจศึกษา 
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  16   หมายถึง     หลักสูตรพิเศษ/ความร่วมมือ  
  17   หมายถึง    คณะบริหารศาสตร์ 
  18   หมายถึง    คณะพยาบาลศาสตร์ 
  19   หมายถึง    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  20   หมายถึง    คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  21   หมายถึง    คณะนิติศาสตร์ 
  22   หมายถึง    หลักสูตรสหสาขา/บูรณาการศาสตร์ 
  23   หมายถึง    คณะรัฐศาสตร์ 
  24   หมายถึง    วิทยาเขตมุกดาหาร 
   (ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เป็นตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขา/สาขาวิชา 
โดยให้คณะ/หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดการใช้ตัวเลขประกอบในรหัสรายวิชาของหลักสูตรตามความ
เหมาะสม โดยให้อธิบายให้ชัดเจนในหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
   (ค) ตัวเลขตัวที่ห้า เป็นตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  1  และ 2 หมายถึง  วิชาชั้นต้นในระดับปริญญาตรี 
  3  และ 4 หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษาใน 
                                                    หลักสูตร 4 ปี หรือหมายถึงวิชาชั้นกลางในหลักสูตรที่มี 
                                                     ระยะเวลามากกว่า 4 ป ี
  5  และ 6 หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษาใน 
                                                     หลักสูตรมากกว่า 4 ป ี
  7   8  และ 9 หมายถึง  วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร 
                                                     บัณฑิต  ระดับปริญญาโท  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                                                     ขั้นสูง และระดับปริญญาเอก 
   (ง) ตัวเลขตัวหกและเจ็ด เป็นตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือล าดับที่ของรายวิชา
ในคณะ/หลักสูตร โดยให้คณะ/หลักสูตรเป็นผู้ก าหนดการใช้ตัวเลขประกอบในรหัสรายวิชาของ
หลักสูตรตามความเหมาะสม โดยให้อธิบายให้ชัดเจนในหลักสูตรที่เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 
 
 



ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร 
��

30 
 

18. ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เป็นมำตรฐำนของมหำวิทยำลัย 
หัวข้อคัดสรร  (Selected Topic)   
  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คัดสรร  การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  การอภิปราย และการ
เสนอแนวคิด  แนวโน้มในประเด็นต่าง ๆ   การประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
  Theories relevant to the topic selected; study analysis and discussion of the 
proposed concept; trends in the issues of the application of knowledge 
สัมมนำ (Seminar) หากมีหลายวิชาเอกในหลักสูตรสามารถระบุชื่อวิชาเอกได้    
  การเลือกองค์ความรู้  การแสวงหาและรวบรวมความรู้ที่ทันสมัยในแง่มุมต่าง ๆ  ภายในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่สนใจ  เพื่อวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป  พร้อมข้อเสนอแนะ และน าเสนอ เพ่ือได้ข้อมูลป้อนกลับ 
หรือข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม  เพ่ือนร่วมชั้น และผู้เชี่ยวชาญ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
  Selection of the pursuit of knowledge and collection of state-of-the-art knowledge 
for analysis, synthesis; summary; suggestions and feedback; preparation of report by 
colleagues and experts 
โครงงำน (Project) 
  การวิเคราะห์โครงงาน   การเขียนเค้าโครงของโครงงาน   การเขียนรายงาน    การจัดแสดง
โครงงาน    การแสวงหาหาความรู้    การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล    การน าเสนอและการอภิปรายเพื่อ
สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้  และสามารตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
  A written analysis of the project to show the sources of data and ways to verify data; 
presentation and discussion to communicate what has been learned and how it can be used 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ (Preparation for Cooperative Education)  ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม.   
  หลักการสหกิจศึกษา มาตรฐานและการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ความส าคัญของสหกิจศึกษา 
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาทของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกอาชีพ 
การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน  วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน  การ
สัมภาษณ์งานอาชีพ   การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เทคนิคการเขียนรายงาน และการน าเสนอ อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในโรงงาน  และ 5 ส การบริหารงานคุณภาพ (ISO) การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียม
ตัวเป็นผู้ประกอบการ   ทักษะการวางแผน ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม กฎหมายในการท างาน  การจัดท ารายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา 
  Principles of cooperative education; standards and implementation of cooperative 
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17. กำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ   

   การเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาไทย ให้วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือก าหนดหัวข้อการสอนโดย
น าหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียนเป็นแนวคิด Concept/ ค าหลัก Key word/ นามวลี ให้กระชับ  
เชื่อมโยงตามล าดับ  ไม่ต้องเขียนแสดงกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนของการสอน  ไม่ต้องขึ้นต้นรูปประโยค
ด้วยค าว่า  ศึกษา.......หรือ เป็นวิชาที่ว่าด้วย...........หรือ ให้นักศึกษา......... การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อหากเป็น
หัวข้อแต่ละหัวข้อ ให้เว้นวรรค 2 ตัวอักษร หากเป็นหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 

   การเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนให้สอดคล้องและมีเนื้อตรงกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่จ าเป็นต้องแปลค าต่อค า วลีแรกให้ขึ้นต้นตัวอักษรแรกของค าอธิบาย
รายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ วลีต่อ ๆ ไป ใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นศัพท์เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่   เมื่อจบหัวข้อให้คั่น
ด้วย ; โดยเว้นห่าง 2 ตัวอักษร หากมีหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้คั่นด้วย ,  โดยเว้นหา่ง 1 ตัวอักษร   เมื่อ
จบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   ไม่ต้องใส่จุด (มหัพภาค) ท้ายข้อความ  

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบรหัสวิชำ ชื่อวิชำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้ตรงกันทั้งในโครงสร้ำงหลักสูตร  
แผนกำรศึกษำ และรหัส/ชื่อวิชำในค ำอธิบำยรำยวิชำ และใช้ค ำ ตัวเลข หมวดหมู่ให้เป็นระบบเดียวกันทั้ง
ฉบับ   
ตัวอย่ำง 

หัวข้อใหญ่1  หัวข้อใหญ่2 หัวข้อย่อย 2.1  หัวข้อย่อย2.2  หัวข้อใหญ่ 3    
  Topic 1;  topic 2, topic 2.1, topic 2.2;  topic 3   
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18. ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เป็นมำตรฐำนของมหำวิทยำลัย 
หัวข้อคัดสรร  (Selected Topic)   
  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คัดสรร  การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  การอภิปราย และการ
เสนอแนวคิด  แนวโน้มในประเด็นต่าง ๆ   การประยุกต์ใช้องค์ความรู้  
  Theories relevant to the topic selected; study analysis and discussion of the 
proposed concept; trends in the issues of the application of knowledge 
สัมมนำ (Seminar) หากมีหลายวิชาเอกในหลักสูตรสามารถระบุชื่อวิชาเอกได้    
  การเลือกองค์ความรู้  การแสวงหาและรวบรวมความรู้ที่ทันสมัยในแง่มุมต่าง ๆ  ภายในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่สนใจ  เพื่อวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป  พร้อมข้อเสนอแนะ และน าเสนอ เพ่ือได้ข้อมูลป้อนกลับ 
หรือข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม  เพ่ือนร่วมชั้น และผู้เชี่ยวชาญ และการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
  Selection of the pursuit of knowledge and collection of state-of-the-art knowledge 
for analysis, synthesis; summary; suggestions and feedback; preparation of report by 
colleagues and experts 
โครงงำน (Project) 
  การวิเคราะห์โครงงาน   การเขียนเค้าโครงของโครงงาน   การเขียนรายงาน    การจัดแสดง
โครงงาน    การแสวงหาหาความรู้    การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูล    การน าเสนอและการอภิปรายเพื่อ
สื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้  และสามารตัดสินใจ การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
  A written analysis of the project to show the sources of data and ways to verify data; 
presentation and discussion to communicate what has been learned and how it can be used 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ (Preparation for Cooperative Education)  ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม.   
  หลักการสหกิจศึกษา มาตรฐานและการด าเนินงานสหกิจศึกษา  ความส าคัญของสหกิจศึกษา 
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับและบทบาทของนักศึกษาในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกอาชีพ 
การเลือกสถานประกอบการ และการสมัครงาน  วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน  การ
สัมภาษณ์งานอาชีพ   การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เทคนิคการเขียนรายงาน และการน าเสนอ อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในโรงงาน  และ 5 ส การบริหารงานคุณภาพ (ISO) การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียม
ตัวเป็นผู้ประกอบการ   ทักษะการวางแผน ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม กฎหมายในการท างาน  การจัดท ารายงาน/โครงงานสหกิจศึกษา 
  Principles of cooperative education; standards and implementation of cooperative 
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17. กำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ   

   การเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาไทย ให้วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือก าหนดหัวข้อการสอนโดย
น าหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียนเป็นแนวคิด Concept/ ค าหลัก Key word/ นามวลี ให้กระชับ  
เชื่อมโยงตามล าดับ  ไม่ต้องเขียนแสดงกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนของการสอน  ไม่ต้องขึ้นต้นรูปประโยค
ด้วยค าว่า  ศึกษา.......หรือ เป็นวิชาที่ว่าด้วย...........หรือ ให้นักศึกษา......... การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อหากเป็น
หัวข้อแต่ละหัวข้อ ให้เว้นวรรค 2 ตัวอักษร หากเป็นหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 

   การเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนให้สอดคล้องและมีเนื้อตรงกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่จ าเป็นต้องแปลค าต่อค า วลีแรกให้ขึ้นต้นตัวอักษรแรกของค าอธิบาย
รายวิชาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ วลีต่อ ๆ ไป ใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นศัพท์เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่   เมื่อจบหัวข้อให้คั่น
ด้วย ; โดยเว้นห่าง 2 ตัวอักษร หากมีหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้คั่นด้วย ,  โดยเว้นหา่ง 1 ตัวอักษร   เมื่อ
จบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   ไม่ต้องใส่จุด (มหัพภาค) ท้ายข้อความ  

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบรหัสวิชำ ชื่อวิชำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้ตรงกันทั้งในโครงสร้ำงหลักสูตร  
แผนกำรศึกษำ และรหัส/ชื่อวิชำในค ำอธิบำยรำยวิชำ และใช้ค ำ ตัวเลข หมวดหมู่ให้เป็นระบบเดียวกันทั้ง
ฉบับ   
ตัวอย่ำง 

หัวข้อใหญ่1  หัวข้อใหญ่2 หัวข้อย่อย 2.1  หัวข้อย่อย2.2  หัวข้อใหญ่ 3    
  Topic 1;  topic 2, topic 2.1, topic 2.2;  topic 3   
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education; importance of cooperative education; benefits that students receive and the role 
of students in cooperative  education; ways of choosing a profession; selection of 
company/organization/workplace; methods of application; methods of finding a job; job 
interviews; use of English and communication; technical report writing and presentation of 
occupational health and safety in factories and  quality management (ISO); personality 
development; planning skills; strategic thinking skills; thinking skills; creativity and innovation;  
legal work; report of cooperative education project 
สหกิจศึกษำ (Cooperative Education)           6  หน่วยกิต 
  เงื่อนไขพิเศษ : ผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม. 
  การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา   การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาของ
นักศึกษา การท าโครงงาน (project) เพ่ือการปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการท างาน โดยการปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 4 เดือน  การน าเสนองานและการสัมมนาสหกิจ
ศึกษา  
  Student orientation to cooperative education; at least four months’ continuous 
practice in the establishment of the student project in the workplace; seminar and 
presentations in cooperative education 
ระเบียบวิธีวิจัย   (Research Methodology) 
   แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การก าหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหา  การทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง   วิธีด าเนนิการวิจัย   เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย  การประเมินผลการวิจัย  
  Concepts; principles; theories; research methodology; research topic; definition of the 
problem; review of relevant documents; conduct of research; tools to gather information; 
data analysis and interpretation; research report writing; evaluation of research 

สัมมนำ (Seminar)       1(1-0-3) 
  การเลือกองค์ความรู้  การแสวงหาและรวบรวมความรู้ที่ทันสมัยในแง่มุมต่าง ๆ  ภายในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่สนใจ  เพื่อน ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป  พร้อมข้อเสนอแนะ และน าเสนอ เพื่อได้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม  เพื่อนร่วมชั้น และผู้เชี่ยวชาญ และการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 
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  Topic knowledge; search for and collection of up-to-date knowledge of the topic 
within the scope of interest; synthesis and conclusion with suggestions and feedback; 
suggestions from peers, and experts; preparation of final report 

กำรค้นคว้ำอิสระ (Independent Study) 
  การเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ   การเขียนข้อเสนอโครงการ  ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การตรวจสอบเอกสาร  การส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขอบเขตของการศึกษา สมมติฐานการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา งบประมาณการศึกษา 
เอกสารอ้างอิง หรือ บรรณานุกรม การประมวลความรู้ทางวิชาการอย่างละเอียด  
             Selection of topic of interest; proposal writing; importance of the problem; purpose 
of the study; benefits expected from document review;  survey of documents and related 
research; scope of the study; information about time to be spent on study project; 
educational budget; references  

วิทยำนิพนธ์ (Thesis)  
  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  การเลือกหัวข้อที่สนใจ  การเขียน
หลักการและเหตุผล  การเขียนวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การอธิบายขั้นตอน 
วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้  โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน  การเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ในการท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะ การประเมินคุณค่า
ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์  การจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์เพ่ือการส าเร็จการศึกษา    
          Research to create new knowledge; academic and professional development; 
selection of topic of interest; background writing; objective; research problems; hypotheses; 
explanation of procedure; methods and results of research; written report of a structured 
system of links between data and data analysis; results of research proposal, evaluation of 
research and how it can be used; documentation to complete graduation 
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education; importance of cooperative education; benefits that students receive and the role 
of students in cooperative  education; ways of choosing a profession; selection of 
company/organization/workplace; methods of application; methods of finding a job; job 
interviews; use of English and communication; technical report writing and presentation of 
occupational health and safety in factories and  quality management (ISO); personality 
development; planning skills; strategic thinking skills; thinking skills; creativity and innovation;  
legal work; report of cooperative education project 
สหกิจศึกษำ (Cooperative Education)           6  หน่วยกิต 
  เงื่อนไขพิเศษ : ผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช.ม. 
  การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา   การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาของ
นักศึกษา การท าโครงงาน (project) เพ่ือการปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการท างาน โดยการปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 4 เดือน  การน าเสนองานและการสัมมนาสหกิจ
ศึกษา  
  Student orientation to cooperative education; at least four months’ continuous 
practice in the establishment of the student project in the workplace; seminar and 
presentations in cooperative education 
ระเบียบวิธีวิจัย   (Research Methodology) 
   แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย การก าหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหา  การทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง   วิธีด าเนนิการวิจัย   เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมาย การเขียนรายงานการวิจัย  การประเมินผลการวิจัย  
  Concepts; principles; theories; research methodology; research topic; definition of the 
problem; review of relevant documents; conduct of research; tools to gather information; 
data analysis and interpretation; research report writing; evaluation of research 

สัมมนำ (Seminar)       1(1-0-3) 
  การเลือกองค์ความรู้  การแสวงหาและรวบรวมความรู้ที่ทันสมัยในแง่มุมต่าง ๆ  ภายในขอบเขตของ
เนื้อหาวิชาที่สนใจ  เพื่อน ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุป  พร้อมข้อเสนอแนะ และน าเสนอ เพื่อได้ข้อมูล
ป้อนกลับ หรือข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมประชุม  เพื่อนร่วมชั้น และผู้เชี่ยวชาญ และการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 
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19. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร    
  ระดับปริญญำตรี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2553  หมวดที่  13 ข้อ 61  ได้แก่ 
  1) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร   โดยต้องได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  ทั้งนี้หลักสูตรอาจก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ  
  2) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
   3) ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญำโท 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

แผน  ก  แบบ  ก 1    
  1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ 

2) ผลการวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์   หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน    หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร   หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม  (Proceeding) 

แผน  ก  แบบ  ก 2      
  1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ าเก่า   3.00   
จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   และ 
  2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  และ 
  3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์    หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน    หรือ ส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม   (Proceeding)  

แผน ข   
  1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  
จากระบบ   4   ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า    และ 
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  2)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น 
  3) อ่ืน ๆ  ได้แก่ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554   

ระดับปริญญำเอก 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

แบบ  1  
  1)  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษาตาม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
  2)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  
  3)  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน   
  4)  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
  5) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
  6) อ่ืน ๆ    

  แบบ  2     
   1)  ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
   2)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  
   3)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.00  
จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
   4)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย    ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน   
   5)  ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
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19. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร    
  ระดับปริญญำตรี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2553  หมวดที่  13 ข้อ 61  ได้แก่ 
  1) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร   โดยต้องได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  ทั้งนี้หลักสูตรอาจก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ  
  2) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
   3) ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
  ระดับปริญญำโท 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

แผน  ก  แบบ  ก 1    
  1)  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และ 

2) ผลการวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์   หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน    หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร   หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม  (Proceeding) 

แผน  ก  แบบ  ก 2      
  1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ าเก่า   3.00   
จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า   และ 
  2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  และ 
  3) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์    หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน    หรือ ส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม   (Proceeding)  

แผน ข   
  1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  
จากระบบ   4   ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า    และ 
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  สัญลักษณ์ 
  ล าดับขั้นที่น าไปค านวณหาคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade Point Average : GPA) และคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA หรือ GPAX) มี 8 ล าดับขั้นโดยมีความหมายและค่าคะแนน (Grade Point)
แต่ละล าดับขั้น ดังนี้        

ล ำดับขั้น (Grade)            ควำมหมำย                 ค่ำคะแนน (Grade Point) 

A              ดีเยี่ยม (Excellent)                      4.0 
B+              ดีมาก (Very good)                       3.5 
B              ดี (Good)                3.0 
C+              ค่อนข้างดี (Above average)            2.5 
C              พอใช้ (Average)                  2.0 
D+              อ่อน (Below average)                1.5 
D              อ่อนมาก (Poor)                          1.0 
F              ตก (Fail)           0 

    ระดับบัณฑิตศึกษำ 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550  
หมวดที่  7  ข้อ 24-32   
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ผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก  ร่วมกลั่นกรอง  
(Peer Review)  ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   6)  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
   7) อ่ืน ๆ  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554   

20. กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในกำรวัดประเมินผล  
ระดับปริญญำตรี 
  การวัดและการประเมินผล เป็นการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยผู้สอนต้องจัดการวัดและการ
ประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน 
กรณีท่ีวัดผลโดยใช้การสอบเป็นหลัก การสอบแบ่งเป็น การสอบย่อย (Quiz) เป็นการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
ในรายวิชาที่มีการประเมินผลโดยการสอบ โดยมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค  และการสอบประจ า
ภาค เป็นการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีการประเมินผลโดยการสอบ โดยมีการสอบกลางภาค 
(Midterm Examination) ในช่วงกลางของภาคการศึกษา เมื่อจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 
สัปดาห์   และการสอบปลายภาค (Final Examination) เป็นการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละวิชาเมื่อเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 
  การมสีิทธิ์สอบปลายภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบแต่ละรายวิชาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องปฏิบัติงานในรายวิชา
จนครบตามก าหนดของรายวิชานั้นๆ ยกเว้นอาจารย์ผู้สอนจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน และนักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามประกาศหรือระเบียบว่าด้วยการสอบของมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาท่ีขาดสอบสามารถด าเนินการขอสอบชดเชยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน  การสอบชดเชย
การขาดสอบประจ าภาค ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาพิจารณาและให้ปฏิบัติตามก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

  ทั้งนี้หากหลักสูตรและหรือคณะใดต้องการก าหนดวิธีการสอบ เกณฑ์การสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและ
หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็สามารถท าได้โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
  รายวิชาที่ใช้การวัดผลและประเมินผลที่ไม่ใช้การสอบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณบดีและต้องก าหนดไว้ในประมวลรายวิชาหรือ มคอ.3 
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  สัญลักษณ์ 
  ล าดับขั้นที่น าไปค านวณหาคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade Point Average : GPA) และคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA หรือ GPAX) มี 8 ล าดับขั้นโดยมีความหมายและค่าคะแนน (Grade Point)
แต่ละล าดับขั้น ดังนี้        

ล ำดับขั้น (Grade)            ควำมหมำย                 ค่ำคะแนน (Grade Point) 

A              ดีเยี่ยม (Excellent)                      4.0 
B+              ดีมาก (Very good)                       3.5 
B              ดี (Good)                3.0 
C+              ค่อนข้างดี (Above average)            2.5 
C              พอใช้ (Average)                  2.0 
D+              อ่อน (Below average)                1.5 
D              อ่อนมาก (Poor)                          1.0 
F              ตก (Fail)           0 

    ระดับบัณฑิตศึกษำ 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2550  
หมวดที่  7  ข้อ 24-32   
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ผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก  ร่วมกลั่นกรอง  
(Peer Review)  ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   6)  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
   7) อ่ืน ๆ  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554   

20. กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในกำรวัดประเมินผล  
ระดับปริญญำตรี 
  การวัดและการประเมินผล เป็นการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยผู้สอนต้องจัดการวัดและการ
ประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพ่ือพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียน 
กรณีท่ีวัดผลโดยใช้การสอบเป็นหลัก การสอบแบ่งเป็น การสอบย่อย (Quiz) เป็นการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
ในรายวิชาที่มีการประเมินผลโดยการสอบ โดยมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาค  และการสอบประจ า
ภาค เป็นการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยในรายวิชาที่มีการประเมินผลโดยการสอบ โดยมีการสอบกลางภาค 
(Midterm Examination) ในช่วงกลางของภาคการศึกษา เมื่อจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 
สัปดาห์   และการสอบปลายภาค (Final Examination) เป็นการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละวิชาเมื่อเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 
  การมสีิทธิ์สอบปลายภาค นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบแต่ละรายวิชาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม่ต่ า
กว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมด ส าหรับรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องปฏิบัติงานในรายวิชา
จนครบตามก าหนดของรายวิชานั้นๆ ยกเว้นอาจารย์ผู้สอนจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน และนักศึกษาต้องปฏิบัติ
ตามประกาศหรือระเบียบว่าด้วยการสอบของมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาท่ีขาดสอบสามารถด าเนินการขอสอบชดเชยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน  การสอบชดเชย
การขาดสอบประจ าภาค ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาพิจารณาและให้ปฏิบัติตามก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

  ทั้งนี้หากหลักสูตรและหรือคณะใดต้องการก าหนดวิธีการสอบ เกณฑ์การสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพและ
หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็สามารถท าได้โดยให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
  รายวิชาที่ใช้การวัดผลและประเมินผลที่ไม่ใช้การสอบ ให้อาจารย์ประจ าวิชาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณบดีและต้องก าหนดไว้ในประมวลรายวิชาหรือ มคอ.3 
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21. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักศึกษำ  
  การทวนสอบ หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้ผลจากการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบ
ความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
   การทวนสอบเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน 
และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ  
  กลยุทธ์โดยทั่วไปที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ การตรวจสอบคะแนนจาก
กระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษา และงานที่มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต    ตัวอย่างการเขียน 
  * คณะ/หลักสูตรต้องออกประกาศ ก าหนดรายละเอียดคณะออกประกาศของคณะหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยก าหนด 

1. กำรทวนสอบระดับรำยวิชำ สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติโดสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทัง้การประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่
ก าหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซ่ึงสถาบันการศึกษา
จะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

  กระบวนการการทวนสอบระดับรายวิชา 
  1. การพัฒนาระบบการทวนสอบ  ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ระดับรายวิชา ขึน้มา 1 ชุดประกอบด้วย 
   1.1 กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา 
   1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
  จ านวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย
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ก าหนดให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ   
  2. บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
   2.1 ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา   
   2.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชา
ปฏิบัติ 
   2.3 ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งทีอ่าจารย์ประจ าวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพ่ือการ
เตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอื่น ๆ ที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงทีม่าของคะแนนแต่ละส่วน 
เช่น กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ 
ทีก่ าหนดไว้ของรายวิชา 
   2.4 ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   2.5 จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบันการศึกษา 
  3. กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
   3.1 ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สุ่มรายวิชาในหมวด 
วิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี  ตามจ านวนที่ก าหนดในตัวบ่งชี้ 
   3.2 สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงานจากการ
เรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ทีม่อบหมายของรายวิชา 
   3.3 ใช้ข้อมูลที่เกีย่วข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่
อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
   3.4 ก าหนดโครงสร้างและจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ประจ าภาคการศึกษา ทีแ่สดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร 
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่
ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานทีก่ าหนด ทัง้นี้เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการทวนสอบระดับ
หลักสูตรได้ 
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21. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักศึกษำ  
  การทวนสอบ หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตรงตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้ผลจากการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบ
ความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
   การทวนสอบเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน 
และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ  
  กลยุทธ์โดยทั่วไปที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ การตรวจสอบคะแนนจาก
กระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษา และงานที่มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต    ตัวอย่างการเขียน 
  * คณะ/หลักสูตรต้องออกประกาศ ก าหนดรายละเอียดคณะออกประกาศของคณะหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยก าหนด 

1. กำรทวนสอบระดับรำยวิชำ สถาบันจะต้องจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติโดสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนนกับกระดาษค าตอบ รวมทัง้การประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่
ก าหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) ซ่ึงสถาบันการศึกษา
จะต้องมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา 

  กระบวนการการทวนสอบระดับรายวิชา 
  1. การพัฒนาระบบการทวนสอบ  ให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ระดับรายวิชา ขึน้มา 1 ชุดประกอบด้วย 
   1.1 กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   1.2 กรรมการจากอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา 
   1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
  จ านวนกรรมการในแต่ละกลุ่มพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ โดย
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  2. กำรทวนสอบระดับหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม ผลการ
เรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
มีการประเมินจากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงานผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียด
หลักสูตร 
  กระบวนกำรทวนสอบระดับหลักสูตร 
  1. การพัฒนาระบบการทวนสอบให้สถาบันการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ระดับหลักสูตร ขึน้มา 1 ชุดประกอบด้วย 
   1.1 กรรมการจากผู้บริหารวิชาการ 
   1.2 กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   1.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน   
                    คณะกรรมการทั้งหมด 
  จ านวนกรรมการในแต่ละประเภทพิจารณาตามความจ าเป็นของปริมาณภาระงานของคณะกรรมการ 
โดยก าหนดให้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่งคนท าหน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ 
  2. บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
   2.1 ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
   2.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา โดย
ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาทีต่้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้อง 
   2.3 ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ทีต่้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกีย่วข้องทราบ
เพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แหล่งฝึกปฏิบัติ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา 
   2.4 ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
   2.5 จัดท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษาต่อสภาสถาบันการศึกษาหรือต้นสังกัด
ทีม่ีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา 



��
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร 

40 
 

3. กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลักสูตร 
   3.1 ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลทีส่ามารถน ามาใช้วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ทีค่รอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐาน เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพของสถาบันการศึกษา 
   3.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องใช้ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามทีก่ าหนดไว้ 
   3.3 ใช้ข้อมูลที่เกีย่วข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6
และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 
   3.4 ก าหนดโครงสร้างและจัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็น
อย่างไร บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อม
แสดงข้อมูลหรือหลักฐานยืนยันว่าบรรลุตามมาตรฐานก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการปรับปรุงหลักสูตรที่สถานศึกษารับผิดชอบต่อไป 

3. วิธีกำรทวนสอบแบบต่ำง ๆ  
1. การตรวจสอบ มคอ.3 
2. การประชุมตรวจสอบคะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่มอบหมาย 
3. การประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง  
4. การสอบออก (Exit Exam) การสอบวัดระดับความรู้  การสอบเทียบเคียงสมรรถนะ 
5. สุ่มตรวจการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนิสิตนักศึกษาโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น 
6. สุ่มตรวจการให้คะแนนจากผลงานของนักศึกษา โดยคณาจารย์ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน 
7. ใช้ข้อสอบที่ออกโดยคณาจารย์ร่วมสอน 
8. ใช้การสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการกลาง 
9. มีการให้คะแนนพฤติกรรมหรือจริยธรรมโดยคณะกรรมการกลาง 
10. มีการให้คะแนนโครงการโดยคณะกรรมการกลาง 
11. อ่ืน ๆ   
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22. กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 
  ส าหรับผลการด าเนินงานรายวิชา ผลงานของนักศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมผลงานของ
นักศึกษาไว้ ๓๐ วันนับจากวันประกาศผลการสอบ  หากไม่มีนักศึกษามายื่นอุทธรณ์ผลการเรียน ให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การประกาศผลการเรียนต้องด าเนินการตามข้ันตอนวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ขั้นตอนวิธีกำรอุทธรณ์ 
  1. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนไม่
เกินสี่คน ท าหน้าที่พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาตามข้อ 2. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน 
  2. นักศึกษาผู้ใดได้รับค าสั่งหรือค าวินิจฉัยใด ที่ออกตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้นให้ยื่นหนังสือค าร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัย 
  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง   อันเป็น
สาระส าคัญที่โต้แย้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งหรือค าวินิจฉัย เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยมีมติให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งหรือค าวินิจฉัยดังกล่าว 
  3. เมื่อคณะที่แจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัย และได้รับหนังสืออุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 2 แล้ว ให้
คณะเสนอหนังสืออุทธรณ์พร้อมทั้งความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ า
มหาวิทยาลัย ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์  
  4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยได้รับหนังสืออุทธรณ์
พร้อมทั้งความเห็นตามข้อ 3 แล้ว ให้พิจารณาทบทวนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าหรือการมีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น และอาจมีค าสั่งเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือให้มีผลไปถึงอนาคต
ขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่งหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ 
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  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย     ไม่สามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาได้ ให้ขอขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ต่ออธิการบดีได้ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย 
  5. ให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยรายงานผลการพิจารณา
วินิจฉัยต่ออธิการบดีเพื่อทราบ และแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์และคณะของนักศึกษา
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค าวินิจฉัย ให้คณะสั่งการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นและให้ค า
วินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด 

23. ควำมพร้อมด้ำนหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูล   

   คณะ/หลักสูตร ต้องมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล ตาม รายละเอียด
เกณฑ์มาตรฐาน เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ดังนี้  
  1.หนังสือ 
     (1) จ านวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม / 1 คน 
     (2) จ านวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม / 1 คน 
     (3) หนังสือเฉพาะสาขาวิชา 500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี 30,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโทกรณี
ที่ไม่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท 6,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท กรณีท่ีไม่มีการ
เปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท 6,000 เล่ม ส าหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี 25,000 เล่ม 
ส าหรับระดับปริญญาเอกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนังสือจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000 เล่ม และ
จะต้องมีตัวเล่มหนังสืออย่างน้อยร้อยละ 50 ทั้งนี้ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปสื่ออ่ืนๆ ให้นับเท่ากับ
จ านวนเล่มของหนังสือที่บันทึกลงสื่อท่ีสามารถค้นหามาใช้ได้ทันที 
     2. วารสารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจ าเป็นของแต่ละ
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ให้ค านึงถึงการบอกรับวารสาร ด้วยวิธีอ่ืน 
เช่น การสั่งซื้อบทความวารสารและสาระสังเขปซึ่งสามารถสั่งฉบับพิมพ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีรวมทั้ง
การบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารประเภทให้ความรู้ทั่วไปและเพ่ือความจรรโลงใจ ให้มีจ านวนตาม
ความเหมาะสม 
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22. กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 
  ส าหรับผลการด าเนินงานรายวิชา ผลงานของนักศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมผลงานของ
นักศึกษาไว้ ๓๐ วันนับจากวันประกาศผลการสอบ  หากไม่มีนักศึกษามายื่นอุทธรณ์ผลการเรียน ให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การประกาศผลการเรียนต้องด าเนินการตามข้ันตอนวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ขั้นตอนวิธีกำรอุทธรณ์ 
  1. ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย โดยมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนไม่
เกินสี่คน ท าหน้าที่พิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาตามข้อ 2. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน 
  2. นักศึกษาผู้ใดได้รับค าสั่งหรือค าวินิจฉัยใด ที่ออกตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้นให้ยื่นหนังสือค าร้องต่อคณบดีของคณะที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัย 
  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง   อันเป็น
สาระส าคัญที่โต้แย้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ด้วย 
  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งหรือค าวินิจฉัย เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาการ
อุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยมีมติให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งหรือค าวินิจฉัยดังกล่าว 
  3. เมื่อคณะที่แจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัย และได้รับหนังสืออุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 2 แล้ว ให้
คณะเสนอหนังสืออุทธรณ์พร้อมทั้งความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ า
มหาวิทยาลัย ภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์  
  4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาประจ ามหาวิทยาลัยได้รับหนังสืออุทธรณ์
พร้อมทั้งความเห็นตามข้อ 3 แล้ว ให้พิจารณาทบทวนค าสั่งหรือค าวินิจฉัยได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าหรือการมีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น และอาจมีค าสั่งเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือให้มีผลไปถึงอนาคต
ขณะใดขณะหนึ่งหรือไปในทางใดทางหนึ่งหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ 
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  12) มีคณะกรรมการควบคุม ก ากับให้ด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ และต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้บังคับ ใน 5 ข้อแรก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตร 

25.  กำรเขียนประวัติและผลงำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและรับผิดชอบหลกัสูตร 
1.  ชื่อ – นำมสกุล  นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........................................]  
2.  เลขประจ ำตัวประชำชน  [คลิกพิมพ์..........................................]  
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร [คลิกพิมพ์.........]  (ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
4.  เลขที่ประจ ำต ำแหน่ง[คลิกพิมพ์.........] สังกัดคณะ[คลิกพิมพ์.........] บรรจุเมื่อ[คลิกพิมพ์.........] หรือ   
     สัญญำจ้ำงเลขท่ี[คลิกพิมพ์.........] ลงวันที่[คลิกพิมพ์.........]   สังกัดคณะ[คลิกพิมพ์.........]  
5.  เริ่มปฏิบัติงำนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ [คลิกพิมพ์.........] รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     [คลิกพิมพ์.........]  ปี  [คลิกพิมพ์.........]  เดือน 
6.  คุณวุฒิ     (เรียงตามล าดับคุณวุฒิการศึกษาจากสูงสุดลงไป) 

ระดับปริญญำ สำขำวิชำ ปีท่ีส ำเร็จ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต [คลิกพิมพ์..........]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........]  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [คลิกพิมพ์..........]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........]  

วิทยาศาสตรบัณฑิต [คลิกพิมพ์..........]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........]  

7.  ผลงำนทำงวิชำกำร     
ค ำชี้แจง การเขียนบรรณานุกรม มีแบบและหลักเกณฑ์ต่างกันตามประเภทของสาขาวิชา ให้เลือกใช้ตามสากล 
และขอให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเล่ม โดยให้แยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและให้พิมพ์ภาษาไทยก่อน  
  1. ระบบ  APA  (American  Psychological Association Style) ให้ใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  (Social  Sciences  and  Science)  หรือ Scientific  Style  
  2. ระบบ  MLA  (Modern  Language  Association  Style)   ให้ใช้อ้างอิงในสาขามนุษยศาสตร์  
(Humanities)  หรือ  Humanities  Style   
  3. ระบบ แวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  ให้ใช้อ้างอิงในสาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล 
เภสัชศาสตร์ 
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24. กำรประกันคุณภำพหลักสูตร ทุกหลักสูตรจะต้องบริหารหลักสูตรตามตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 12 ตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) และต้องมี
ผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าระดับดี (3.51) จึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ต้องก ากับดูและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งการรวบรวมเก็บหลักฐานการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 
  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 
  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
  8) มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือกรรมการอ่ืนใดที่คณะ
มอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า  ประเมิน  
  9) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ตลาดแรงงาน  ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
  10) หลักสูตรด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ตาม 
ประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิหรือสาขาวิชา 
  11) หลักสูตรได้รับการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา   สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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  12) มีคณะกรรมการควบคุม ก ากับให้ด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ และต้อง
ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้บังคับ ใน 5 ข้อแรก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่ก าหนดในหลักสูตร 

25.  กำรเขียนประวัติและผลงำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและรับผิดชอบหลกัสูตร 
1.  ชื่อ – นำมสกุล  นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........................................]  
2.  เลขประจ ำตัวประชำชน  [คลิกพิมพ์..........................................]  
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร [คลิกพิมพ์.........]  (ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
4.  เลขที่ประจ ำต ำแหน่ง[คลิกพิมพ์.........] สังกัดคณะ[คลิกพิมพ์.........] บรรจุเมื่อ[คลิกพิมพ์.........] หรือ   
     สัญญำจ้ำงเลขท่ี[คลิกพิมพ์.........] ลงวันที่[คลิกพิมพ์.........]   สังกัดคณะ[คลิกพิมพ์.........]  
5.  เริ่มปฏิบัติงำนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ [คลิกพิมพ์.........] รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน  
     [คลิกพิมพ์.........]  ปี  [คลิกพิมพ์.........]  เดือน 
6.  คุณวุฒิ     (เรียงตามล าดับคุณวุฒิการศึกษาจากสูงสุดลงไป) 

ระดับปริญญำ สำขำวิชำ ปีท่ีส ำเร็จ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต [คลิกพิมพ์..........]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........]  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [คลิกพิมพ์..........]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........]  

วิทยาศาสตรบัณฑิต [คลิกพิมพ์..........]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........]  

7.  ผลงำนทำงวิชำกำร     
ค ำชี้แจง การเขียนบรรณานุกรม มีแบบและหลักเกณฑ์ต่างกันตามประเภทของสาขาวิชา ให้เลือกใช้ตามสากล 
และขอให้เป็นระบบเดียวกันทั้งเล่ม โดยให้แยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและให้พิมพ์ภาษาไทยก่อน  
  1. ระบบ  APA  (American  Psychological Association Style) ให้ใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  (Social  Sciences  and  Science)  หรือ Scientific  Style  
  2. ระบบ  MLA  (Modern  Language  Association  Style)   ให้ใช้อ้างอิงในสาขามนุษยศาสตร์  
(Humanities)  หรือ  Humanities  Style   
  3. ระบบ แวนคูเวอร์ (Vancouver Style)  ให้ใช้อ้างอิงในสาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล 
เภสัชศาสตร์ 
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24. กำรประกันคุณภำพหลักสูตร ทุกหลักสูตรจะต้องบริหารหลักสูตรตามตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 12 ตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) และต้องมี
ผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าระดับดี (3.51) จึงเป็นหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ต้องก ากับดูและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งการรวบรวมเก็บหลักฐานการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
  1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน 
ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
  2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 
  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปี
การศึกษา 
  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
  8) มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือกรรมการอ่ืนใดที่คณะ
มอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้ก ากับดูแล  ให้ค าแนะน า  ประเมิน  
  9) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ตลาดแรงงาน  ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
  10) หลักสูตรด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ตาม 
ประกาศ มาตรฐานคุณวุฒิหรือสาขาวิชา 
  11) หลักสูตรได้รับการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา   สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 
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26. กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน คือผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอน (Design Learning) 
ให้ครบ OLE ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective)  การจัดการเรียนการสอน(Learning)  การวัดและ
ประเมินผล   (Evaluate)  โดยควรก าหนดพฤติกรรมการเรียนการสอนด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)   
เป็นพฤติกรรมความสามารถด้านการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการคิด   เรียง
จากระดับต่ าไปสูง ได้แก่ ความรู้ความจ า(Remember/Knowledge)     ความเข้าใจ 
(Understand/Comprehension)   การน าไปใช้ (Apply)   การวิเคราะห์(Analyze)   การประเมินค่า 
(Evaluate)    การสังเคราะห์ (Create/Synthesis)  ในแต่ละระดับมีค าส าคัญในการเขียนวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน  การตั้งค าถามที่น่าสนใจดังนี้  

ควำมจ ำ (Remembering)     ในขั้นนี้เป็นความรู้จากการจ า    เช่น   การระลึก การจ าได้  การตระหนักได้ 
จากข้อเท็จจริง  ข้อมูลรายการ  การท่อง บรรยาย เป็นต้น ในกลุ่มนี้มีค าส าคัญในการเขียนหรือก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ เลือก, อธิบาย, ก าหนด, นิยาม, ระบุ, แบ่ง
ประเภท, ลงรายการ, ท าเครื่องหมาย, ก่อตั้ง, จับคู,่ ท่องจ า, ระบุชื่อ, ตั้งชื่อ, ท่อง, บรรยาย, จ าได,้ บอกได้ 
เป็นต้น    

ผู้สอนอาจใช้รูปแบบการตั้งค าถามด้านความรู้ความจ า เช่น ใคร  อะไร  ที่ไหน  อย่างไร เท่าไร เมื่อใด 
หมายความว่าอย่างไร  อะไรที่ดีที่สุด เป็นต้น  โดยมีกลยุทธ์ในการสอนได้แก่ การเน้น  การฝึกซ้อม  การให้
ระลึก การช่วยความจ า เช่นการใช้ค า หรือวลีช่วยจ า   

ควำมเข้ำใจ (Understanding)   ความรู้จากความเข้าใจนี้   หมายถึง การแปลความ ความเข้าใจ  การแปล  
การอธิบาย มีค าส าคัญที่สามารถน ามาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกลุ่ม, พิสูจน์, 
สาธิต, การอธิบาย, จ าแนกความแตกต่าง แสดงออกทางความคิดหรือความรู้สึกโดยการใช้ค าพูด, การ
ยกตัวอยา่ง, การแสดงวิธีการ, การแสดงความสัมพันธ์กัน, การแปล, การอนุมาน, การคาดคะเน, การตัดสิน, 
การจับคู,่ การถอดความ, การเขียนใหม่, การคัดเลือก, การแสดงนิทรรศการ/แสดงทัศนคต,ิ อธิบาย, การสรุป, 
แสดงข้อมูล, การบอกความหมายได้,  
  ผู้สอนสามารถใช้รูปแบบการตั้งค าถาม เช่น อะไรคือความจริง  สิ่งนี้หมายความว่าอะไร  สิ่งนี้
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร  จงยกตัวอย่าง  ให้เลือกค าจ ากัดความที่ดีที่สุด  จะเกิดอะไรหาก....ให้
อธิบายสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น   ให้เขียนอธิบายหรือแสดงกราฟ  ข้อมูลนี้สนับสนุน...   ซึ่งกลยุทธ์ในการสอนผู้สอน
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อาจใช้ค าหรือการยกตัวอย่าง  การสรุป  การให้นักศึกษาอธิบาย  ก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน  แผนผัง
ความคิด  กรอบโครงสร้าง แผนผังขั้นตอนวิธีการ  เป็นต้น 

กำรน ำไปใช้ (Applying)   การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  ผู้สอนควรก ำหนดวัตถุประสงค์กำร
เรียนรู้ด้ำนกำรน ำไปใช้ขึ้นไป  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ความจ า และความเข้าใจจากระดับที่ผ่านมา 
นักศึกษาจะรู้ว่าเมื่อไรที่จะน าไปใช้ ท าไมต้องน าไปใช้  ตระหนักและถ่ายทอดไปสู่สิ่งใหม่ได้ ค าส าคัญในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนในกลุ่มนี้ เช่น การประยุกต์น าไปใช้  การเลือก  การแสดงบทบาท  การอธิบาย  
กล่าวสรุป การตัดสิน  การจัดตั้งระบบ  การวาด  การวางแผน  การเตรียม  ผลิตผล  ผลติภัณฑ์  การแสดงให้
เห็น  การร่าง  การแก้ไขปัญหา  การบอกวิธีการใช้  วิธีการท างาน  การใช้  เป็นต้น  ส่วนกลยุทธ์ในการสอน
อาจใช้การสร้างรูปแบบจ าลอง  การฝึกปฏิบัติการ  แบบฝึก  ชุดค าสั่ง   การปฏิบัติในสภาพจริง กรณีศึกษา  
การจ าลองสถานการณ์  การสัมภาษณ์  รูปแบบการตั้งค าถาม เช่น ให้พยากรณ์/ตั้งสมมติฐานว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นหาก.... เลือกประเด็นหัวข้อเพ่ืออธิบาย  ตัดสินจากผลที่เกิด  อธิบายว่าเกิดได้อย่างไร  ที่ไหน เมื่อไร ท าไม  
อธิบายความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  จ าแนกผลของ.....เป็นต้น  

กำรวิเครำะห์ (Analyzing)   วิเคราะห์,  จัดหมวดหมู่,  แยกประเภท, เปรียบเทียบ, บอกความเปลี่ยนแปลง,  
จ าแนกความแตกต่าง, ระบุชื่อ,  อนุมาน,  จับประเด็น,  เลือก,  แบ่งอย่างละเอียด, พิจารณา, ท าแผนที่,  
ส ารวจ,  ตรวจสอบ   ผู้สอนอาจใช้กลยุทธ์การสอน เช่น การสร้างรูปแบบการคิด  การตั้งสมมติฐานที่ท้าทาย
ความสามารถ  การสะท้อนความรู้ ทัศนคติจากบันทึกการเดินทาง จากการท างาน จากการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์  การโต้วาที  การสนทนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนอื่น  การสรุป การตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา  ตัวอย่างการใช้ค าถาม เช่น อะไรคือระบบ/ขั้นตอนของ...  อะไรคือข้อเท็จจริง  อะไรคือเป้าหมาย  มี
ประเด็นส าคัญอะไร  มีแรงจูงใจ/จุดมุ่งหมายอะไร   มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่  มีอะไรที่สามารถน าไปใช้ได้  
สรุปผลว่าอย่างไร  ผู้เขียนมีความเชื่อ/ยอมรับว่าอย่างไร   จ าแนกความเหมือนความแตกต่าง  ชี้ประเด็นส าคัญ  
หลักฐานคืออะไร  แสดงให้เห็นหรืออธิบายได้ว่า  สิ่งที่จ าเป็นหรือเป็นองค์ประกอบส าคัญคือ  อธิบายความ
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง  อะไรเป็นเทคนิคท่ีสามารถชัดจูงให้....ได้   เป็นต้น 

กำรประเมินค่ำ (Evaluating)   การประเมินคุณค่า  การคาดคะเน  การวิพากษ์วิจารณ์  การปกป้องแก้ตัว  
การเปรียบเทียบ มีกลยุทธ์ในการสอน เช่น การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ  การเดินทาง บันทึก
ประจ าวัน  การโต้วาที  การอภิปรายสนทนากับคนอ่ืน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น ผู้สอนสามารถใช้
ค าถามเช่น อะไรคือความคิดที่ไม่ถูกต้อง ความสอดคล้อง ความไม่สอดคล้อง  อะไรคือสิ่งที่ส าคัญกว่า  
ศีลธรรม  ดีกว่า มีเหตุมีผล ถูกต้อง จัดสรรเหมาะสม   ให้หาข้อผิดพลาด เป็นต้น   
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26. กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน คือผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอน (Design Learning) 
ให้ครบ OLE ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective)  การจัดการเรียนการสอน(Learning)  การวัดและ
ประเมินผล   (Evaluate)  โดยควรก าหนดพฤติกรรมการเรียนการสอนด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)   
เป็นพฤติกรรมความสามารถด้านการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ หรือพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการคิด   เรียง
จากระดับต่ าไปสูง ได้แก่ ความรู้ความจ า(Remember/Knowledge)     ความเข้าใจ 
(Understand/Comprehension)   การน าไปใช้ (Apply)   การวิเคราะห์(Analyze)   การประเมินค่า 
(Evaluate)    การสังเคราะห์ (Create/Synthesis)  ในแต่ละระดับมีค าส าคัญในการเขียนวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน  การตั้งค าถามที่น่าสนใจดังนี้  

ควำมจ ำ (Remembering)     ในขั้นนี้เป็นความรู้จากการจ า    เช่น   การระลึก การจ าได้  การตระหนักได้ 
จากข้อเท็จจริง  ข้อมูลรายการ  การท่อง บรรยาย เป็นต้น ในกลุ่มนี้มีค าส าคัญในการเขียนหรือก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ เลือก, อธิบาย, ก าหนด, นิยาม, ระบุ, แบ่ง
ประเภท, ลงรายการ, ท าเครื่องหมาย, ก่อตั้ง, จับคู,่ ท่องจ า, ระบุชื่อ, ตั้งชื่อ, ท่อง, บรรยาย, จ าได,้ บอกได้ 
เป็นต้น    

ผู้สอนอาจใช้รูปแบบการตั้งค าถามด้านความรู้ความจ า เช่น ใคร  อะไร  ที่ไหน  อย่างไร เท่าไร เมื่อใด 
หมายความว่าอย่างไร  อะไรที่ดีที่สุด เป็นต้น  โดยมีกลยุทธ์ในการสอนได้แก่ การเน้น  การฝึกซ้อม  การให้
ระลึก การช่วยความจ า เช่นการใช้ค า หรือวลีช่วยจ า   

ควำมเข้ำใจ (Understanding)   ความรู้จากความเข้าใจนี้   หมายถึง การแปลความ ความเข้าใจ  การแปล  
การอธิบาย มีค าส าคัญที่สามารถน ามาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกลุ่ม, พิสูจน์, 
สาธิต, การอธิบาย, จ าแนกความแตกต่าง แสดงออกทางความคิดหรือความรู้สึกโดยการใช้ค าพูด, การ
ยกตัวอยา่ง, การแสดงวิธีการ, การแสดงความสัมพันธ์กัน, การแปล, การอนุมาน, การคาดคะเน, การตัดสิน, 
การจับคู,่ การถอดความ, การเขียนใหม่, การคัดเลือก, การแสดงนิทรรศการ/แสดงทัศนคต,ิ อธิบาย, การสรุป, 
แสดงข้อมูล, การบอกความหมายได้,  
  ผู้สอนสามารถใช้รูปแบบการตั้งค าถาม เช่น อะไรคือความจริง  สิ่งนี้หมายความว่าอะไร  สิ่งนี้
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร  จงยกตัวอย่าง  ให้เลือกค าจ ากัดความที่ดีที่สุด  จะเกิดอะไรหาก....ให้
อธิบายสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น   ให้เขียนอธิบายหรือแสดงกราฟ  ข้อมูลนี้สนับสนุน...   ซึ่งกลยุทธ์ในการสอนผู้สอน
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 กำรสร้ำงสรรค์ (Creating)  เป็นการสร้าง เชื่อมโยง ปะติดปะต่อ สิ่งที่ไม่ชัดเจนให้มีความชัดเจน เป็นรูปร่าง
ยิ่งขึ้น  มักใช้ค าที่ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เช่น   เลอืก   เชื่อมโยง ประสานกัน   ประกอบด้วย  สร้าง  
ออกแบบ  พัฒนา  ปฏิบัติ  ก าหนด  สันนิษฐาน  แต่งเรื่อง  สร้างสรรค์ผลงาน  ประดิษฐ์  จัดโครงสร้าง  
จัดระบบ  วางแผน  บอกเล่า   ต้นแบบ  ค าถามที่ใช้ในกลุ่มนี้ เช่น   ทดลองเรื่องนี้อย่างไร   เสนอทางเลือก  
สรุปผล  สร้างระบบ กฎเกณฑ์   กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เช่น ต้นแบบ    การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
ความสามารถ  การสะท้อนการเรียนรู้ผ่านบันทึกประจ าวัน     การโต้วาที  การสนทนากับคนอื่น  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น  

หลักกำรสอนที่ด ี  
 1.  ต้องมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง 
 2.  สอนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น 
 3.  สอนจากง่ายไปหายาก 
 4.  สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
 5.  สอนอย่างมีข้ันตอน เช่นการน าเข้าสู่การเรียน การสอนประเมินผล และสรุป เป็นต้น 
 6.  สอนโดยใช้สื่อเสริมเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจ 
 7.  สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8.  สอนโดยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล และกลุ่ม 
 9.  ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
 10. สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 11. สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ 
 12. สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 13. สอนแบบสหสัมพันธ์หรือองค์รวม ฯลฯ 
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27. กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ียึดหลักผู้เรียนทุกคน       

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการ      
ศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

  การที่จะสอนให้ได้ผลดีนั้น ผู้เป็นครูมืออาชีพจ าเป็นต้องมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการ
สอน (Designing instruction) ที่ดีมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระและความคิด
รวบยอดท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตรงตามจุดมุ่งหมายการสอนด้วย (ทิศนา แขมมณี, 2548; ศาสตร์
การสอน, หน้า 12 -13 )  
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  22  ก าหนดไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด”  จะเห็นไดว้่า
การจัดการศึกษาที่เน้นบทบาทผู้สอนเป็นส าคัญ  ได้เปลี่ยนมาเน้นที่ผู้เรียนเป็น โดยให้ผู้สอนเอ้ืออ านวยในการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ไม่ใช่
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองโดยล าพัง  แตผู่้สอนจะต้องตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการฟังการบรรยายเนื้อหาสาระตลอดการเรียน 
            ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงปรัชญาของการสอน ไม่ใช่มุ่งไปที่วิธีการเพ่ือปฏิบัติ หากผู้สอนแม่นใน
หลักการ สามารถท าได้ อธิบายได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาในการสอนและสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่บน
หลักการได้ และควรเปิดใจกว้างในการศึกษาแนวคิดหลักการ  เนื่องจากการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาโดย
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อในหลักการแล้ว ย่อมเกิดปัญหาในภายหลัง ในการพัฒนาการสอนผู้สอน
จึงควรศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอนที่ได้ประยุกต์มาจากทฤษฎีนั้น ๆ ควบคู่กันไป เพราะทฤษฎีการ
เรียนรู้ เป็นแนวความคิดท่ียอมรับกันว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะของการเกิดการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้  ส่วนหลักการสอนเป็นแนวคิดที่เป็นหลักของการปฏิบัติทางการสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ   รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมุ่งเน้น
พัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ  
ดังนี้ 
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 กำรสร้ำงสรรค์ (Creating)  เป็นการสร้าง เชื่อมโยง ปะติดปะต่อ สิ่งที่ไม่ชัดเจนให้มีความชัดเจน เป็นรูปร่าง
ยิ่งขึ้น  มักใช้ค าที่ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เช่น   เลอืก   เชื่อมโยง ประสานกัน   ประกอบด้วย  สร้าง  
ออกแบบ  พัฒนา  ปฏิบัติ  ก าหนด  สันนิษฐาน  แต่งเรื่อง  สร้างสรรค์ผลงาน  ประดิษฐ์  จัดโครงสร้าง  
จัดระบบ  วางแผน  บอกเล่า   ต้นแบบ  ค าถามที่ใช้ในกลุ่มนี้ เช่น   ทดลองเรื่องนี้อย่างไร   เสนอทางเลือก  
สรุปผล  สร้างระบบ กฎเกณฑ์   กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน เช่น ต้นแบบ    การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
ความสามารถ  การสะท้อนการเรียนรู้ผ่านบันทึกประจ าวัน     การโต้วาที  การสนทนากับคนอื่น  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น  

หลักกำรสอนที่ด ี  
 1.  ต้องมีการเตรียมการสอนทุกครั้ง 
 2.  สอนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น 
 3.  สอนจากง่ายไปหายาก 
 4.  สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 
 5.  สอนอย่างมีข้ันตอน เช่นการน าเข้าสู่การเรียน การสอนประเมินผล และสรุป เป็นต้น 
 6.  สอนโดยใช้สื่อเสริมเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจ 
 7.  สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8.  สอนโดยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล และกลุ่ม 
 9.  ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
 10. สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 11. สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ 
 12. สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 13. สอนแบบสหสัมพันธ์หรือองค์รวม ฯลฯ 
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำตำมแนวทำงกำรเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 2 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้เรียนทุกคน       
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการ      
ศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะ
ชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ  เช่น 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

แนวคิดหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 

การเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem-based Learning 
: PBL) 

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและ
ด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหามากกว่าการจ าเนื้อหาข้อเท็จจริง เป็น
การส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม      ซึ่งวิธีการนี้จะท าได้ดี
ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทาง        
การคิดและการด าเนินการด้วยตนเองได้ดี 
 เงื่อนไขที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้เรียน ท าให้เกิด
ความเข้าใจในข้อมูลใหม่ได้ การจัดสถานการณ์ที่เหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออก
และการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาสผู้เรียนได้ไตร่ตรองข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนตอบค าถาม จดบันทึก สอนเพ่ือน สรุปวิพากษ์วิจารณ์สมมุติฐานที่
ได้ตั้งไว้ได้ดี 

การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Individual Study) 
 

เนื่องจากการเรียนรู้แต่ละบุคลมีความสามารถการเรียนรู้ และความสนใจการเรียนที่
แตกต่างกัน     ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิคหลายวิธี เพ่ือช่วยให้การจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มใหญ่สามารถตอบสนอง        ผู้เรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ด้วย อาทิ 
2.1 เทคนิคการใช้ Concept Mapping ที่มีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผู้เรียน

ว่าคิดอะไร     เข้าใจสิ่งที่เรียนอย่างไรแล้วแสดงออกมาเป็นกราฟิก 
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันก าหนดเพ่ือ

ใช้เป็นหลักยึดในการเรียนว่าเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน 
2.3 เทคนิค Know – Want-learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหน้า

ชั้นที่ให้ผู้เรียน    ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาน าเสนอหน้าชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรม
ทดสอบผู้ฟังด้วย 

2.4 เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนได้
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

แนวคิดหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร่วมมือกัน      แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกันเพ่ือแก้ปัญหาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

การเรียนรู้แบบ 
สรรคนิยม (Constructivism) 
 

การเรียนรู้แบบนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า “ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัย
ประสบการณ์แห่งชีวิต    ที่ได้รับเพื่อค้นหาความจริง” โดยมีรากฐานจากทฤษฏี
จิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลายซึ่งนักทฤษฏีสรรคนิยมได้ประยุกต์ทฤษฏี
จิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่งออก    เป็น 
2 กลุ่มใหญ่ คือ 
3.1 กลุ่มที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal 

constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่
เน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นรายบุคคล โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธี
เรียนและรู้วิธีคิด เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3.2 กลุ่ มที่ เน้นกระบวนการเรียนรู โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสั งคม (Social 
constructivism or socially oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่
เน้นว่า เรียนรู้  คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น     สองประการ 

2.1 ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน 
2.2 ปัจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ 

ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
การเรียนรู้แบบแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง (Self-
Study) 
 

การเรียนรู้แบบนี้เป็นการให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
จัดการเรียนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery 
Learning ) การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ( Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอนแบบแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองนี้ ใช้ในกรเรียนรู้ทั้งที่เป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม 

การเรียนรู้จากการท างาน 
(Work-based Learning) 
 

การเรียนรู้แบบนี้เป็นเป็นการจัดการเรียนรู้จากการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้
เกิดการพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง  
ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดย
สถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบจัดการเรียน  การสอน
ร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีประเมิน 

การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ (research-
based Learning) 

การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนรู้ที่
แสวงหาความรู้   ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหา
ความรู้ และเป็นการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดย
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รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

แนวคิดหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 รูปแบบการเรียนการสอนอาจบ่งออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆได้แก่       การสอนโดยใช้
วิธีวิจัยเป็นวิธีการสอนโดยผู้เรียนร่วมกันท าโครงการวิจัยกับอาจารย์ หรือเป็นผู้ช่วย
โครงการวิจัยของอาจารย์ การสอนโดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย
ชั้นน าในศาสตร์ที่ศึกษา และการสอน  โดยใช้ผลวิจัยประกอบการสอน 

การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงาน
จากการตกผลึกทางปัญญา 
(Crystal-based Approach) 
 

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิด
ด้วยตนเองด้วยการรวบรวม ท าความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จาก
การศึกษาด้วยตนเอง เหมาะส าหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผู้ เรียนเป็นผู้ ใหญ่ มี
ประสบการณ์เก่ียวกับศาสตร์ที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้ว 
     วิธีการเรียนรู้เริ่มจากความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
เรียนตามแนวนี้  จากนั้นก็ท าความเข้าใจในเนื้อหาและประเด็นหลักๆ ของรายวิชา
มอบหมายให้ผู้เรียนไปวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิดตามประเด็นที่ก าหนด แล้วให้ผู้ เรียน
พัฒนาแนวคิดในประเด็นต่างๆ แยกที่ละประเด็น โดยให้ผู้เรียน  เขียนประเด็น
เหล่านั้นเป็นผลงานในลักษณะเป็นแนวคิดของตนเองที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์
เจาะลึก       จนตกผลึกทางความคิดเป็นของตนเองจากนั้นจึงน าเสนอให้กลุ่มเพ่ือน
ได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกครั้ง 
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28. กำรวิเครำะห์ผู้เรียน 
  การวิเคราะห์ผู้เรียน หมายถึง การที่ผู้สอนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน
สอน เช่น การวางแผนการสอน การด าเนินงานสอน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนได้ดีขึ้น   
ข้อมูลที่สามารถน าใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน ได้แก่ 
  1.  กลุ่มผู้เรียน : ระดับอายุ   ระดับการศึกษา  สาขาวิชา  พ้ืนฐานความรู้ 
  2.  ความคาดหวังของผู้เรียน      : ความแตกต่าง/ ความคล้ายคลึงกัน 
  3.  สถานภาพผู้เรียน : เดินเรียน/หอพัก  ภาคปกติ/ภาคพิเศษ คะแนนเฉลี่ย  
               (กรณีบัณฑิตศึกษา : ลาเรียน, เรียนและท างาน) 
  4.  เป้าหมายของการเรียน : ความแตกต่าง/ ความคล้ายคลึง 
  5.  ฐานะทางเศรษฐกิจ :  ความแตกต่าง /ความคล้ายคลึง 

ควำมส ำคัญ/ประโยชน์ 
  การสอนให้มีคุณภาพต้องใช้หลักการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นวางแผน   ขั้นเตรียมการ และขั้น
ปฏิบัติ ในขั้นวิเคราะห์ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน หลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน 
และปัจจัยประกอบอ่ืนๆ  การวิเคราะห์ผู้เรียนมีความส าคัญ/ประโยชน์ดังนี้ 
  1. การสอนที่ดี ผู้สอนควรรู้จักกลุ่มผู้เรียนที่จะสอนว่าเป็นใคร มาจากไหน มีปัญหาอย่างไร มีลักษณะ
อย่างไร โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นข้อมูลช่วยให้ผู้สอนพัฒนาผู้เรียน ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียน 
  2. การสอนเป็นวิชาชีพที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การเรียนการสอนจะด าเนินไปได้ด้วยดี เมื่อ
ผู้เรียนและผู้สอนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  3. ผู้สอนจะต้องค านึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน ล าดับขั้นการเรียนจากง่ายไปยาก และให้สาระการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตของผู้เรียน 
  4. เมื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอน ผู้เรียน เกิดข้ึนแล้วพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็ไม่ปรากฏ ท าให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดี 
  5. การศึกษาสภาพผู้เรียนก่อนสอน จะช่วยให้การสอนเป็นไปตามแนวทางที่ผู้สอนก าหนดไว้ใน
จุดประสงค์การเรียน ผู้สอนควรส ารวจดูว่า ผู้เรียนอยู่ในสภาพใด มีความพร้อมจะเรียนหรือไม่ มีพ้ืนฐานความรู้
เพียงพอในเรื่องที่จะเรียนมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้สอนควรพยายามจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ตรงกับลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เป็นศูนย์กลางให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องมีลักษณะและบทบาท
ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตตนเองและเป้าหมายในการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท า
กิจกรรมต่างๆได้ส าเร็จ เพราะผู้เรียนจะได้รับอิสระจากผู้สอนมากขึ้น 
  2. ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นขวนขวายในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  3. ผู้เรียนต้องตระหนักในความซื่อสัตย์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  4. ผู้เรียนต้องปรับตัวให้สามารถแสวงหาความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะการใช้ทักษะ
ใหม่ๆเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  5. ผู้เรียนต้องมีความช่างสังเกต ช่างคิด เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในลักษณะการต่อยอด
ความรู้เดิมให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาต่อไป 

ลักษณะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ 
  1. ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  
  2. มีความสนใจบทเรียนที่แปลกใหม่ 
  3. มีความคิด มีอุดมการณ์ มีสติปัญญา  
  4. ต้องการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วยเหลือสังคมได้  
  5. มีพ้ืนฐานทางวิชาการจากสถานศึกษาต่างกัน รวมทั้งทัศนคติ และพ้ืนฐานวิถีชีวิตครอบครัว 
  ผู้สอนจึงควรท าความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน พยายามท าให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนและมี
ความมุ่งม่ันในการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ส าเร็จ 

 ลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ 
  ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างกันดังที่ Anthong Grasha and 
Sheryle Reichman ได้จ าแนกลักษณะการเรียนของผู้เรียนไว้ 6 แบบ คือ 
  1. แบบอิสระ (Independence) ลักษณะผู้เรียนแบบนี้ชอบที่จะคิด และท างาน หรือเรื่องต่างๆด้วย
ตนเอง จะฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆในชั้นเรียน มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่ตนเองรู้สึกว่าส าคัญ 
และมีความเชื่อม่ันในความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 
  2. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ผู้เรียนแบบนี้จะไม่สนใจการเรียนรู้เนื้อหาวิชาในชั้นเรียนตามแบบ
แผน (Traditional classroom) ไม่มีส่วนร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ และผู้สอนในห้องเรียนไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน ทัศนะของผู้เรียนมีต่อห้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ 
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  3. แบบร่วมมือ (Collaboration) ผู้เรียนแบบนี้รู้สึกว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติปัญญาและความสามารถซึ่งกันและกัน ผู้เรียนแบบนี้จะร่วมมือกับผู้สอนและกลุ่ม
เพ่ือน ชอบท างานรวมกับคนอ่ืนๆ เห็นชั้นเรียนเป็นสถานที่ส าหรับสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Social 
Interaction) เช่นเดียวกับสถานที่เรียนรู้ เนื้อหาวิชา 
  4. แบบพ่ึงพำ (Dependence) ผู้เรียนแบบนี้มีลักษณะที่แสดงความอยากเรียนรู้น้อย และจะเรียนรู้
เฉพาะสิ่งที่ถูกบังคับ ก าหนดให้เรียน ผู้เรียนแบบนี้เห็นผู้สอนและกลุ่มเพ่ือนชั้นเรียนเป็นแหล่งของโครงสร้าง
ความรู้ เป็นแหล่งสนับสนุนทางวิชาการ (Source of structure and support) เขาจะมองผู้มีความรู้เพ่ือเป็น
แนวทางและต้องการให้บอกว่าท าอะไร ดังนั้นผู้เรียนแบบนี้จะไม่มีความคิดริเริ่ม หรือความคิดที่เป็นของตนเอง
ที่จะอภิปรายในชั้นเรียน 
  5. แบบแข่งขัน (Competition) ผู้เรียนแบบนี้เรียนรู้เนื้อหาวิชา เพื่อที่จะท าให้ได้ดีกว่าคนอ่ืนๆใน
ชั้นเรียน เขารู้สึกว่าจะต้องแข่งขันกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้รับรางวัลจากชั้นเรียน เช่น คะแนน   ค าชม 
ความสนใจของผู้สอน เขามองชั้นเรียนเป็นสนามแข่งขัน ซึ่งจะต้องมีแพ้ ชนะ และผู้เรียนแบบนี้ มีความรู้สึกว่า
ต้องชนะเสมอ ผู้เรียนคนอ่ืนๆจึงมักไม่ชอบที่จะมีส่วนร่วมกับผู้เรียนแบบนี้ 
  6. แบบมีส่วนร่วม (Participation) ผู้เรียนแบบนี้ต้องการจะเรียนรู้เนื้อหาวิชา และชอบเข้าชั้นเรียน 
มีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ให้มากท่ีสุดจากชั้นเรียน และมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เขารู้สึก
ว่าควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่จะมีส่วนร่วมน้อยในกิจกรรมที่มิได้อยู่ใน
แนวทางของวิชาที่เรียน 

ลักษณะกำรเรียนรู้/ลักษณะของผู้เรียน 

1. Eager Beavers คนขยันขันแข็งอย่างพิเศษ เหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าชนิดหนึ่ง 
2. Mules คนหัวดื้อ ว่ายาก (ลูกผสมลาตัวผู้กับม้าตัวเมีย) 
3. Self – Starters 
4. Plodders คนเพียรพยายามท างานอย่างหนักอ้ึง  
5. Shining Stars 
6. Skeptics ผู้มีความสงสัย ขี้สงสัย 
7. Surviors ผู้ที่อ่านต าราของอาจารย์ อารมณ์ พฤติกรรม ค่านิยม การตัดสินใจ ฯลฯ  มักเป็นผู้มี

ความส าเร็จมากที่สุด 
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 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เป็นศูนย์กลางให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องมีลักษณะและบทบาท
ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตตนเองและเป้าหมายในการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท า
กิจกรรมต่างๆได้ส าเร็จ เพราะผู้เรียนจะได้รับอิสระจากผู้สอนมากขึ้น 
  2. ผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นขวนขวายในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  3. ผู้เรียนต้องตระหนักในความซื่อสัตย์อย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  4. ผู้เรียนต้องปรับตัวให้สามารถแสวงหาความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะการใช้ทักษะ
ใหม่ๆเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  5. ผู้เรียนต้องมีความช่างสังเกต ช่างคิด เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในลักษณะการต่อยอด
ความรู้เดิมให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาต่อไป 

ลักษณะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ 
  1. ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  
  2. มีความสนใจบทเรียนที่แปลกใหม่ 
  3. มีความคิด มีอุดมการณ์ มีสติปัญญา  
  4. ต้องการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และช่วยเหลือสังคมได้  
  5. มีพ้ืนฐานทางวิชาการจากสถานศึกษาต่างกัน รวมทั้งทัศนคติ และพ้ืนฐานวิถีชีวิตครอบครัว 
  ผู้สอนจึงควรท าความเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน พยายามท าให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนและมี
ความมุ่งม่ันในการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ส าเร็จ 

 ลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ 
  ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างกันดังที่ Anthong Grasha and 
Sheryle Reichman ได้จ าแนกลักษณะการเรียนของผู้เรียนไว้ 6 แบบ คือ 
  1. แบบอิสระ (Independence) ลักษณะผู้เรียนแบบนี้ชอบที่จะคิด และท างาน หรือเรื่องต่างๆด้วย
ตนเอง จะฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆในชั้นเรียน มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่ตนเองรู้สึกว่าส าคัญ 
และมีความเชื่อม่ันในความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 
  2. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) ผู้เรียนแบบนี้จะไม่สนใจการเรียนรู้เนื้อหาวิชาในชั้นเรียนตามแบบ
แผน (Traditional classroom) ไม่มีส่วนร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ และผู้สอนในห้องเรียนไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียน ทัศนะของผู้เรียนมีต่อห้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจ 
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  6. ขาดการสอนที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
  7. การจัดกิจกรรมการสอนไม่หลากหลายหรือแปลกใหม่ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถาบัน 

29. ทิศทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ (พ.ศ.2559 - 2563) 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ก าลังพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) เพ่ือพัฒนาการวางแผนด าเนินงานและเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในรอบสี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าประชุมฟังการบรรยาย อภิปรายและระดมความคิด ในการประชุม สมศ.ให้
ความส าคัญต่อคุณภาพบัณฑิต ซึ่งอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการผลิตบัณฑิต หากคุณภาพอาจารย์ต่ า
ย่อมส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพต่ าไปด้วย (คุณภาพอาจารย์บอกถึงคุณภาพบัณฑิต) ดังนั้น หากต้องการให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้   ดังนั้น ผู้บริหารมหาวทิยาลัย  ตั้งแต่ระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  จึงต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์สู่มาตรฐานสากล จัดให้มีระบบและกลไกก ากับดูแล โดยมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา
เกณฑ์ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 ตัวบ่งช้ี 14 กำรพัฒนำอำจำรย์   
ตารางแสดงค่าคะแนนต าแหน่งและคุณวุฒิ 

ต ำแหน่ง/คุณวุฒ ิ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 
   
  ในเกณฑ์จะมีการรวม 2 มิติ คือ ต าแหน่งและคุณวุฒิ เป็นตัวเลขเดียวกันเป็นบรรทัดฐานเพ่ือให้ทราบ
ว่า คุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอยู่ระดับใด ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงค่าอ านาจจ าแนก   ในการท ารายงาน
ให้ระบุตามช่วงเวลาว่ามีอาจารย์กี่คนในแต่ละช่องแล้วคูณด้วยตัวเลขในแต่ละช่องแล้วหารด้วยจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด แล้วน าค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ เช่น ได้ 6 แต้ม มีค่าเท่า 5 (Excellent)  ทั้งนี้ให้แสดง
หลักฐานรายชื่อและจ านวนอาจารย์ ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลา
ศึกษาต่อ 
  ผลจากตัวเลขท่ีได้นี้ จะแสดงให้รู้ว่าคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอยู่ระดับใดและจะวางแผน
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ลักษณะอ่ืนๆ 
  1. บางคนสามารถท างานภายใต้ความกดดัน (Pressure) บางคนท าไม่ได้ 
  2. บางคนแสดงออกทางการพูดได้ดีกว่าการเขียน 
  3. บางคนเรียนรู้ได้ดีจากเทคนิคการฟังและการมองเห็นมากกว่าการอ่าน 
  4. บางคนเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่เป็นนามธรรม ขณะที่บางคนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

ค ำถำม ค ำตอบ 
ผู้สอนสามารถเปลี่ยนแบบการสอนได้หรือไม่ การได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมจะท าให้

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังค ากล่าวที่ว่า Human 
beings can do and do change 

ผู้สอนควรเปลี่ยนการสอนหรือไม่ 

 

แบบการสอนควรตรงกับ (Match) ลักษณะ
ผู้เรียน ผู้สอนควรมีความยืดหยุ่น (Flexible) และ
ใช้การสอนมากกว่า 1 แบบกับกลุ่มผู้เรียน 

 

ผลกำรวิจัยปัญหำเกี่ยวกับผู้เรียน มีดังนี้ 
   1. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   2. ความอุตสาหะ อดทน 
   3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   4. ทักษะการเขียนเรียงความภาษาไทย 
   5. การสื่อสารข้อความให้เข้าใจโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
   6. ทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ผลกำรวิจัยปัญหำเกี่ยวกับผู้สอน มีดังนี ้
  1. บรรยาย สอนเป็นกลุ่มใหญ่ท าให้ผู้สอนผู้เรียนไม่มีความใกล้ชิดกัน 
  2. ผู้สอนมักถ่ายทอดความรู้ ไม่ถ่ายทอดความคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
  3. สอนมุ่งเน้นการท่องจ าเพ่ือสอนมากกว่าเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักที่จะเรียนรู้ 
  4. เน้นภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ 
  5. ขาดทักษะและเทคนิคการผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน 
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  6. ขาดการสอนที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
  7. การจัดกิจกรรมการสอนไม่หลากหลายหรือแปลกใหม่ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถาบัน 

29. ทิศทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ (พ.ศ.2559 - 2563) 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ก าลังพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) เพ่ือพัฒนาการวางแผนด าเนินงานและเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในรอบสี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าประชุมฟังการบรรยาย อภิปรายและระดมความคิด ในการประชุม สมศ.ให้
ความส าคัญต่อคุณภาพบัณฑิต ซึ่งอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการผลิตบัณฑิต หากคุณภาพอาจารย์ต่ า
ย่อมส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพต่ าไปด้วย (คุณภาพอาจารย์บอกถึงคุณภาพบัณฑิต) ดังนั้น หากต้องการให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้   ดังนั้น ผู้บริหารมหาวทิยาลัย  ตั้งแต่ระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย  จึงต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์สู่มาตรฐานสากล จัดให้มีระบบและกลไกก ากับดูแล โดยมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา
เกณฑ์ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 ตัวบ่งช้ี 14 กำรพัฒนำอำจำรย์   
ตารางแสดงค่าคะแนนต าแหน่งและคุณวุฒิ 

ต ำแหน่ง/คุณวุฒ ิ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 
   
  ในเกณฑ์จะมีการรวม 2 มิติ คือ ต าแหน่งและคุณวุฒิ เป็นตัวเลขเดียวกันเป็นบรรทัดฐานเพ่ือให้ทราบ
ว่า คุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอยู่ระดับใด ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงค่าอ านาจจ าแนก   ในการท ารายงาน
ให้ระบุตามช่วงเวลาว่ามีอาจารย์กี่คนในแต่ละช่องแล้วคูณด้วยตัวเลขในแต่ละช่องแล้วหารด้วยจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด แล้วน าค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ เช่น ได้ 6 แต้ม มีค่าเท่า 5 (Excellent)  ทั้งนี้ให้แสดง
หลักฐานรายชื่อและจ านวนอาจารย์ ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลา
ศึกษาต่อ 
  ผลจากตัวเลขท่ีได้นี้ จะแสดงให้รู้ว่าคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอยู่ระดับใดและจะวางแผน
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พัฒนาอาจารย์สู่สากลได้อย่างไร ซึ่งในระดับสากลมหาวิทยาลัยจะเน้นการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้
ใหม่แล้วน าองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาในการสอน ไม่ใช่ลอกต าราไปสอน ไม่ควรให้อาจารย์จบปริญญาตรีสอน
ปริญญาตรี และอาจารย์ที่สอนต้องสอนให้ตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
  นอกจากนี้ ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังท า
การวิจัยเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีแนวคิดมาจากความเปลี่ยนแปลงทางอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มใหม่ของการศึกษา ได้แก่ 
  1. Diversification หลักสูตรมีความแตกต่างหลากหลายสนองตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
มากขึ้น 
  2. Cooperation ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาจัดการศึกษาของตนเองเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน
เอง เช่น ปตท. CP 
  3. Market Driven ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด/ผู้ใช้บัณฑิต 
  4. Innovation Driven ใช้แนวคิดใหม่ๆ  มาผลักดันหรือใช้ประโยชน์ 
  5. Individualization ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการพัฒนาเฉพาะตัว หาความรู้ด้วย
ตนเอง มีวิถีชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
  ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงท าให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
ด้วย ซึ่ง สมศ จะเป็นต้องมีบทบาท ชี้แนะก าหนดทิศทางอุดมศึกษาของชาติด้วย 
  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ  มีปัจจัยส าคัญได้แก่ Faculty /Student/ Curriculum/ 
Teaching process/ Infrastructure/ Participant/Leadership ในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต จะต้อง
บอกให้ชัดเจนว่าหลักสูตรจะเป็นลักษณะใด เป็นวิชาการหรือวิชาชีพ  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่องค์ประกอบหรือ
ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในสายที่หลักสูตรจะเป็น ทั้งรูปแบบการสอน การพัฒนาอาจารย์  
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30. กำรพัฒนำหลักสูตรสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
  หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้ ภาษาเป็นสื่อ
ในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาได้  หลักสูตรนานาชาติ    
ตามมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีลักษณะความเป็นนานาชาติ (International Studies Program) 
ได้แก่ ควรมีเนื้อหาสาระกิจกรรมครอบคลุมการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง ของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจศึกษาในลักษณะภูมิภาคศึกษา (Area Studies) เช่น ไทยศึกษา อเมริกันศึกษา เอเชีย
ศึกษา เป็นต้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี (Common Understanding) การพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน (Inter-dependent World) การขยายโลกทัศน์ให้กว้าง  (Global Perspective) สู่การเป็นประชาคม
โลกที่ต้องมีการค้าขายแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี (Technology 
Transfer)  
  เกณฑ์หลักสูตรนำนำชำติ (International Programs) มีลักษณะต่อไปนี้                                        
   1) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา                             
  2) เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ                                                                    
   3) อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรู้ภาษาที่ใช้สอนอยู่ในเกณฑ์ 
              ดีมาก                                                                                                                               
   4) อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และ สิ่งสนับสนุน  
              อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความทันสมัยและเอ้ือให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด                                                                                                                                 
  5) เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น    กิจกรรม 
              แลกเปลี่ยนแนวทาง ทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ 
              นักวิชาการ รวมถึงการปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติเป็นต้น          
  6) ควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ                                                      
  รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ  สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านการพัฒนาหลักสูตร การส่งผู้เชี่ยวชาญมาท าการสอน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การให้ปริญญาระหว่างสถาบัน (Joint Degree Program) และ
การรว่มมือกับต่างประเทศในรูปแบบอื่น ๆ (Joint Venture) 
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พัฒนาอาจารย์สู่สากลได้อย่างไร ซึ่งในระดับสากลมหาวิทยาลัยจะเน้นการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้
ใหม่แล้วน าองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาในการสอน ไม่ใช่ลอกต าราไปสอน ไม่ควรให้อาจารย์จบปริญญาตรีสอน
ปริญญาตรี และอาจารย์ที่สอนต้องสอนให้ตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  
  นอกจากนี้ ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าลังท า
การวิจัยเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีแนวคิดมาจากความเปลี่ยนแปลงทางอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มใหม่ของการศึกษา ได้แก่ 
  1. Diversification หลักสูตรมีความแตกต่างหลากหลายสนองตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
มากขึ้น 
  2. Cooperation ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาจัดการศึกษาของตนเองเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน
เอง เช่น ปตท. CP 
  3. Market Driven ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด/ผู้ใช้บัณฑิต 
  4. Innovation Driven ใช้แนวคิดใหม่ๆ  มาผลักดันหรือใช้ประโยชน์ 
  5. Individualization ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการพัฒนาเฉพาะตัว หาความรู้ด้วย
ตนเอง มีวิถีชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
  ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงท าให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
ด้วย ซึ่ง สมศ จะเป็นต้องมีบทบาท ชี้แนะก าหนดทิศทางอุดมศึกษาของชาติด้วย 
  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญ  มีปัจจัยส าคัญได้แก่ Faculty /Student/ Curriculum/ 
Teaching process/ Infrastructure/ Participant/Leadership ในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต จะต้อง
บอกให้ชัดเจนว่าหลักสูตรจะเป็นลักษณะใด เป็นวิชาการหรือวิชาชีพ  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่องค์ประกอบหรือ
ปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในสายที่หลักสูตรจะเป็น ทั้งรูปแบบการสอน การพัฒนาอาจารย์  
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  ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น การวัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนา  
  กำรเสนอขออนุมัติเป็นหลักสูตรพหุวิทยำกำร  คณะ/หลักสูตรต้องแสดงข้อมูลจากการใช้ความรู้จาก
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพ่ือก าหนด
ลักษณะหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ให้ปรากฏในความส าคัญ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ  
ซึ่งจะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากันได้ ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549  

32. กำรพัฒนำหลักสูตร 
  สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า “ การพัฒนา ” ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Development” มีความหมายอยู่ 2 ลกัษณะ คือ  
  •  การท าให้ดีขึ้นหรือท าให้สมบูรณ์ขึ้น  
  •  การท าให้เกิดขึ้น  
  การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสมบูรณ์
ขึ้น กับการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานเลย  
  ทาบา (Taba) ได้กล่าวไว้ว่า “ การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอัน
เดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
และอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ
หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบ
กระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพ้ืนฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ”  
  กู๊ด (Good) ได้ให้ความเห็นว่า “ การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับโรงเรียน
หรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนค าว่า
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้น
ใหม่ ”  
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 แนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรนำนำชำติ การพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นนานาชาติ สามารถกระท าได้
หลายวิธีการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร  การเปิดหลักสูตรใหม่   
  1.หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดสอนมาก่อน 
  2. หลักสูตรเดิม ถ้าจะเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ  ถือเป็นหลักสูตรใหม่ 
  3. หลักสูตรเดิมเป็นภาษาหนึ่ง ต้องการเปิดสอนอีกภาษาหนึ่ง ถือเป็นหลักสูตรใหม่ 
  4. การจัดท าเอกสารหลักสูตรกรณีท่ีเปิดสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ  จะต้อง 
              ท าหลักสูตรเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาใช้สอน 

31. หลกัสูตรพหุวิทยำกำร   
  เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดท าหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)  หลักสูตรสห
วิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) พหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) ซ่ึง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ค าจ ากัดความในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 และตามบันทึกท่ี สกอ.แจ้งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ ศธ 0506(2)/1605 ลว.12 ก.พ.2552 เรื่องแนวปฏิบัติในการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และลักษณะหลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนี้ 
  ลักษณะหลักสูตรพหุวิทยำกำร  หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  คือการใช้ความรู้จาก
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพราะฉะนั้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการคือวิธีการที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่
ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
  นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ข้อ 
4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และ
ทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง  ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุ
วิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วนผลิตภัณฑ์  หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยคีมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
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  ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น การวัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนา  
  กำรเสนอขออนุมัติเป็นหลักสูตรพหุวิทยำกำร  คณะ/หลักสูตรต้องแสดงข้อมูลจากการใช้ความรู้จาก
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพ่ือก าหนด
ลักษณะหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ให้ปรากฏในความส าคัญ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ  
ซึ่งจะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากันได้ ตามหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549  

32. กำรพัฒนำหลักสูตร 
  สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า “ การพัฒนา ” ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Development” มีความหมายอยู่ 2 ลกัษณะ คือ  
  •  การท าให้ดีขึ้นหรือท าให้สมบูรณ์ขึ้น  
  •  การท าให้เกิดขึ้น  
  การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือสมบูรณ์
ขึ้น กับการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานเลย  
  ทาบา (Taba) ได้กล่าวไว้ว่า “ การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอัน
เดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
และอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ
หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบ
กระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปลี่ยนแปลงแนวคิดพ้ืนฐาน หรือรูปแบบของหลักสูตร ”  
  กู๊ด (Good) ได้ให้ความเห็นว่า “ การพัฒนาหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับโรงเรียน
หรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล ส่วนค าว่า
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้น
ใหม่ ”  
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 แนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรนำนำชำติ การพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นนานาชาติ สามารถกระท าได้
หลายวิธีการ เช่น การปรับปรุงหลักสูตร  การเปิดหลักสูตรใหม่   
  1.หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดสอนมาก่อน 
  2. หลักสูตรเดิม ถ้าจะเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ  ถือเป็นหลักสูตรใหม่ 
  3. หลักสูตรเดิมเป็นภาษาหนึ่ง ต้องการเปิดสอนอีกภาษาหนึ่ง ถือเป็นหลักสูตรใหม่ 
  4. การจัดท าเอกสารหลักสูตรกรณีท่ีเปิดสอน หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ  จะต้อง 
              ท าหลักสูตรเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาใช้สอน 

31. หลกัสูตรพหุวิทยำกำร   
  เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดท าหลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)  หลักสูตรสห
วิทยาการ (Interdisciplinary Curriculum) พหุวิทยาการ (Multidisciplinary Curriculum) ซ่ึง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ค าจ ากัดความในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 และตามบันทึกท่ี สกอ.แจ้งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ ศธ 0506(2)/1605 ลว.12 ก.พ.2552 เรื่องแนวปฏิบัติในการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และลักษณะหลักสูตรพหุวิทยาการ ดังนี้ 
  ลักษณะหลักสูตรพหุวิทยำกำร  หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  คือการใช้ความรู้จาก
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มาผสมผสานใช้ในการเรียน
การสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น เพราะฉะนั้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการคือวิธีการที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ที่เข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และวิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่
ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
  นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ข้อ 
4.4 ได้ก าหนดลักษณะหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปใช้พัฒนาความรู้และ
ทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
การศึกษา เคหการ และการดูแลสุขภาพ เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง  ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุ
วิทยาการ เช่น กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
วนผลิตภัณฑ์  หรือกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยคีมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
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  เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander) ให้ความหมายว่า “ การพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่
ก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอื่นๆ ส าหรับนักเรียนด้วย ”  
  จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดท าหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม  

  สำเหตุที่ท ำให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่

สร้างข้ึนมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของบุคคล และสังคม พ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่นักพัฒนา
หลักสูตรต้องน ามาพิจารณานั้นมีหลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรด้านต่างๆ ที่ควรน ามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร มี 5 ด้าน ดังนี้  

1. พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา  
2.  พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา  
3.  พ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  
4.  พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  
5.  พ้ืนฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี  

  
กระบวนกำรกำรพัฒนำหลักสูตร 

ทาบา (Taba) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตาม
ความเชื่อที่ว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน โดยก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  วินิจฉัยความต้องการ : ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ ของสังคม และ
ผู้เรียน  

2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้วจะก าหนด
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน  

3.  คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่ก าหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญต่อการเรียนรู้  

4.  จัดเนื้อหาสาระ : เนื้อหาสาระท่ีเลือกได้ ยังต้องจัดโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่าย
ของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน  

5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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6.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและความ
ต่อเนื่อง  

7.  ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไรเพ่ือตรวจสอบผล
ว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร  

สงัด อุทรานันท์ มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมถึงการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ 
และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรนั้น เป็น
กระบวนการอันหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้จัดล าดับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ  

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
2.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  
3.  การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ  
4.  การก าหนดมาตรการวัดและการประเมินผล  
5.  การน าหลักสูตรไปใช้  
6.  การประเมินผลการใช้หลักสูตร  
7.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 6 ขั้นดังกล่าว มีสาระส าคัญ ดังนี้  
  1.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจ าเป็นและปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ปรัชญา
การศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง
แก้ไข  

2. กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะต้องร่วมกันพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะระบุคุณสมบัติของผู้ที่
จบหลักสูตรนั้นๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยก าหนดทั้งจุดมุ่งหมาย
ทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติมากขึ้น โดยค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย 
และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม เพื่อให้เป็นพลเมืองดี  

3.  กำรก ำหนดเนื้อหำและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ หลังจากได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว 
ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อ
ความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้ จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชา
แล้วพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใดควรเป็นพื้นฐานของเนื้อหาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไร
ก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์ท้ังแง่สาระและการจัดล าดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยา
การเรียนรู้  
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  เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander) ให้ความหมายว่า “ การพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่
ก่อน การพัฒนาหลักสูตร อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอื่นๆ ส าหรับนักเรียนด้วย ”  
  จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดท าหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม  

  สำเหตุที่ท ำให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรที่

สร้างข้ึนมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการของบุคคล และสังคม พ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่นักพัฒนา
หลักสูตรต้องน ามาพิจารณานั้นมีหลายประการ ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรด้านต่างๆ ที่ควรน ามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร มี 5 ด้าน ดังนี้  

1. พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา  
2.  พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา  
3.  พ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  
4.  พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  
5.  พ้ืนฐานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี  

  
กระบวนกำรกำรพัฒนำหลักสูตร 

ทาบา (Taba) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตาม
ความเชื่อที่ว่าผู้เรียนมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน โดยก าหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  วินิจฉัยความต้องการ : ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ ของสังคม และ
ผู้เรียน  

2.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้วจะก าหนด
จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน  

3.  คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่ก าหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญต่อการเรียนรู้  

4.  จัดเนื้อหาสาระ : เนื้อหาสาระท่ีเลือกได้ ยังต้องจัดโดยค านึงถึงความต่อเนื่อง และความยากง่าย
ของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน  

5.  คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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4.  กำรน ำหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
และเก่ียวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการ
สอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพ่ือเสริมหลักสูตร การนิเทศ
การศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย  

5. กำรประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่าเมื่อได้น าหลักสูตรไปใช้แล้ว
นั้น ผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ 
นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันเป็นผล
ในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การประเมินหลักสูตรควรท าให้ครอบคลุมระบบ
หลักสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน ดังนั้นการประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมิน
สิ่งต่อไปนี้ คือ  

5.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมดี และ
ถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้
น าไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป  

5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถน าไปใช้ได้ดีในสถานการณ์
จริงเพียงใด มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร โดยมากหากพบข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตร
ก็มักได้รับการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะด าเนินการหลังจากได้มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนี้มักจะท าการติดตามความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่า
สามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด  

  5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความสมบูรณ์และ
สลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบหลักสูตร กับระบบบริหาร โรงเรียน 
ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น  

6.  กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินผล
หลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมและสังคม จน
ท าให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  
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จากข้ันตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการมากข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วการพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเป็นปีขึ้นไป ในการเตรียมการ และการด าเนินงานจ าเป็นต้องใช้ก าลังคน 
และงบประมาณมากพอสมควร เพ่ือจะให้ได้หลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติต่อไป  

 ปัญหำของกำรพัฒนำหลักสูตร 
   ปัญหำของกำรพัฒนำหลักสูตร  คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยกระดับของหลักสูตรจากระดับ
ที่เป็นขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง  ปัญหาอันเกิดจากการร่วมคิดร่วมท า  ร่วมกันสร้างหลักสูตร และร่วมกันน าหลักสูตร
ไปใช้ มีดังนี้ 

1.   ปัญหาขาดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
2.   ปัญหาการไม่ยอมรับและไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทการอสนของครูตามแนวหลักสูตร 
3.   ปัญหาการจัดอบรมครู 
4.   ศูนย์การพัฒนาหลักสูตร  ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
5.   ขาดการประสานงานหน้าที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
6.   ผู้บริหารต่าง ๆ ไม่สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

ปัญหาขาดแคลนเอกสาร เนื่องจากขาดงบประมาณและการคมนาคมขนส่งไม่ 
  
วิธีกำรกำรพัฒนำหลักสูตร มี  5 วิธีกำร 

1.   การพัฒนาหลักสูตรจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 
2.   การพัฒนาหลักสูตรจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน 
3.   การพัฒนาหลักสูตรแบบวิธีการสาธิต 
4.   การพัฒนาหลักสูตรวิธีการอย่างมีระบบ 

  5.   การพัฒนาหลักสูตรโดยวิธีเชิงปฏิบัติการ 
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4.  กำรน ำหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ 
และเก่ียวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการ
สอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรียนเพ่ือเสริมหลักสูตร การนิเทศ
การศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการน าหลักสูตรไป
ทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย  

5. กำรประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่าเมื่อได้น าหลักสูตรไปใช้แล้ว
นั้น ผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ 
นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันเป็นผล
ในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การประเมินหลักสูตรควรท าให้ครอบคลุมระบบ
หลักสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน ดังนั้นการประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมิน
สิ่งต่อไปนี้ คือ  

5.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมดี และ
ถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้
น าไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป  

5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถน าไปใช้ได้ดีในสถานการณ์
จริงเพียงใด มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร โดยมากหากพบข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตร
ก็มักได้รับการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะด าเนินการหลังจากได้มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนี้มักจะท าการติดตามความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่า
สามารถประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด  

  5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความสมบูรณ์และ
สลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่น ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบหลักสูตร กับระบบบริหาร โรงเรียน 
ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น  

6.  กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินผล
หลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมและสังคม จน
ท าให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  
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33. ระบบกำรประเมินหลกัสูตร 
 ระบบการประเมินหลักสูตร คือ ขั้นสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร คือ 
กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่าการปฏิบัติจริงนั้น 
ผลได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ จุดประสงค์ของการประเมินหลักสูตร คือ 
 1. เพ่ือดูว่าหลักสูตร เมื่อน าไปปฏิบัติจริงได้ผลเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 2. เพ่ือหาทางปรับปรุงหลักสูตร ถ้าพบสิ่งบกพร่อง 
 3. เพ่ือหาข้อดีข้อเสียในวิธีการจัดประสบการณ์การเรียน 
 4. เพ่ือช่วยการจัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าควรจะใช้หลักสูตรนี้ต่อไปหรือไม่ 
 การประเมินหลักสูตรอาจแบ่งเป็นระบบการประเมินย่อยได้ดังนี้ คือ การประเมินเอกสารหลักสูตร 
การประเมินระบบหลักสูตร การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียน การ
ประเมินการสอนของผู้สอนและการประเมินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1. การประเมินเอกสารหลักสูตร คือ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหลักการ โครงสร้าง 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียนและการประเมินผลว่ามีมากน้อยเพียงใด ภาษาที่ใช้
สามารถสื่อสารได้ตรงกันหรือไม่ ข้อก าหนดใช้หลักสูตรมีความชัดเจนไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติใช่หรือไม่ 
 2. การประเมินระบบหลักสูตร คือ การตรวจสอบดูว่า หลักสูตรได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเท่ียงตรงหรือไม่ หลักสูตรที่วางไว้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ วิธีการ
สอนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เหมาะสมหรือไม่ อุปกรณ์การสอนหรือ
เอกสารประกอบการสอนเหมาะสมหรือไม่ 
 3. การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร คือ การประเมินระบบการบริหารที่จะมีอิทธิพลและส่งผล
ต่อการใช้หลักสูตร ปัจจัยการบริหารที่ควรพิจารณาประเมิน คือ โครงสร้างและระบบของสถาบัน อาคาร
สถานที่ บรรยากาศทางสังคม สถาบัน การติดต่อสื่อสาร ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบัน เวลา คุณสมบัติ
ของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้  
 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน คือ การประเมินคุณภาพ และปริมาณความรู้ ทักษะและเจตนคติ
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ และมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 5. การประเมินการสอนของผู้สอน คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ในแผนการสอนหรือไม่ องค์ประกอบที่ควรศึกษา ได้แก่ แผนการสอนจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน การ
ประเมินผล รวมทั้งบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความสัมพันธ์กับผู้เรียน และการสร้างบรรยากาศในการ
เรียน 
 6. การประเมินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา การศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติต่อวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามสภาพงานที่
ปรากฏในปัจจุบัน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการปรับตัวสิ่งที่ประสบความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
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ในการประกอบอาชีพ มีความสนใจที่จะศึกษาต่อและมีความคาดหวังที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อย่างไร 
 ในการประเมินหลักสูตร ถ้ามีการวางแผนการประเมินไว้ตั่งแต่เริ่มร่างหลักสูตร จะเป็นข้อบ่งชี้ให้ทราบ
ถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรที่จัดได้ว่า มีส่วนใดดีที่ควรคงไว้ ส่วนใดไม่เหมาะสมและควรพิจารณาปรับปรุง 
หรืออาจจะยกเลิกไป ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 การปรับแก้หลักสูตร สามารถกระท าได้ระหว่างการใช้หลักสูตร หรืออาจจะรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ
และปรับแก้ เมื่อการใช้หลักสูตรได้ครบวงจรของการศึกษาแล้วก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะตัดสินใจก าหนด 
 ดังได้กล่าวแล้วว่า การพัฒนาหลักสูตรและการสอนแบบครบวงจรสามารถจ าแนกได้ 3 ประการ คือ 
ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบประเมินหลักสูตร และระบบเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องกัน และมีความส าคัญเท่าเทียมกัน การพัฒนาหลักสูตรจะไปมุ่งเน้นที่ระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้ ซึ่งจะ
เป็นผลท าให้หลักสูตรไม่มีประสิทธิภาพ จะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนควรจะได้กระท าให้ครบวงจรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะมีบทบาทหน้าที่เก่ียวกับการสอน หรือการ
บริหารระดับต่างๆ ของสถาบัน เมื่อเป็นเช่นนี้คณาจารย์ทุกท่านจะต้องตระหนักรู้และเตรียมการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความคาดหวังของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ วงจรการพัฒนาหลักสูตรไม่มีการจบสิ้น เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง 

กำรตรวจสอบคุณภำพหลักสูตร  เมื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะน าหลักสูตรไปใช้
จะต้องตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขบางส่วนก่อนน าไปใช้
จริง  การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรท าได้หลายวิธี เช่น ใช้วิธีการประชุมสัมมนา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นตรวจสอบ นอกจากวิธีตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยใช้เทคนิค เดลฟาย (Delphi 
technique)  การทดลองใช้หลักสูตรน าร่อง เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรแต่ละระยะอย่างมีระบบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลน ามาสังเคราะห์ 
ส าหรับการปรับแก้ก่อนจะน าไปใช้ต่อไป 
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33. ระบบกำรประเมินหลกัสูตร 
 ระบบการประเมินหลักสูตร คือ ขั้นสุดท้ายของการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร คือ 
กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างผลการใช้หลักสูตรที่วัดได้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่าการปฏิบัติจริงนั้น 
ผลได้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ จุดประสงค์ของการประเมินหลักสูตร คือ 
 1. เพ่ือดูว่าหลักสูตร เมื่อน าไปปฏิบัติจริงได้ผลเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 2. เพ่ือหาทางปรับปรุงหลักสูตร ถ้าพบสิ่งบกพร่อง 
 3. เพ่ือหาข้อดีข้อเสียในวิธีการจัดประสบการณ์การเรียน 
 4. เพ่ือช่วยการจัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าควรจะใช้หลักสูตรนี้ต่อไปหรือไม่ 
 การประเมินหลักสูตรอาจแบ่งเป็นระบบการประเมินย่อยได้ดังนี้ คือ การประเมินเอกสารหลักสูตร 
การประเมินระบบหลักสูตร การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียน การ
ประเมินการสอนของผู้สอนและการประเมินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 1. การประเมินเอกสารหลักสูตร คือ การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหลักการ โครงสร้าง 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดประสบการณ์การเรียนและการประเมินผลว่ามีมากน้อยเพียงใด ภาษาที่ใช้
สามารถสื่อสารได้ตรงกันหรือไม่ ข้อก าหนดใช้หลักสูตรมีความชัดเจนไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติใช่หรือไม่ 
 2. การประเมินระบบหลักสูตร คือ การตรวจสอบดูว่า หลักสูตรได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเท่ียงตรงหรือไม่ หลักสูตรที่วางไว้เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ วิธีการ
สอนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เหมาะสมหรือไม่ อุปกรณ์การสอนหรือ
เอกสารประกอบการสอนเหมาะสมหรือไม่ 
 3. การประเมินระบบการบริหารหลักสูตร คือ การประเมินระบบการบริหารที่จะมีอิทธิพลและส่งผล
ต่อการใช้หลักสูตร ปัจจัยการบริหารที่ควรพิจารณาประเมิน คือ โครงสร้างและระบบของสถาบัน อาคาร
สถานที่ บรรยากาศทางสังคม สถาบัน การติดต่อสื่อสาร ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบัน เวลา คุณสมบัติ
ของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้  
 4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน คือ การประเมินคุณภาพ และปริมาณความรู้ ทักษะและเจตนคติ
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ และมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 5. การประเมินการสอนของผู้สอน คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ในแผนการสอนหรือไม่ องค์ประกอบที่ควรศึกษา ได้แก่ แผนการสอนจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา สื่อการเรียน การ
ประเมินผล รวมทั้งบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความสัมพันธ์กับผู้เรียน และการสร้างบรรยากาศในการ
เรียน 
 6. การประเมินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา การศึกษาสถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะและเจตคติต่อวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามสภาพงานที่
ปรากฏในปัจจุบัน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการปรับตัวสิ่งที่ประสบความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
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34.  เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำและนวัตกรรม 
ควำมหมำยของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + โลย(ีวิทยา)  
หมายถึง  ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษาครอบคลุมระบบการน าวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ  3  ประการ คือ  วัสดุ  อุปกรณ์  และ
วิธีการ  (boonpan edt01.htm)    

สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติได้ให้ค าจ ากัดความของ  เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ว่าเป็นการ
พัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้าง
เสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น  (boonpan edt01.htm)         

  ดร.เปรื่อง กุมุท  ได้กล่าวถึงความหมายของ  เทคโนโลยีกำรศึกษำ  ว่าเป็นการขยายขอบข่ายของ
การใช้สื่อการสอนให้กว้างขวางขึ้นท้ังในด้านบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่  และกิจกรรมต่างๆในกระบวนการ
เรียนการสอน (boonpan edt01.htm)  Edgar Dale กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่ใช่เครื่องมือ  แต่
เป็นแผนการหรือวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุผลตามแผนการ (boonpan edt01.htm)           

นอกจากนี ้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษ ำ เป็นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากโสตทัศนศึกษาหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนั้นอุปกรณ์ในสมัยก่อนมัก
เน้นการใช้ประสาทสัมผัสด้านการฟังและการดูเป็นหลัก  จึงใช้ค าว่าโสตทัศนอุปกรณ์  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษามีความหมายที่กว้างกว่า ซึ่งอาจจะพิจารณาจากความคิดรวบยอดของเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประการ คือ 
          1. ควำมคิดรวบยอดทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพ  ตามความคิดรวบยอดนี้  เทคโนโลยีทางการศึกษา
หมายถึง  การประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ  ในรูปของสิ่งประดิษฐ์  เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ  
มาใช้ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่การใช้เครื่องมือเหล่านี้มักค านึงถึงเฉพาะการควบคุมให้เครื่อง
ท างาน  มักไม่ค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้  โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเลือกสื่อให้
ตรงกับเนื้อหาวิชา 
          ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตามความคิดรวบยอดนี้  ท าให้บทบาทของเทคโนโลยีทาง
การศึกษาแคบลงไป  คือมีเพียงวัสดุ  และอุปกรณ์เท่านั้น  ไม่รวมวิธีการ  หรือปฏิกิริยาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เข้าไป
ด้วย  ซึ่งตามความหมายนี้ก็คือ  "โสตทัศนศึกษา"  นั่นเอง 
          2. ควำมคิดรวบยอดทำงพฤติกรรมศำสตร์  เป็นการน าวิธีการทางจิตวิทยา  มนุษยวิทยา 
กระบวนการกลุ่ม  ภาษา การสื่อความหมาย  การบริหาร  เครื่องยนต์กลไก  การรับรู้มาใช้ควบคู่กับผลิตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  เพื่อให้ผู้เรียน  เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใช่
เพียงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น  แต่รวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย  มิใช่วสัดุ  หรืออุปกรณ์  แต่
เพียงอย่างเดียว 
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เป้ำหมำยของเทคโนโลยีกำรศึกษำ         
  1. การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้ กล่าวคือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มิได้หมายถึงแต่

เพียงต ารา ครู และอุปกรณ์การสอน ที่โรงเรียนมีอยู่เท่านั้น แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนจากแหล่งความรู้ที่กว้างขวางออกไปอีก แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ 
เช่น 
              1.1 คน คนเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคัญซึ่งได้แก่ ครู และวิทยากรอ่ืน ซึ่งอยู่นอกโรงเรียน 
เช่น เกษตรกร ต ารวจ บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้น 
              1.2 วัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่อง
วิดีโอเทป ของจริงของจ าลองสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการใช้สื่อมวลชนต่างๆ  
              1.3 เทคนิค-วิธีการ แต่เดิมนั้นการเรียนการสอนส่วนมาก ใช้วิธีให้ครูเป็นคนบอกเนื้อหา แก่ผู้เรียน
ปัจจุบันนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้มากท่ีสุด ครูเป็นเพียง ผู้วางแผนแนะแนวทาง
เท่านั้น  
              1.4 สถานที่ อันได้แก่ โรงเรียน ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงฝึกงาน ไร่นา ฟาร์ม ที่ท าการรัฐบาล 
ภูเขา แม่น้ า ทะเล หรือสถานที่ใด ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้เรียนได้ 
         2. การเน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ถึงแม้นักเรียนจะล้นชั้น และกระจัดกระจาย ยากแก่การจัด
การศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้พยายามคิด หาวิธีน าเอาระบบ
การเรียนแบบตัวต่อตัวมาใช้ แต่แทนที่จะใช้ครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด ‘แบบเรียนโปรแกรม’ ซึ่งท า
หน้าที่สอน ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนด้วยตนเอง จากแบบเรียนด้วยตนเองในรูปแบบเรียนเป็น
เล่ม หรือเครื่องสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อย่าง จะเรียนช้าหรือเร็วก็ท าได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
คน 
          3. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา การใช้วิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหา เป็นวิธีการที่เป็น
วิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากกระบวนการของ
วิธีระบบ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานหรือของระบบ อย่างมีเหตุผล หาทางให้ส่วนต่าง ๆ ของระบบ
ท างาน ประสานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ 
          4. พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา หรือการ
เรียนการสอนปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนา ให้มีศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการท างานให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก 

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์หรือใช้ร่วมกับกระบวนการทาง
จิตวิทยา และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยี
มิได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพคงท่ีเสมอไป  ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใด ๆ ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 
เมื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่  เปลี่ยนแปลงเวลา  เปลี่ยนบุคคลที่ใช้และบุคคลที่ถูกน าไปใช้  เปลี่ยนแปลงสถานที่
แวดล้อม  ก็อาจจะท าให้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้  ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น  เทคโนโลยีนั้นก็จะยังคงใช้ต่อไปแต่เมื่อประสิทธิภาพลดลง  เทคโนโลยีนั้น 
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34.  เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำและนวัตกรรม 
ควำมหมำยของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ 

เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + โลย(ีวิทยา)  
หมายถึง  ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษาครอบคลุมระบบการน าวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ  3  ประการ คือ  วัสดุ  อุปกรณ์  และ
วิธีการ  (boonpan edt01.htm)    

สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติได้ให้ค าจ ากัดความของ  เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ว่าเป็นการ
พัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้าง
เสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น  (boonpan edt01.htm)         

  ดร.เปรื่อง กุมุท  ได้กล่าวถึงความหมายของ  เทคโนโลยีกำรศึกษำ  ว่าเป็นการขยายขอบข่ายของ
การใช้สื่อการสอนให้กว้างขวางขึ้นท้ังในด้านบุคคล วัสดุเครื่องมือ สถานที่  และกิจกรรมต่างๆในกระบวนการ
เรียนการสอน (boonpan edt01.htm)  Edgar Dale กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่ใช่เครื่องมือ  แต่
เป็นแผนการหรือวิธีการท างานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุผลตามแผนการ (boonpan edt01.htm)           

นอกจากนี ้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษ ำ เป็นการขยายแนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากโสตทัศนศึกษาหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตาดูหูฟัง ดังนั้นอุปกรณ์ในสมัยก่อนมัก
เน้นการใช้ประสาทสัมผัสด้านการฟังและการดูเป็นหลัก  จึงใช้ค าว่าโสตทัศนอุปกรณ์  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษามีความหมายที่กว้างกว่า ซึ่งอาจจะพิจารณาจากความคิดรวบยอดของเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประการ คือ 
          1. ควำมคิดรวบยอดทำงวิทยำศำสตร์กำยภำพ  ตามความคิดรวบยอดนี้  เทคโนโลยีทางการศึกษา
หมายถึง  การประยุกต์วิทยาศาสตร์กายภาพ  ในรูปของสิ่งประดิษฐ์  เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ  
มาใช้ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่การใช้เครื่องมือเหล่านี้มักค านึงถึงเฉพาะการควบคุมให้เครื่อง
ท างาน  มักไม่ค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้  โดยเฉพาะเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเลือกสื่อให้
ตรงกับเนื้อหาวิชา 
          ความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตามความคิดรวบยอดนี้  ท าให้บทบาทของเทคโนโลยีทาง
การศึกษาแคบลงไป  คือมีเพียงวัสดุ  และอุปกรณ์เท่านั้น  ไม่รวมวิธีการ  หรือปฏิกิริยาสัมพันธ์อ่ืน ๆ เข้าไป
ด้วย  ซึ่งตามความหมายนี้ก็คือ  "โสตทัศนศึกษา"  นั่นเอง 
          2. ควำมคิดรวบยอดทำงพฤติกรรมศำสตร์  เป็นการน าวิธีการทางจิตวิทยา  มนุษยวิทยา 
กระบวนการกลุ่ม  ภาษา การสื่อความหมาย  การบริหาร  เครื่องยนต์กลไก  การรับรู้มาใช้ควบคู่กับผลิตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  เพื่อให้ผู้เรียน  เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใช่
เพียงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น  แต่รวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย  มิใช่วสัดุ  หรืออุปกรณ์  แต่
เพียงอย่างเดียว 
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ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงจุดบกพร่องบางส่วน  หรือน าเอาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
หรือวิธีการใหม่ท่ีน ามาใช้เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)    

ทอมัส ฮิวซ์  (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13)  ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรมว่า "เป็นการ
น าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว  โดยเริ่มมาตั้งแต่
การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development)  ซึ่งอาจจะเป็นรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน 
(Pilot Project)   แล้วจึงน ามาปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา" 

 มอตัน   (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13)  กล่าวว่า "นวัตกรรม  หมายถึง  การท าให้ใหม่ขึ้นอีก
ครั้ง (Renewal)  ซึ่งหมายถงึการปรับปรุงของเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์การนั้น ๆ  นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป  แต่เป็นการปรับปรุงแต่งและพัฒนาเพ่ือ
ความอยู่รอดของระบบ" 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ  (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13)  กล่าวว่า  "นวัตกรรม  หมายถึงวิธีการ
ปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม  โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุง
ของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น" 

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า  "นวัตกรรม เป็นการปรับปรุงดัดแปลงวิธีการเดิม  หรือน าเอาวิธีการ
ใหม่มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานใดๆ  แล้วท าให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม"  
  นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
          ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย  
           ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าอยู่ในลักษณะของ
โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 
           ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมข้ันสมบูรณ์  

ควำมส ำคัญของนวัตกรรมกำรศึกษำ  
 นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้าน
การศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะน ามาใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับจ านวนผู้เรียนที่มากขึ้นการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากข้ึนด้วย
ระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แนวคิดพื้นฐำนของนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ      
ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อวิธีการศึกษา ได้แก่แนวความคิดพ้ืนฐานทางการศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลท าให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาที่ส าคัญๆ พอจะสรุปได้4 ประการ คือ 
          1. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญ
ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษาของชาติ ให้มุ่งจัด
การศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถ ของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ 
การจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์บ้าง ใช้ความสามารถเป็นเกณฑ์บ้าง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือสนอง
แนวความคิดพ้ืนฐานนี้ เช่น              

- การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School) 
              - แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text Book) 
              - เครื่องสอน (Teaching Machine) 
              - การสอนเป็นคณะ (Team Teaching) 
              - การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 
              - เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)          

 2. ควำมพร้อม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็น
พัฒนาการตามธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการเรียน
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าหากสามารถจัดบทเรียน ให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน วิชาที่
เคยเชื่อกันว่ายาก และไม่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็กก็สามารถน ามาให้ศึกษาได้ นวัตกรรมที่ตอบสนอง
แนวความคิดพ้ืนฐานนี้ได้แก่ ศูนย์การเรียน การจัดโรงเรียนในโรงเรียน นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพ้ืนฐาน
ด้านนี้ เช่น  
              - ศูนย์การเรียน (Learning Center)  
              - การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  
              - การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases)            

3. กำรใช้เวลำเพื่อกำรศึกษำ แต่เดิมมาการจัดเวลาเพื่อการสอน หรือตารางสอนมักจะจัดโดยอาศัย
ความสะดวกเป็นเกณฑ์ เช่น ถือหน่วยเวลาเป็นชั่วโมง เท่ากันทุกวิชา ทุกวันนอกจากนั้นก็ยังจัดเวลาเรียนเอาไว้
แน่นอนเป็นภาคเรียน เป็นปี ในปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอนให้สัมพันธ์กับลักษณะของ
แต่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้ช่วงสั้นๆ แต่สอนบ่อยครั้ง การเรียนก็ไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะใน
โรงเรียนเทา่นั้น นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพ้ืนฐานด้านนี้ เช่น             

    - การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling) 
              - มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) 
              - แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text Book) 
              - การเรียนทางไปรษณีย์           
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ๆ จึงต้องมีการปรับปรุงจุดบกพร่องบางส่วน  หรือน าเอาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
หรือวิธีการใหม่ท่ีน ามาใช้เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation)    

ทอมัส ฮิวซ์  (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13)  ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรมว่า "เป็นการ
น าวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว  โดยเริ่มมาตั้งแต่
การคิดค้น (Invention) การพัฒนา (Development)  ซึ่งอาจจะเป็นรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน 
(Pilot Project)   แล้วจึงน ามาปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา" 

 มอตัน   (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13)  กล่าวว่า "นวัตกรรม  หมายถึง  การท าให้ใหม่ขึ้นอีก
ครั้ง (Renewal)  ซึ่งหมายถงึการปรับปรุงของเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือ
องค์การนั้น ๆ  นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป  แต่เป็นการปรับปรุงแต่งและพัฒนาเพ่ือ
ความอยู่รอดของระบบ" 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ  (อ้างในบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2542:13)  กล่าวว่า  "นวัตกรรม  หมายถึงวิธีการ
ปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม  โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุง
ของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น" 

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า  "นวัตกรรม เป็นการปรับปรุงดัดแปลงวิธีการเดิม  หรือน าเอาวิธีการ
ใหม่มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานใดๆ  แล้วท าให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม"  
  นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
          ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย  
           ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าอยู่ในลักษณะของ
โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 
           ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมข้ันสมบูรณ์  

ควำมส ำคัญของนวัตกรรมกำรศึกษำ  
 นวัตกรรมมีความส าคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้าน
การศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะน ามาใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับจ านวนผู้เรียนที่มากขึ้นการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากข้ึนด้วย
ระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 4. ประสิทธิภำพในกำรเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้มีสิ่ง
ต่างๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึง
จ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก 
นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดข้ึน เช่น               

   - มหาวิทยาลัยเปิด 
              - การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์  
              - การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนส าเร็จรูป  
              - ชุดการเรียน  

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำนวัตกรรม 
เพ่ือที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าวิธีการที่น ามาใช้ในกระบวนการใด ๆ นั้น จะเรียกว่า เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526:37 ได้กล่าวถึง) เกณฑ์ของนวัตกรรมไว้ว่าประกอบด้วย
ลักษณะ 4 ประการคือ  

1) เป็นวิธีการใหม่ท้ังหมดหรือเกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิม  
2) มีการน าระบบ (System) พิจารณาองค์ประกอบของกระบวนการด าเนินการ นั้น ๆ  
3) มีการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่า ท าให้กระบวนการด าเนินงานนั้น ๆ มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น

กว่าเดิม  
4) ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบในปัจจุบัน กล่าวคือหากวิธีการนั้น ๆ ได้รับการน าเอา ไปใช้อย่าง

กว้างขวางโดยทั่วไปแล้ว และวิธีการนั้นมีประสิทธิภาพก็จะถือว่าวิธีการนั้น ๆ นับเป็นเทคโนโลยี  
กำรปฏิเสธนวัตกรรม  
เมื่อมีผู้ค้นคิดหานวัตกรรมมาใช้ไม่ว่าในวงการใดก็ตาม มักจะได้รับการต่อต้านหรือ การปฏิเสธ 

ตัวอย่างเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ลัทธิการปกครอง หรือวิธีการสอนใหม่ ๆ เนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการด้วยกันดังนี้  

1) ความเคยชินกับวิธีการเดิม ๆ เนื่องจากบุคคลมีความเคยชินกับวิธีการเดิม ๆ ที่ ตนเองเคยใช้และ
พึงพอใจในประสิทธิภาพของวิธีการนั้น ๆ บุคคลผู้นั้นก็มักที่จะยืนยันในการใช้วิธีการนั้น ๆ ต่อไปโดยยากที่จะ
เปลี่ยนแปลง  

2) ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม แม้บุคคลผู้นั้นจะทราบข่าวสารของ นวัตกรรมนั้น ๆ 
ในแง่ของประสิทธิภาพว่าสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีก็ตาม การที่ตนเองมิได้
เป็นผู้ทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ก็ย่อมท าให้ไม่แน่ใจว่านวัตกรรมนั้น ๆ มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่  

3) ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งที่โดยมากแล้วบุคคลส่วนมากมีความรู้ไม่
เพียงพอแก่การที่จะเข้าใจในนวัตกรรมนั้นๆ ท าให้มีความรู้สึกท้อถอยที่จะเข้าใจในนวัตกรรมนั้น ๆ ท าให้มี
ความรู้สึกท้อถอยที่จะแสวงหานวัตกรรมมาใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมที่น าเอา
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ผู้ที่มีความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ไม่พอเพียงก็จะ
รู้สึกท้อถอยและปฏิเสธในการที่จะน านวัตกรรมนี้มาใช้ในการเรียนการสอนในชั้นของตน  

4) ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ โดยทั่วไปแล้วนวัตกรรมมักจะต้องน าเอาเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นค่าใช้จ่ายของนวัตกรรมจึงดูว่ามีราคาแพง ในสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป จึงไม่
สามารถที่จะรองรับต่อค่าใช้จ่ายของนวัตกรรมนั้น ๆ แม้จะมองเห็นว่าจะช่วยให้การด าเนินการ โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจริง ดังนั้นจะเป็นได้ว่าปัญหาด้านงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ปฏิเสธนวัตกรรม  

กำรยอมรับนวัตกรรม 
 ดังกล่าวมาแล้วว่าบุคคลจะปฏิเสธนวัตกรรมเนื่องด้วยสาเหตุหลัก 4 ประการคือ ความเคยชินกับ

วิธีการเดิม ๆ ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรมความรู้ของบุคคลว่านวัตกรรมและข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ ดังนั้นในการที่จะกระตุ้นให้บุคคลยอมรับนวัตกรรมนั้น ๆ ต้องแก้ไขปัญหาหลักท้ัง 4 ประการดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว 

 เอเวอร์เรต เอ็ม โรเจอร์ (Everretle M.Rogers อ้างในณรงค์ สมพงษ์, 2530:6) กล่าวถึงกระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมว่าแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ  

1) ขั้นตื่นตัว (Awareness) ในขั้นนี้เป็นขั้นของการที่ผู้รับได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ๆ  
2) ขั้นสนใจ (Interest) เป็นขั้นที่ผู้รับนวัตกรรมเกิดความสนใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ก าลัง

ประสบอยู่ได้หรือไม่ ก็จะเริ่มหาข้อมูล  
3) ขั้นไตร่ตรอง (Evaluation) ผู้รับจะน าขอ้มูลที่ได้มาพิจารณาว่าจะสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของ

ตนได้จริงหรือไม่  
4) ขั้นทดลอง (Trial) เมื่อพิจารณาไตร่ตรองแล้วมองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของ

ตนได้ ผู้รับก็จะน าเอานวัตกรรมดังกล่าวมาทดลองใช้  
5) ขั้นยอมรับ (Adoption) เมื่อทดลองใช้นวัตกรรมดังกล่าว แล้วหากได้ผลเป็นที่พอใจ นวัตกรรม

ดังกล่าวก็จะเป็นที่ยอมรับน ามาใช้เป็นการถาวรหรือจนกว่าจะเห็นว่าด้อยประสิทธิภาพ หากไม่เกิด
ประสิทธิภาพนวัตกรรมดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลนั้นอีกต่อไป เมื่อพิจารณากระบวนการ
ยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์แล้ว เปรียบเทียบกับสาเหตุหลัก 4 ประการของการปฏิเสธนวัตกรรมจะเห็นได้ว่า
สาเหตุหลัก 3 ประการแรก คือ ความเคยชินกับวิธีการเดิม ๆ ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
และความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม จะสอดคล้องกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม คือ จะท าอย่างไรจึงจะให้
บุคคลนั้น ๆ มีความรู้ในนวัตกรรม ซึ่งเป็นขั้นตื่นตัว (Awareness) เกิดความสนใจ (Interest) ศึกษาหาข้อมูล 
น าเอาข้อมูลมาไตร่ตรอง (Evaluation) แล้วจึงน าเอาไปทดลอง (Trail) ก่อนที่จะถึงขึ้นสุดท้ายก็คือขั้นของการ
ยอมรับ (Adoption) ในส่วนของปัญหาหลักข้อสุดท้ายก็คือข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณนั้น เป็นการสอนแบบ
ร่วมมือประสานใจ ที่อาศัยกระบวนการเป็นองค์ประกอบหลัก เน้นการสอนแบบร่วมมือประสานใจ 
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 4. ประสิทธิภำพในกำรเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้มีสิ่ง
ต่างๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึง
จ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียน และปัจจัยภายนอก 
นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดข้ึน เช่น               

   - มหาวิทยาลัยเปิด 
              - การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์  
              - การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนส าเร็จรูป  
              - ชุดการเรียน  

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำนวัตกรรม 
เพ่ือที่จะสามารถแยกแยะได้ว่าวิธีการที่น ามาใช้ในกระบวนการใด ๆ นั้น จะเรียกว่า เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526:37 ได้กล่าวถึง) เกณฑ์ของนวัตกรรมไว้ว่าประกอบด้วย
ลักษณะ 4 ประการคือ  

1) เป็นวิธีการใหม่ท้ังหมดหรือเกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิม  
2) มีการน าระบบ (System) พิจารณาองค์ประกอบของกระบวนการด าเนินการ นั้น ๆ  
3) มีการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยว่า ท าให้กระบวนการด าเนินงานนั้น ๆ มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น

กว่าเดิม  
4) ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบในปัจจุบัน กล่าวคือหากวิธีการนั้น ๆ ได้รับการน าเอา ไปใช้อย่าง

กว้างขวางโดยทั่วไปแล้ว และวิธีการนั้นมีประสิทธิภาพก็จะถือว่าวิธีการนั้น ๆ นับเป็นเทคโนโลยี  
กำรปฏิเสธนวัตกรรม  
เมื่อมีผู้ค้นคิดหานวัตกรรมมาใช้ไม่ว่าในวงการใดก็ตาม มักจะได้รับการต่อต้านหรือ การปฏิเสธ 

ตัวอย่างเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ลัทธิการปกครอง หรือวิธีการสอนใหม่ ๆ เนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการด้วยกันดังนี้  

1) ความเคยชินกับวิธีการเดิม ๆ เนื่องจากบุคคลมีความเคยชินกับวิธีการเดิม ๆ ที่ ตนเองเคยใช้และ
พึงพอใจในประสิทธิภาพของวิธีการนั้น ๆ บุคคลผู้นั้นก็มักที่จะยืนยันในการใช้วิธีการนั้น ๆ ต่อไปโดยยากที่จะ
เปลี่ยนแปลง  

2) ความไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของนวัตกรรม แม้บุคคลผู้นั้นจะทราบข่าวสารของ นวัตกรรมนั้น ๆ 
ในแง่ของประสิทธิภาพว่าสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีก็ตาม การที่ตนเองมิได้
เป็นผู้ทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ๆ ก็ย่อมท าให้ไม่แน่ใจว่านวัตกรรมนั้น ๆ มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่  

3) ความรู้ของบุคคลต่อนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งที่โดยมากแล้วบุคคลส่วนมากมีความรู้ไม่
เพียงพอแก่การที่จะเข้าใจในนวัตกรรมนั้นๆ ท าให้มีความรู้สึกท้อถอยที่จะเข้าใจในนวัตกรรมนั้น ๆ ท าให้มี
ความรู้สึกท้อถอยที่จะแสวงหานวัตกรรมมาใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างหนึ่งของนวัตกรรมที่น าเอา
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(Cooperative Learning) การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หรือการเรียนรู้แบบค้นพบ ก็คงจะแก้ไขปัญหา
หลักข้อสุดท้ายได้  

นวัตกรรมที่น ามาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและท่ีจะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในด้านต่างๆ ในที่นี้จะขอกล่าวคือ นวัตกรรม 5 ประเภท คือ  
  1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร  
  2. นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  3. นวัตกรรมสื่อการสอน  
  4. นวัตกรรมการประเมินผล  
  5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ 

นวัตกรรมทำงด้ำนหลักสูตร นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากข้ึน เนื่องจาก
หลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังมีความจ าเป็นที่จะต้องอยู่บนฐานของแนวคิด
ทฤษฎีและปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด้วย การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการและวิธีการดังกล่าวต้อง
อาศัยแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ  

นวัตกรรมทำงด้ำนหลักสูตรในประเทศไทย ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรดังต่อไปนี้  

1. หลักสูตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันทางด้านวิทยาการใน
สาขาต่างๆ การศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีสามารถใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม 

2.  หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตามอัตภาพ เพื่อตอบสนอง
แนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ 

3.หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น 

4.  หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องการกระจายการบริหารจัดการออกสู่ท้องถิ่น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น  แทนที่
หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง 
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นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ  
ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา  การพัฒนาวิธีสอนจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนแบบศูนย์การเรียน การใช้กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การวิจัยใน
ชั้นเรียน ฯลฯ 

นวัตกรรมสื่อกำรสอน  เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่าย
และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ท าให้นักการศึกษาพยายามน าศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนใหม่ๆ จ านวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน 
ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  ตัวอย่ำง นวัตกรรมสื่อกำรสอน ได้แก่  
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   มัลติมีเดีย (Multimedia)  การประชุมทางไกล (Teleconference) ชุด
การสอน (Instructional Module)  วีดิทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Video 

  นวัตกรรมทำงด้ำนกำรประเมินผล  เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผลและประเมินผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและท าได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน ด้วยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา ครู อาจารย์  
  ตัวอย่ำง นวัตกรรมทำงด้ำนกำรประเมินผล ได้แก่  
  การพัฒนาคลังข้อสอบ   การลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  การใช้บัตร
สมาร์ทการ์ด เพ่ือการใช้บริการของสถาบันศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด ฯลฯ  

นวัตกรรมทางด้านการประเมินผลนับเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีเหมือนบาง
สถาบันการศึกษาเท่านั้นที่สามารถให้บริการได้ เพราะต้องมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และบุคลากรที่มีความช านาญด้านการออกแบบระบบและการพัฒนาเครือข่าย  

นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการ
บริหารจัดการ เพ่ือการ ตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก นวัตกรรมการศึกษาที่น ามาใช้ทางด้านการบริหารจะเก่ียวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลใน
หน่วยงานสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ฐานข้อมูล คณะอาจารย์และบุคลากร ใน
สถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลเหล่านี้ต้องการออกระบบที่สมบูรณ์มีความ
ปลอดภัยของข้อมูลสูง นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน เช่น ระเบียบปฏิบัติ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบระบบการ

73 
 

(Cooperative Learning) การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หรือการเรียนรู้แบบค้นพบ ก็คงจะแก้ไขปัญหา
หลักข้อสุดท้ายได้  

นวัตกรรมที่น ามาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและท่ีจะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในด้านต่างๆ ในที่นี้จะขอกล่าวคือ นวัตกรรม 5 ประเภท คือ  
  1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร  
  2. นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  3. นวัตกรรมสื่อการสอน  
  4. นวัตกรรมการประเมินผล  
  5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ 

นวัตกรรมทำงด้ำนหลักสูตร นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากข้ึน เนื่องจาก
หลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังมีความจ าเป็นที่จะต้องอยู่บนฐานของแนวคิด
ทฤษฎีและปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด้วย การพัฒนาหลักสูตรตามหลักการและวิธีการดังกล่าวต้อง
อาศัยแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ  

นวัตกรรมทำงด้ำนหลักสูตรในประเทศไทย ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรดังต่อไปนี้  

1. หลักสูตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันทางด้านวิทยาการใน
สาขาต่างๆ การศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีสามารถใช้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม 

2.  หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตามอัตภาพ เพื่อตอบสนอง
แนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ 

3.หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน 
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น 

4.  หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องการกระจายการบริหารจัดการออกสู่ท้องถิ่น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น  แทนที่
หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง 
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สืบค้นที่ดีพอซึ่งผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมีการ
ผสมผสานที่ซ้อนทับกันในบางเรื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาร่วมกันไปพร้อมๆ กันหลายด้าน การพัฒนา
ฐานข้อมูลอาจต้องท าเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  กำรใช้นวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ ในประเทศไทย  วิธีระบบ (system approach) สามารถ
น ามาใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางแผนการศึกษาอย่างมีระบบ ควรน าวิธีระบบมา
ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก โดยจะต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน มีการเรียนแบบระบบ
เปิดคือเรียนด้วยตนเอง (self-learning) การเรียนแบบอิสระ (independent learning) โดยมีศูนย์การเรียนที่
มีสื่อเพียบพร้อมในการเรียน ซึ่งต้องมีสื่อการเรียนหลาย ๆ อย่างพร้อมมูล 
     ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) ศูนย์การเรียน Learning Center เป็นระบบของการจัดการด้าน
สถานที่ เครื่องมือและสื่อต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนควรมี
เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ทั้งหลายของผู้เรียน ทรัพยากรการเรียน Learning Resources Center ซึ่งประกอบ
ไปด้วยห้องสมุดเสมือน Virtual Library ที่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียทุกประเภท เช่น ไฟล์
วิดิโอ ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร หรือ กราฟิกประเภทต่างๆ ไว้ในเครื่องแม่ข่าย (File Server) ซึ่งผู้เรียนที่อยู่ใน
หรือนอกศูนย์การเรียนสามารถเข้ามาใช้ Resources ที่มีอยู่ในเครื่องแม่ข่ายได้ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
กับผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไปค้นหาสื่อในที่ต่างๆ ด้วยตนเอง 
  ผู้สอนควรลดบทบาทให้เหลือน้อยที่สุด จากการสอนแบบบอกให้จด หรือบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เรียน
เป็นผู้อ านวยการเรียน (facilitator) โดยเป็นผู้วางแผนการสอนออกมาเป็นกิจกรรมการเรียน  การพัฒนาการ
เรียนการสอนควรยึดหลักต่อไปนี้คือ 
  1.  ใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ  
  2.  ท าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นครั้งคราวแก่อาจารย์เพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง 
  3.  การเรียนโดยใช้สื่อกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรือเรียนแบบตัวต่อตัว โดยใช้ทีวี วิทยุเทป คาสเซ็ทท์ 
หรอือาจใช้วิธีการอ่ืนๆ 
  4.  มีชุดสื่อช่วยสอนเสริม เป็นบทเรียนด้วยตนเอง เช่นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  5.  การเชิญผู้ช านาญการประจ าท้องถิ่นสาขาต่างๆ มาเป็นวิทยากร หรือให้วิทยากรร่วมเป็นสมาชิก
ของคณะครูผู้สอนเรียกว่า การสอนเป็นคณะ 
  6.  เมื่อครูเปลี่ยนบทบาท ครูต้องรู้จักใช้สื่อที่เหมาะสมในการเรียนการสอนด้วย 
  7.  จัดกิจกรรมการเรียนให้เข้ากับหลักสูตร มีห้องเรียนอเนกประสงค์คือห้องเรียนที่ใช้ได้ทั้งนักเรียน
กลุ่มใหญ่  และกลุ่มเล็ก หรือใช้เป็นที่เรียนแบบอิสระ   

  สื่อช่วยสอนที่ทันสมัย 
  1.  การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม     
  2.  เคเบิลทีวีใช้สอนส าหรับการศึกษา      
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  3.  วิดีโอดิสก์ Video Disc (Video Disc)     
  4.  มัลติมีเดียต่าง ๆ  
  5.  E- book 
  6.  Facebook 
  7.  You tube 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน โดยบรรจุเนื้อหาที่จะสอนไว้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และมีเทคนิคการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเครื่องคอมพิวเตอร์  
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  วารินทร์ รัศมีพรหม (2531 : 192-193) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพอสรุปได้ดังนี้ 
  1.  ผู้เรียนเรียนได้ตามความช้าเร็วของตนเอง ท าให้สามารถควบคุมอัตราเร่งของการเรียนได้ด้วย
ตนเอง 
  2.  การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงที่รวดเร็วด้วย 
  3.  อาจจัดท าโปรแกรมให้มีบรรยากาศที่น่าชื่นชม ซึ่งเหมาะส าหรับผู้เรียนที่เรียนช้าได้ 
  4.  สามารถเอาเสียงดนตรี สีสัน ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งท าให้ดูเหมือนของจริงและยังเร้าใจขณะฝึกปฏิบัติ 
(drill) หรือสถานการณ์จ าลองได้เป็นอย่างดี 
  5.  ผู้สอนสามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนได้เพราะคอมพิวเตอร์จะบันทึกการเรียนของผู้เรียนแต่
ละบุคคลไว้ 
  6.  ผู้สอนสามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนได้ เพราะคอมพิวเตอร์จะบันทึกการเรียนของผู้เรียน แต่
ละบุคคลได้ 
  7.  ความใหม่แปลกของคอมพิวเตอร์ จะเพ่ิมความสนใจ ความตั้งใจของผู้เรียนมากข้ึน 
  8.  คอมพิวเตอร์ให้การสอนที่เชื่อถือได้แก่ผู้เรียน 
  9.  จะช่วยลดเวลาของครู และลดค่าใช้จ่ายลง และสามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย 
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สืบค้นที่ดีพอซึ่งผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ทันทีตลอดเวลา การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมีการ
ผสมผสานที่ซ้อนทับกันในบางเรื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาร่วมกันไปพร้อมๆ กันหลายด้าน การพัฒนา
ฐานข้อมูลอาจต้องท าเป็นกลุ่มเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  กำรใช้นวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ ในประเทศไทย  วิธีระบบ (system approach) สามารถ
น ามาใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางแผนการศึกษาอย่างมีระบบ ควรน าวิธีระบบมา
ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก โดยจะต้องมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน มีการเรียนแบบระบบ
เปิดคือเรียนด้วยตนเอง (self-learning) การเรียนแบบอิสระ (independent learning) โดยมีศูนย์การเรียนที่
มีสื่อเพียบพร้อมในการเรียน ซึ่งต้องมีสื่อการเรียนหลาย ๆ อย่างพร้อมมูล 
     ศูนย์กำรเรียน (Learning Center) ศูนย์การเรียน Learning Center เป็นระบบของการจัดการด้าน
สถานที่ เครื่องมือและสื่อต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนควรมี
เครื่องมือช่วยการเรียนรู้ทั้งหลายของผู้เรียน ทรัพยากรการเรียน Learning Resources Center ซึ่งประกอบ
ไปด้วยห้องสมุดเสมือน Virtual Library ที่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียทุกประเภท เช่น ไฟล์
วิดิโอ ไฟล์เสียง ไฟล์เอกสาร หรือ กราฟิกประเภทต่างๆ ไว้ในเครื่องแม่ข่าย (File Server) ซึ่งผู้เรียนที่อยู่ใน
หรือนอกศูนย์การเรียนสามารถเข้ามาใช้ Resources ที่มีอยู่ในเครื่องแม่ข่ายได้ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวก
กับผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไปค้นหาสื่อในที่ต่างๆ ด้วยตนเอง 
  ผู้สอนควรลดบทบาทให้เหลือน้อยที่สุด จากการสอนแบบบอกให้จด หรือบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เรียน
เป็นผู้อ านวยการเรียน (facilitator) โดยเป็นผู้วางแผนการสอนออกมาเป็นกิจกรรมการเรียน  การพัฒนาการ
เรียนการสอนควรยึดหลักต่อไปนี้คือ 
  1.  ใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ  
  2.  ท าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นครั้งคราวแก่อาจารย์เพ่ือให้มีการพัฒนาตนเอง 
  3.  การเรียนโดยใช้สื่อกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก หรือเรียนแบบตัวต่อตัว โดยใช้ทีวี วิทยุเทป คาสเซ็ทท์ 
หรอือาจใช้วิธีการอ่ืนๆ 
  4.  มีชุดสื่อช่วยสอนเสริม เป็นบทเรียนด้วยตนเอง เช่นการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  5.  การเชิญผู้ช านาญการประจ าท้องถิ่นสาขาต่างๆ มาเป็นวิทยากร หรือให้วิทยากรร่วมเป็นสมาชิก
ของคณะครูผู้สอนเรียกว่า การสอนเป็นคณะ 
  6.  เมื่อครูเปลี่ยนบทบาท ครูต้องรู้จักใช้สื่อที่เหมาะสมในการเรียนการสอนด้วย 
  7.  จัดกิจกรรมการเรียนให้เข้ากับหลักสูตร มีห้องเรียนอเนกประสงค์คือห้องเรียนที่ใช้ได้ทั้งนักเรียน
กลุ่มใหญ่  และกลุ่มเล็ก หรือใช้เป็นที่เรียนแบบอิสระ   

  สื่อช่วยสอนที่ทันสมัย 
  1.  การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม     
  2.  เคเบิลทีวีใช้สอนส าหรับการศึกษา      



ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร 
��

77 
 

35. กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 
  กำรให้ค ำปรึกษำ  
  การให้ค าปรึกษา หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อ สื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง
ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา  
  ผู้ให้ค าปรึกษา หมายถึง อาจารย์ หรือผู้ที่มีคุณลักษณะเอ้ือต่อการให้ค าปรึกษา มีความและทักษะใน
การให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษาหรือนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความยุ่งยากใจ หรือมี
ความทุกข์ และต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ พัฒนา
ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้  
  คุณลักษณะของอำจำรย์ผู้ให้ค ำปรึกษำ 
  อาจารย์ที่จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีลักษณะส่วนตัว คือ  
  1. รู้จักและยอมรับตนเอง  
  2. อดทน ใจเย็น  
  3. จริงใจ ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น  
  4. มีท่าทีเป็นมิตร มองโลกในแง่ดี  
  5. ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ช่างสังเกต  
  6. ใช้ค าพูดได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
  7. เป็นผู้รับฟังท่ีดี มีบุคลิกภาพที่ดี  
  8. รักษาความลับได้ 

  วัตถุประสงค์ของกำรให้ค ำปรึกษำ 
  เพ่ือช่วยนักศึกษาส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ช่วยลด
ความเครียด ความไม่สบายใจ ช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางอันพึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบมากขึ้น มี
พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น ซึ่งอาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาท้ังเป็นรายบุคคล 
หรือการให้ค าปรึกษารายกลุ่มก็ได้ 
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  ข้อควรค ำนึ่งในกำรให้ค ำแนะน ำ 
  1. ตรงเวลานัดหมายทั้งการเริ่มต้นและสิ้นสุด ควรใช้เวลา 45 -50 นาที ส าหรับการให้ค าปรึกษา
รายบุคคล และ 60 -90 นาที ส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่ม 
  2. ให้ความส าคัญกับภาษาท่าทางของนักศึกษาให้มาก 
  3. หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือเจาะจงเกินไป นักศึกษาอาจอึดอัด ไม่ให้ความร่วมมือ 
  4. หลีกเลี่ยงการให้นักศึกษาปฏิบัติตามความคิดเห็นของอาจารย์  
  5. หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมและการเห็นชอบกับพฤติกรรมนักศึกษาที่จะเสริมแรงให้นักศึกษาคิด
และท าพฤติกรรมเหมือนเดิม ท าให้นักศึกษาไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
  6. ไม่รีบด่วนสรุปและแก้ปัญหา โดยที่นักศึกษาไม่มีโอกาสส ารวจปัญหาและสาเหตุให้มากพอ 
  7. หลังการให้ค าปรึกษา อาจารย์ควรบันทึกผลการให้ค าปรึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษา
ต่อไป 
  8. ต้องรักษาความลับและประโยชน์ของนักศึกษา 

  ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ 
  ทักษะการให้ค าปรึกษา คือความสามารถหรือความช านาญในการสื่อสาร การใช้ภาษาท่าทาง ภาษา
พูด ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความทุกข์ให้ไว้วางใจและมีทัศนคติท่ีดีต่ออาจารย์ผู้ให้
ค าปรึกษาและการปรึกษา ให้นักศึกษาเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของตัวเอง และให้
นักศึกษารู้จักแสวงหา และแนวทางการปรับเปลี่ยนการคิด การรู้สึก และการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 
โดยรวมจะมีทักษะพ้ืนฐานประกอบด้วย 
  1. ทักษะการใส่ใจ แสดงถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ โดยการแสดงความสนใจ การเห็น
ความส าคัญ การให้เกียรติ ให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจ ลดความประหม่า  ไม่ห่างเหิน และมั่นใจที่เล่าประเด็น
ปัญหา 
  2. ทักษะการน า เป็นการให้อาจารย์พูดน านักศึกษาไปในทิศทางที่อาจารย์คิดว่าจะท าให้นักศึกษาได้
ประโยชน์จากการมารับค าปรึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษากล้าพูดมากข้ึน 
  3. ทักษะการถาม เป็นการให้นักศึกษาได้เล่าเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา ทั้งความรู้สึกนึกคิด โดย
อาจารย์ใช้การถามเปิด เมื่อต้องการให้นักศึกษาได้พูดเล่า มักลงท้ายค าถามด้วย “อะไร อย่างไร”  หรือการ
ถามปิด เมื่อต้องการค าตอบสั้น และเจาะจง มักลงท้ายค าถามด้วย “ไหม เหรอ หรือไม่ หรือยัง หรือเปล่า” 
  4. ทักษะการเงียบ เป็นช่วงเวลาระหว่างการปรึกษาท่ีไม่มีการสื่อสารด้วยวาจา แต่ยังมีการสื่อสารทาง
อารมณ์และความรู้สึก  ซึ่งอาจารย์ต้องประเมินว่านักศึกษาเงียบเพราะสาเหตุใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการให้
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35. กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร 
  กำรให้ค ำปรึกษำ  
  การให้ค าปรึกษา หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อ สื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง
ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา  
  ผู้ให้ค าปรึกษา หมายถึง อาจารย์ หรือผู้ที่มีคุณลักษณะเอ้ือต่อการให้ค าปรึกษา มีความและทักษะใน
การให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษาหรือนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความยุ่งยากใจ หรือมี
ความทุกข์ และต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ พัฒนา
ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้  
  คุณลักษณะของอำจำรย์ผู้ให้ค ำปรึกษำ 
  อาจารย์ที่จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีลักษณะส่วนตัว คือ  
  1. รู้จักและยอมรับตนเอง  
  2. อดทน ใจเย็น  
  3. จริงใจ ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น  
  4. มีท่าทีเป็นมิตร มองโลกในแง่ดี  
  5. ไวต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน ช่างสังเกต  
  6. ใช้ค าพูดได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
  7. เป็นผู้รับฟังท่ีดี มีบุคลิกภาพที่ดี  
  8. รักษาความลับได้ 

  วัตถุประสงค์ของกำรให้ค ำปรึกษำ 
  เพ่ือช่วยนักศึกษาส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ช่วยลด
ความเครียด ความไม่สบายใจ ช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางอันพึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบมากขึ้น มี
พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น ซึ่งอาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาท้ังเป็นรายบุคคล 
หรือการให้ค าปรึกษารายกลุ่มก็ได้ 
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บันทึกกำรให้ปรึกษำทำงวิชำกำร 
ประจ ำภำคเรียน..........ปีกำรศึกษำ.................... 

วันเดือนปี 
เวลำกำรให้บริกำร

เวลา...ถึง...... 
รวม....นาท.ี..ช.ม. 

ข้อมูลนักศึกษำ 
รหัส ชื่อ สาขาวิชา 

เรื่อง.ที่ให้ค ำปรึกษำ 
กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 

วิธีการให้ค าปรึกษา 
กำรติดตำมผล 

(ถ้ามี) 
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ค าปรึกษาต่อไป อาจารย์ควรรอให้นักศึกษาพูดต่อ หากไม่พูดต่ออาจารย์ค่อยพูดให้ก าลังใจ หรือแสดงความ
เข้าใจ เห็นใจ สะท้อนเนื้อหาความรู้สึกของนักศึกษา 
  5. ทักษะการสะท้อนกลับ เป็นการบอกความเข้าใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งที่นักศึกษารู้สึก รับรู้ หรือ
สนใจ ขณะให้ค าปรึกษา โดยใช้ค าพูดของอาจารย์ที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
  6. ทักษะการซ้ าความ การทวนความ โดยอาจารย์พูดซ้ าในเรื่องที่นักศึกษาบอก โดยคงสาระส าคัญ 
หรือความรู้สึกไว้ แต่ใช้ค าพูดน้อยลง และเน้นข้อความท่ีควรเน้น  เพ่ือสื่อให้นักศึกษาว่าอาจารย์เข้าใจสิ่งที่
นักศึกษาได้พูด   
  7. ทักษะการให้ก าลังใจ เป็นการแสดงความสนใจ เข้าใจสิ่งที่นักศึกษาพูด และสนับสนุนให้นักศึกษา
พูดต่อ โดยการใช้ค าพูดหรือท่าทาง กระตุ้นให้นักศึกษากล้าที่จะคิด  ท าในสิ่งที่ไม่เคยคิดหรือท ามาก่อน  
  8. ทักษะการสรุปความ เป็นการรวบรวมความส าคัญท้ังหมดของ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของ
นักศึกษาระหว่างการให้ค าปรึกษา โดยใช้ค าพูดสั้น ๆ ให้ได้ใจความทั้งหมด 
 9. ทักษะการให้ข้อมูลและค าแนะน า   การให้ข้อมูลเป็นการสื่อสารด้วยวาจาเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
รายละเอียดที่จ าเป็นแก่นักศึกษา  ส่วนการให้ค าแนะน า เป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้
นักศึกษา โดยให้นักศึกษำเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง 
  10. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา เป็นการชี้ให้นักศึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด การตัดสินใจ 
การวางแผน และการปฏิบัติของนักศึกษาเองทั้งในทางบวกและทางลบ  
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บันทึกกำรให้ปรึกษำทำงวิชำกำร 
ประจ ำภำคเรียน..........ปีกำรศึกษำ.................... 

วันเดือนปี 
เวลำกำรให้บริกำร

เวลา...ถึง...... 
รวม....นาท.ี..ช.ม. 

ข้อมูลนักศึกษำ 
รหัส ชื่อ สาขาวิชา 

เรื่อง.ที่ให้ค ำปรึกษำ 
กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 

วิธีการให้ค าปรึกษา 
กำรติดตำมผล 

(ถ้ามี) 
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36. การท าวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) 
  หลักการและแนวปฏิบัติ 
  สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หากผู้สอนได้วิเคราะห์ผู้เรียนในแง่มุมต่าง ๆ ก็จะพบ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น  ผู้เรียนไม่บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง   ปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้    ปัญหาการเรียนผู้สอนจ าเป็นต้อง
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยการใช้วิจัย เพ่ือแก้ไข พัฒนาอย่างเป็นระบบ   ใช้หลักวิชาการ อาจใช้วิธีเดียว
หรือหลายวิธีประกอบกัน      
  ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
  1. ผลใด ๆ ที่เกิดข้ึนต้องมีสาเหตุ  การแก้ปัญหาต้องแก้ที่สาเหตุ 
  2. สาเหตุของปัญหาอาจมีหลายลักษณะหลายสาเหตุ 
  3. ปัญหาเดียวกันอาจมีสาเหตุแตกต่างกัน  
  4. ปญัหาของบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคลหนึ่งหรือในสถานที่เดียวกันอาจไม่เป็นปัญหาส าหรับบุคคลอื่น 
  5. การแก้ไขปัญหาควรมีข้อมูลที่เหมาะสม เพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  6. การแก้ไขปัญหาบางเรื่องอาจใช้เวลานานมากน้อยแตกต่างกัน 
  7. การป้องกันปัญหาดีกว่าแก้ปัญหา 
  8. ปัญหาที่แก้เสร็จแล้วเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอาจกลายเป็นปัญหาใหม่ 
  9. ปัญหาที่แก้ไขลุล่วงไป อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาใหม่ 
  หลักการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผู้เรียน 
  1. ผู้สอนต้องจริงใจ มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้เรียน เมตตา กรุณา ภาคภูมิใจ คิดถึงผลดีที่จะเกิดขึ้น  
     ไม่หวังผลเฉพาะหน้าแต่เป็นผลเสียระยะยาว 
  2. ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจ เห็นความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาที่ตนประสบ 
  3. มีความเพียรพยายามโดยไม่รู้สึกว่าเป็นความต้องการของผู้อื่น/ถูกบังคับ 
  4. ผู้สอนจึงต้องหาวิธีเทคนิคช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาและมุ่งม่ันที่จะแก้ไขปัญหา  
  องค์ประกอบการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  1. ชื่อรายงานการวิจัย 
  2.  ปัญหา 
  3.  สาเหตุ 
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  4. วัตถุประสงค์ 
  5. วิธีการวิจัย    
   5.1  กลุ่มเป้าหมาย     
   5.2  วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้   
    1)  ชื่อนวัตกรรม 
    2) แผนการสอนเรื่อง    
    3) เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล 
   5.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
   5.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สรุปและสะท้อนผล 
  7. ภาคผนวก เช่น ตัวอย่างนวัตกรรม เครื่องมือ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร 
�0

83 
 

37.การท า Course Redesign 
  Course Redesign เป็นกระบวนการที่ NCAT (The National Center for Academic 
Transformation)  ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยมหาวิทยาลัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และลดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่เพ่ิมสมรรถนะให้กับเทคโนโลยี ซ่ึง
ไม่ใช่รูปแบบที่เคยใช้กันในอดีต เช่น ใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย ใช้ในชั้นเรียนขนาดเล็กแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ หรือใช้ในการจัดการสอนออนไลน์เป็นกลุ่มเล็กเพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมอภิปรายมากข้ึน เพราะ
วิธีการดังกล่าวไม่สามารถท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเพ่ิมคุณภาพของการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการเพ่ิมต้นทุน เพราะเป็นการเพ่ิมเทคโนโลยีเข้าไปในการสอนที่ท าอยู่ตามปกติ 
ความหมายของ Course Redesign 
  การ Redesign เป็นกระบวนการที่ต้องท าทั้งรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่เป็นการบรรยายในชั้น
เรียนขนาดใหญ่ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก มีการแบ่งออกเป็นหลายตอน (Section)จึง
ไม่ใช่การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับอาจารย์เพียงคนเดียว หรือรายวิชาที่มีการสอนเพียงตอนเดียว 
  การลดต้นทุนโดยการใช้เทคโนโลย ีหมายถึง การคิดใหม่ (Rethink) ในการจัดการรายวิชาโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างานบางอย่างของอาจารย์ เช่น ตรวจงาน ให้คะแนน ให้ผลย้อนกลับแก่
นักศึกษา รวมถึงมีการจัดการด้านบุคลากร เพ่ือให้มีบุคลากรประเภทอ่ืนๆ เข้ามาช่วยอาจารย์ในการดูแล
นักศึกษาการจัดการสอนแบบออนไลน์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาโดยให้ท างานเป็นกลุ่มการ
เรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียวในแบบที่จัดอยู่โดยทั่วไป 
โมเดลของการท า Course Redesign 
1.The Supplemental Model 
  โมเดลนี้ยังคงรูปแบบของการเรียนการสอนแบบปกติไว้ ส่วนที่เพ่ิมขึ้นคือ กิจกรรมนอกชั้นเรียนซึ่ง
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เช่น ให้นักศึกษาตอบค าถาม (Quiz) จากเว็บเพจของรายวิชาเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียน หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมในชั้นเรียนจากการบรรยาย เป็นการแบ่งกลุ่มให้
ท าโครงงานภายในชั้นเรียน 
2.The Replacement Model 
  เป็นการน ากิจกรรมออนไลน์เข้ามาแทนการเรียนในชั้นเรียนบางส่วน เช่น ในรายวิชาที่นักศึกษา
ต้องเข้าชั้นเรียน3 ครั้ง/สัปดาห์ อาจจะลดเหลือ 2 หรือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และเวลาส่วนที่ลดลงนั้นจะถูก
แทนที่ด้วยกิจกรรมออนไลน์การลดชั้นเรียนแบบปกติและการแทนที่ด้วยเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของเนื้อหาวิชาและตัวนักศึกษารวมทั้งต้องค านึงถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมออนไลน์
กับการเรียนในชั้นเรียนด้วย 
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3.The Emporium Model 
  เป็นโมเดลที่เปลี่ยนจากการเรียนในชั้นเรียน เป็นการเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ นักศึกษาเรียนรู้จาก
สื่อการสอนตอบค าถาม และท าแบบทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based) และจะได้รับผล
ย้อนกลับ (Feedback) ทันที ระหว่างการเรียนหากมีข้อสงสัยจะมีผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant: TA) 
คอยให้ความช่วยเหลือ ส าหรับอาจารย์จะมีข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้อาจารย์สามารถให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ 
4.The Fully Online Model 
  เป็นโมเดลจัดการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ แต่เป็นการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาโดยมีการท างานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียว และน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการท างานบางอย่างของอาจารย์ เช่น การตรวจงาน การให้คะแนน การให้ผล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และมีบุคลากรหลายประเภทที่จะเข้ามาช่วยอาจารย์ในการดูแลนักศึกษา 
5.The Buffet Model 
  เป็นโมเดลที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกวิธีการเรียนตามที่ต้องการ ทั้งการสอนแบบปกติ 
กิจกรรมออนไลน์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มเล็ก โดยใช้สื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่มี
คุณภาพสูง และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จะมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามการเรียนและให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา รวมทั้งมีบุคคลที่จะให้ค าแนะน าอื่นๆ ตามความต้องการของนักศึกษา 
6.The Linked Workshop Model 
  เป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพส าหรับการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรายวิชาหลัก โดยจัดเป็น “Just in time Workshop” ควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชาหลัก 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้มโนทัศน์ (Concept) ที่จ าเป็นจากสื่อคอมพิวเตอร์ ได้ท ากิจกรรมกลุ่มย่อยซึ่งน าไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนรายวิชาหลักได้ ท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
หลักความส าเร็จในการท า Course Redesign 
  เป็นหลักการที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องน าไปใช้ในการ Redesign รายวิชาที่เป็นปัญหาของตนเอง 
หลักท้ัง 5 ประการ ได้แก่ 
1.การ Redesign ทั้งรายวิชา (Redesign the whole course) 
  สถาบันการศึกษาที่มีรายวิชาที่ต้องแบ่งสอนหลายตอน และสอนโดยอาจารย์หลายคนหากไม่ท า
ผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วม (Common Outcomes) หรือแบบทดสอบร่วม (Common Test) จะท าให้เกิด
Course Drift คือ ท าให้กิจกรรมการเรียนรู้และความคาดหวังจากการเรียนรู้แตกต่างกันไปในแต่ละตอน
ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชานั้นแต่ไม่ได้อยู่ในตอนเดียวกันมีความแตกต่างกัน ค าถามส าคัญ
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ของประเด็นนี้คือ ท าอย่างไรอาจารย์จึงจะท างานร่วมกัน รวมทั้งยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกัน และมีกิจกรรมการเรียนรู้เหมือนกัน (Common Activities) การ 
Redesign ทั้งรายวิชาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการควบคุมคุณภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 
2.การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Encourage active learning) 
  การท าให้นักศึกษาให้ความสนใจกับเนื้อหา หรือสื่อการสอน หรือได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจในมโนทัศน์ (Concept) ของเรื่องที่ก าลังเรียน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน หรือ
เรียนรู้จากสื่อการสอน การท าโครงงาน การตอบค าถามพร้อมทั้งมีการให้ผลย้อนกลับจะท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ ซึมซับ และจดจ าจากการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 
3.การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล (Provide students with individualized 
Assistance) 
  แนวคิดเบื้องต้นของเทคนิคนี้คือ นักศึกษาจะต้องได้รับความช่วยเหลือทันทีเม่ือมีปัญหา เพราะสิ่ง
ที่ตามมาหลังจากท่ีนักศึกษาประสบปัญหาระหว่างการท าการบ้าน คือ หยุดท าและยอมแพ้ต่อปัญหาจึงควร
หาวิธีให้ความช่วยเหลือในเวลาที่นักศึกษาต้องการให้มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นเวลาที่นักศึกษาอยู่ที่บ้าน หอพัก 
หรือในที่ท างาน ซึ่งอาจท าได้โดยจัดให้มีคนคอยให้ความช่วยเหลือ (HELP TEAM), การเรียนรู้จากเพ่ือน 
(Peer Learning Team), การจัดห้องปฏิบัติการและมีบุคลากรประจ าห้อง หรือใช้เทคโนโลย ีเช่น SMART 
THINKING อย่างใดอย่างหนึ่ง 
4.การวัดผลอย่างต่อเนื่องและการให้ผลย้อนกลับทันที (Build in ongoing assessment 
and prompt feedback) 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการเรียนวิชาต่างๆ จะไม่มีการสอบจนกว่าจะถึงกลางภาค และปลายภาค 
การทดสอบตามระยะเวลาดังกล่าว ถ้านักศึกษาท าคะแนนได้เพียงร้อยละ 50 ก็จะอยู่ในสภาพล้าหลังเกิน
กว่าที่จะติดตามการเรียนการสอนในห้องได้ทัน จึงจ าเป็นต้องท าการทดสอบให้มากข้ึนและการท าให้
นักศึกษาทราบผลทันทีว่าตนเองเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจเรื่องอะไร จะท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้นการวัดผล
ต่อเนื่องและการให้ผลย้อนกลับทันทีท าได้หลายวิธี เช่น การตอบค าถามผ่านระบบอัตโนมัติ(Automated 
Quiz) หรืออาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Learning Assistant: 
ULA) เป็นผู้ดูแลการตอบค าถามของนักศึกษา 
5.การใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้ และการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา 
(Ensure sufficient time on task and monitor student progress) 
  การเรียนแบบ Redesign ไม่ใช่การเรียนไปตามความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษา
จะต้องมคีวามเข้าใจในเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดซึ่งเป็น
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เรื่องส าคัญของการ Redesign จึงเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
มากขึ้นด้วยการให้คะแนน รวมทั้งหนุนเสริมในจุดที่มีความจ าเป็น 

 
การลดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอน 
  การประหยัดค่าใช้จ่าย จะท าให้การ Redesign ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีทรัพยากร 
ส าหรับท าสิ่งอื่นๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการ ในการคิดต้นทุนการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องท าคือ 
ขั้นที ่1 พิจารณาจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนว่า มีมากข้ึนและคาดว่าจะเพ่ิมมากข้ึน หรือคงที่และ
ก าลังจะลดลง 
ขั้นที ่2 เมื่อได้ข้อสรุปว่า การลงทะเบียนของนักศึกษาจะเป็นอย่างไรแล้ว ให้เลือกใช้กลยุทธ์ในการ
ประหยัดก าลังคนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  • อาจารย์ช่วยกันพัฒนาและสอนวิชาดังกล่าว 
  • ใช้สื่อการสอนแทนการสอนแบบพบกันในชั้นเรียน (Face-to-Face) 
  • ใช้เทคโนโลยีในการตรวจการบ้าน ตรวจค าตอบจากการตอบค าถาม (Quizzes) และการท า
แบบทดสอบ 
  • ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (Course Management System: CMS) ในการติดตามนักศึกษา 
และช่วยจัดการในการสอนรายวิชา 
  • ใช้บุคลากรช่วยในการสื่อสารกับนักศึกษาแทนอาจารย์ เชน่ ช่วยตอบอีเมล์นักศึกษาในเรื่องทั่วๆ 
ไปที่ไม่เก่ียวกับเนื้อหาการเรียน 
ขั้นที ่3 เลือกยุทธวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งมีให้เลือก 3 วิธ ีได้แก่  
  1) อาจารย์แต่ละคนดูแลนักศึกษาจ านวนมากข้ึน โดยเพิ่มจ านวนนักศึกษาในแต่ละตอนหรือเพ่ิม
จ านวนตอน  
  2) เปลี่ยนสัดส่วนการใช้บุคลากรที่มีค่าจ้างสูงกว่าไปใช้บุคลากรที่มีค่าจ้างต่ ากว่าแทน  
  3) ท าท้ังสองแบบยุทธศาสตร์เหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งกับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนมากข้ึน 
หรือคงที่ เมื่อการลงทะเบียนเรียนคงท่ี การลดต้นทุนหมายถึง การใช้ทรัพยากรน้อยลง และเม่ือการ
ลงทะเบียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น การลดต้นทุนหมายถึง การใช้ทรัพยากรจ านวนเท่าเดิม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใด 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาจะลดลง 
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ของประเด็นนี้คือ ท าอย่างไรอาจารย์จึงจะท างานร่วมกัน รวมทั้งยอมรับและตระหนักถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกัน และมีกิจกรรมการเรียนรู้เหมือนกัน (Common Activities) การ 
Redesign ทั้งรายวิชาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดการควบคุมคุณภาพในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 
2.การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Encourage active learning) 
  การท าให้นักศึกษาให้ความสนใจกับเนื้อหา หรือสื่อการสอน หรือได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจในมโนทัศน์ (Concept) ของเรื่องที่ก าลังเรียน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน หรือ
เรียนรู้จากสื่อการสอน การท าโครงงาน การตอบค าถามพร้อมทั้งมีการให้ผลย้อนกลับจะท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ ซึมซับ และจดจ าจากการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 
3.การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล (Provide students with individualized 
Assistance) 
  แนวคิดเบื้องต้นของเทคนิคนี้คือ นักศึกษาจะต้องได้รับความช่วยเหลือทันทีเม่ือมีปัญหา เพราะสิ่ง
ที่ตามมาหลังจากท่ีนักศึกษาประสบปัญหาระหว่างการท าการบ้าน คือ หยุดท าและยอมแพ้ต่อปัญหาจึงควร
หาวิธีให้ความช่วยเหลือในเวลาที่นักศึกษาต้องการให้มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นเวลาที่นักศึกษาอยู่ที่บ้าน หอพัก 
หรือในที่ท างาน ซึ่งอาจท าได้โดยจัดให้มีคนคอยให้ความช่วยเหลือ (HELP TEAM), การเรียนรู้จากเพ่ือน 
(Peer Learning Team), การจัดห้องปฏิบัติการและมีบุคลากรประจ าห้อง หรือใช้เทคโนโลย ีเช่น SMART 
THINKING อย่างใดอย่างหนึ่ง 
4.การวัดผลอย่างต่อเนื่องและการให้ผลย้อนกลับทันที (Build in ongoing assessment 
and prompt feedback) 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการเรียนวิชาต่างๆ จะไม่มีการสอบจนกว่าจะถึงกลางภาค และปลายภาค 
การทดสอบตามระยะเวลาดังกล่าว ถ้านักศึกษาท าคะแนนได้เพียงร้อยละ 50 ก็จะอยู่ในสภาพล้าหลังเกิน
กว่าที่จะติดตามการเรียนการสอนในห้องได้ทัน จึงจ าเป็นต้องท าการทดสอบให้มากข้ึนและการท าให้
นักศึกษาทราบผลทันทีว่าตนเองเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจเรื่องอะไร จะท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดีขึ้นการวัดผล
ต่อเนื่องและการให้ผลย้อนกลับทันทีท าได้หลายวิธี เช่น การตอบค าถามผ่านระบบอัตโนมัติ(Automated 
Quiz) หรืออาจารย์ หรือผู้ช่วยอาจารย์ที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Learning Assistant: 
ULA) เป็นผู้ดูแลการตอบค าถามของนักศึกษา 
5.การใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการเรียนรู้ และการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา 
(Ensure sufficient time on task and monitor student progress) 
  การเรียนแบบ Redesign ไม่ใช่การเรียนไปตามความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษา
จะต้องมคีวามเข้าใจในเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดซึ่งเป็น
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 1. อาจารย์แต่ละคนดูแลนักศึกษาจ านวนมากขึ้น 
(ก) การเพิ่มจ านวนนักศึกษาในแต่ละตอน 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนคงที่ : อาจจะลดจ านวนตอน และจ านวนผู้สอนรายวิชานั้นลงได้ เช่น 
การสอนแบบปกติ นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอน มีนักศึกษา 20 คน 
สอนโดยอาจารย์ 40 คน สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 20 : 1 
การสอนแบบ Redesign นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 20 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 
40 คน สอนโดยอาจารย์ 20 คน สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 40 : 1 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนสูงขึ้น : สอนนักศึกษาในจ านวนที่มากข้ึนโดยใช้อาจารย์เท่าเดิม เช่น 
การสอนแบบปกติ นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอน มีนักศึกษา 20 คน 
สอนโดยอาจารย์ 40 คน สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 20 : 1 
การสอนแบบ Redesign นักศึกษา 1,600 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 
40 คน สอนโดยอาจารย์ 40 คน สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 40 : 1 
(ข) การเพิ่มจ านวน section โดยท่ีอาจารย์แต่ละคนมีภาระงานเท่าเดิม 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนคงที่ : วิธกีารนี้จะช่วยให้จ านวนตอนของการสอนเท่าเดิม แต่จ านวนอาจารย์ที่สอนวิชา
นี้ลดลง 
การสอนแบบปกติ นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 20 คนสอนโดยอาจารย์ 
40 คน สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 20 : 1 
การสอนแบบ Redesign นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา20 คน อาจารย์
แต่ละคนสอน 2 ตอน โดยภาระงานคงเดิม สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 40 : 1 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนสูงขึ้น : สอนนักศึกษาจ านวนมากขึ้นโดยใช้ผู้สอนเท่าเดิมเช่น 
การสอนแบบปกติ นักศึกษา 800 คนจัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 20 คน 
อาจารย์แต่ละคนสอน 1 ตอน โดยภาระงานคงเดิม สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 20 : 1 
การสอนแบบ Redesign นักศึกษา 1,600 คน จัดการสอน 80 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 
20 คน อาจารย์แต่ละคนสอน 2 ตอน โดยภาระงานคงเดิม สัดส่วนนักศึกษา : อาจารย์ = 40 : 1 
2. เปลี่ยนสัดส่วนการใช้บุคลากรที่มีค่าจ้างสูงกว่าไปใช้บุคลากรที่มีค่าจ้างต่ ากว่า 
จ ำนวนผู้ลงทะเบียนคงที่ : สามารถจัดการสอนโดยมีจ านวนตอนเท่าเดิม และลดต้นทุนในส่วน 
ของผู้สอนโดยใช้อาจารย์พิเศษ (Tutor) และ ULA ซึ่งค่าจ้างต่ ากว่าอาจารย์ประจ าที่สอนเต็มเวลา 
การสอนแบบปกติ นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 20 คน 
ท าการสอนโดยอาจารย์ประจ า 30 ตอนและสอนโดยอาจารย์พิเศษ 10 ตอน 
การสอนแบบ Redesign นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 
20 คน ท าการสอนโดยอาจารย์ประจ า 10 ตอน สอนโดยอาจารย์พิเศษ 30 ตอน 



��
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร 

88 
 

จ ำนวนผู้ลงทะเบียนสูงขึ้น : ท าให้สอนนักศึกษาได้มากขึ้นและเพ่ิมจ านวนตอนได้มากข้ึน ซึ่งจะ 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา เนื่องจากค่าจ้างในส่วนที่ต้องจ่ายให้อาจารย์พิเศษ และ ULA น้อยกว่า
อาจารย์ประจ าที่สอนเต็มเวลา 
การสอนแบบปกติ นักศึกษา 800 คน จัดการสอน 40 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 20 คน 
ท าการสอนโดยอาจารย์ประจ า 30 ตอน และสอนโดยอาจารย์พิเศษ 10 ตอน 
การสอนแบบ Redesign นักศึกษา 1,600 คน จัดการสอน 80 ตอน แต่ละตอนมีนักศึกษา 
20 คน ท าการสอนโดยอาจารย์ประจ า 20 ตอน สอนโดยอาจารย์พิเศษ 60 ตอน 
3. ท าทั้งสองแบบ 
สถาบันอุดมศึกษาที่ท า Redesign ส่วนใหญ่ท าทั้งสองแบบ เช่น  Florida Gulf Coast University 
(FGCU) ลดจ านวนตอนจาก 31 เหลือ 2 ตอน และเพ่ิมจ านวนนักศึกษาจาก 800 เป็น 950 คน ในปีแรก
ของการ Redesign วิชา Fine Arts การสอนรายวิชาดังกล่าวในแบบปกติ สอนโดยอาจารย์ประจ าร้อยละ 
20 และอาจารย์พิเศษร้อยละ 80 เมื่อมีการ Redesign วิชานี้สอนโดยอาจารย์ประจ าเท่านั้น และใช้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ ท าหน้าที่เป็น“Preceptor” ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ตั้งข้ึนใหม่เพ่ือ
ช่วยอาจารย์ผู้สอนในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาผ่านอีเมล์ ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา เป็นผู้น า
การอภิปรายในเว็บบอร์ด ตรวจและให้คะแนนการเขียนวิเคราะห์ (Critical Analysis Essays) Preceptor 
1 คนดูแลนักศึกษา 60 คน การใช้อาจารย์พิเศษช่วยสอนจะมีค่าใช้จ่าย $2,200/นักศึกษา 30 คน/ 1 ตอน 
ส่วนการใช้ Preceptor มีค่าใช้จ่าย $1,800/นักศึกษา 60 คน การ Redesign ด้านบุคลากรของรายวิชานี้
ท าให้ FGCU สามารถบริหารจัดการกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมข้ึนและลดค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาได้ใน
ขณะเดียวกัน 
 
การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  การท า Redesign เน้นที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการวัดผลเพื่อให้ค าตอบได้ว่า 
การท า Redesign มีผลกระทบต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างไรการวัดผลมี 2 ระยะ 
ระยะน าร่อง ให้ใช้วิธีวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียนในกรณีท่ีมีข้อมูลผลการเรียนรู้แบบปกติท่ีมี
อยู่ก่อนที่จะมีการสอนแบบ Redesign โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นเปรียบเทียบกับผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
สอนแบบ Redesign ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลของการเรียนรู้แบบปกติ ให้ใช้วิธีวัดผลแบบคู่ขนาน (Parallel) 
โดยจัดการสอนแบบปกติและแบบ Redesign คู่ขนานกัน และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการเรียนการสอนแต่
ละแบบ 
ระยะที่ด าเนินการเต็มรูปแบบ ให้ใช้ข้อมูลผลการเรียนรู้แบบปกติที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการสอนแบบ 
Redesign หรือหากไม่มีให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการใช้วิธีการแบบคู่ขนานในระยะน าร่อง เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการสอนแบบ Redesign ซึ่งจะวัดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 
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  1) การเปรียบเทียบผลการสอบปลายภาค (Comparison of common Final Exams) 
เปรียบเทียบโดยใช้แบบทดสอบปลายภาคแบบเดียวกันในการทดสอบผลการเรียนรู้จากการเรียนแบบ 
ปกติ และการเรียนแบบ Redesign 
  2) การเปรียบเทียบผลการสอบเฉพาะข้อค าถามที่เหมือนกัน (Comparison of Common 
Content items Selected from Exams) เช่น ในข้อสอบแบบเลือกตอบ จะต้องมีค าถามที่เหมือนกัน
อย่างน้อย 20 ข้อ ส าหรับค าถามประเภทอ่ืนๆ อาจจะเป็นการเขียนเรียงความในหัวข้อเดียวกันอย่างน้อย 1 
หัวข้อ หรือการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันอย่างน้อย 2-3 ปัญหา 
  3) การเปรียบเทียบผลจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน บางสาขาวิชาใช้วิธีการวัดความรู้ 
นักศึกษาตั้งแต่ก่อนการเรียน และท าการวัดอีกครั้งในตอนปลายภาค เมื่อสิ้นสุดการเรียน เพ่ือใช้ 
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา วิธีการนี้ใช้มากในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  4) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยใช้ Rubrics ส าหรับวิชาที่ต้องการ 
วัดความสามารถในการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การเขียนเรียงความ การเต้นร า การแสดงดนตรี 
เครื่องมือที่เหมาะส าหรับการวัดผลการเรียนรู้ลักษณะนี้คือ Rubrics 
  ในเรื่องของการวัดผล นอกจากสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานที่ต้องท าคือ การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว 
ยังมีประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรด าเนินการวัดร่วมด้วย ดังนี้ 
  1) ถ้ารายวิชาที่ท าการ Redesign เป็นวิชาที่ต้องผ่านก่อน (Pre requisite Course) ควร 
ติดตามผลการเรียนในรายวิชาที่ตามมาของนักศึกษาร่วมด้วย การติดตามผลการเรียนทั้งสองรายวิชา 
จะท าให้ทราบว่า นักศึกษาจดจ า และน าสิ่งได้เรียนรู้ไปใช้ในการเรียนในรายวิชาต่อไปได้ดีเพียงไร 
  2) หากต้องการปรับปรุงทัศนคติของนักศึกษาต่อวิชาที่เรียนให้ดีขึ้น ควรท าการวัดทัศนคติ 
ของนักศึกษาต่อวิชาที่เรียน 
  3) หากต้องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชานั้นๆ ให้มากขึ้น ควรติดตามความ 
สนใจในการเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ของนักศึกษาในสาขาวิชา 
  4) ศึกษาความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานระหว่างนักศึกษากลุ่มต่างๆ เช่น ระหว่าง 
นักศึกษาท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้สูง, ระหว่าง 
นักศึกษาท่ีเป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่พ่อแม่ได้รับการศึกษา 
ในระดับมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ควรค านึงถึง 
  5) อีกสิ่งที่อาจจะต้องด าเนินการด้วยคือ วัดการเรียนรู้ที่เน้นความเข้าใจ (Deep Learning) 
และการเรียนรู้ที่เน้นความจ า (Superficial Learning) การวัดผลในสาขาวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งเน้นการเปรียบเทียบการวัดความจ ากับความเข้าใจในมโนทัศน์ที่จะท าให้นักศึกษาสามารถลง
ความเห็น (Imply) ประยุกต์ใช้ (Apply) และถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer) ได้ จึงควรท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในสิ่งเหล่านี้ระหว่างการเรียนแบบปกติ และการเรียนแบบ Redesign ด้วย 
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สิ่งส าคัญท่ีต้องพิจารณา (Key Decision) 
สิ่งส าคัญท่ีต้องพิจารณาก่อนการท า Course Redesign มี 7 ประการ ได้แก่ 
1) การเลือกรายวิชา (Course Choice) 
  รายวิชาที่จะท าการ Redesign ควรเป็นวิชาที่มีปัญหา เช่น มีอัตรา Drop-Fail-Withdraw สูง
นักศึกษาไม่สามารถน าความรู้ที่เรียนมาจากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่ต้องเรียนในล าดับต่อมา มีเสียง
ร้องเรียนจากนักศึกษาเกี่ยวกับความยากของวิชา ความช่วยเหลือที่นักศึกษาต้องการจากการเรียนวิชา
ดังกล่าว นักศึกษาไม่รู้ว่าวิชาที่เรียนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนตอนเดียวกันมีผลการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจ านวนมากต้องเรียนและมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนให้แก่
นักศึกษา หรือเป็นวิชาที่หาอาจารย์พิเศษที่มีคุณภาพมาท าการสอนได้ยาก 
2) คณะท างาน (Who will be part of the team?) 
  คณะท างานที่รับผิดชอบเรื่องการท า Redesign ควรประกอบด้วย อาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญใน 
เนื้อหาวิชา ซึ่งจะท าหน้าที่ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และเนื้อหาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารโครงการ ซึ่งมีความเข้าใจดีพอที่จะให้ค าแนะน าหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ Redesign 
รายวิชาแก่นักศึกษาได้ ทีมงานด้าน IT อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
มากพอที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนด้วยตนเองได้ จึงต้องการค าแนะน าและความช่วยเหลือจาก 
ผู้เชี่ยวชาญในการท าความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการเรียนรู้ของนักศึกษา และลดต้นทุน 
ในการจัดการสอนของรายวิชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวัดผลลัพธ์การ
เรียนรู้จากการเรียนแบบปกติ และการเรียนแบบ Redesign และคนอ่ืนๆ ที่เห็นว่ามีความจ าเป็น ที่จะให้
เข้าร่วมเป็นคณะท างาน เช่น คนที่มีทักษะที่ต้องการ คนที่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ รวมทั้งคนที่เชื่อว่า 
การท า Redesign จะท าให้การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ 
3) โมเดลที่ใช้ในการ Redesign (Redesign Model) 
  การเลือกโมเดลส าหรับการ Redesign ต้องค านึงถึงเนื้อหาวิชา ทรัพยากรที่มีอยู่ เป้าหมายที ่
ต้องการ และตัวนักศึกษา เช่น การสอนภาษา จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียนผ่าน
กิจกรรมออนไลน์ และฝึกทักษะการพูดด้วยการสอนแบบพบกันในชั้นเรียน ส าหรับข้อควรระวังเก่ียวกับ
นักศึกษาคือ โมเดลที่นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองค่อนข้างสูงไม่เหมาะกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่
เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เพราะนักศึกษากลุ่มนี้ยังไม่สามารถดูแลตนเองได้ดี คณะท างาน
ควรร่วมกันพิจารณาหาโมเดลที่เหมาะสมในการ Redesign วิชาพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษากลุ่มนี้ 
4) แผนการวัดผล (Assessment Plan) 
  การวางแผนการ Redesign คณะท างานจะต้องเลือกวิธีการวัดผลแบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบที่
เหมาะสมกับการโมเดลของการ Redesign สิ่งส าคัญเก่ียวกับเรื่องการวัดผลคือ ไม่ควรให้การวัดผลเป็นเรื่อง
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หลัก แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากจึงจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมอยู่ในคณะท างานด้วย เพ่ือไม่ให้การวัดผล
เป็นอุปสรรคของการท างาน ประเด็นที่อาจารย์ผู้สอนควรให้ความสนใจคือ นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามท่ี
ต้องการหรือไม่ 
5) แผนการลดต้นทุน (Cost Saving Plan) 
  การท าแผนการลดต้นทุน จะต้องตัดสินใจเลือกวิธีการลดต้นทุนที่เหมาะสมมากท่ีสุดพร้อมทั้งให้
เหตุผลของการเลือก สิ่งที่ต้องคิดเก่ียวกับการลดต้นทุนคือ โครงสร้างของรายวิชา และสิ่งที่ต้องเปลี่ยน
เพ่ือให้ต้นทุนลดลง เช่น จ านวนตอน การใช้ GTA (Graduate Teaching Assistant)เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดผลดี 
หรือท าให้เกิดปัญหา ปัญหาที่รายวิชาประสบอยู่คืออะไร โมเดลที่เหมาะสมกับรายวิชาควรเป็นโมเดลใด 
รวมทั้งความต้องการเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาว่า ต้องการให้มีนักศึกษาในรายวิชานี้เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
6) การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
  การท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา และเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ผลต่อความส าเร็จของนักศึกษา การที่จะจัดประสบการณ์ดังกล่าวให้กับนักศึกษาได้อาจารย์ต้องมีความ
เข้าใจและมีประสบการณ์ในการบูรณาการการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ากับรายวิชาที่สอนจึงจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้เชิงรุก ดังนั้นการเลือกรายวิชาที่จะท าการ Redesign จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาด้วยว่า มี
อาจารย์ที่มปีระสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนหรือไม่ 
7) สื่อการเรียนการสอน (Learning Materials) 
  สื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการท า 
Course Redesign เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และลดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอน 
สิ่งต้องพิจารณาในประเด็นนี้คือ มีสื่อการสอนที่มีคุณภาพส าหรับรายวิชานี้มากน้อยเพียงใด จะหาได้จากท่ี
ไหน อาจารย์เต็มใจที่จะใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพซึ่งผู้อ่ืนผลิตขึ้น หรือใช้สื่อการสอนที่มีผู้ผลิตออกจ าหน่าย
หรือไม่ มีความจ าเป็นที่จะต้องผลิตสื่อการสอนเพ่ิมเติมหรือไม่ ความสามารถของอาจารย์ในการสร้าง
เว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นอย่างไร มีทีมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้หรือไม่ 
การตรวจสอบความพร้อม (Course Redesign Planning Checklist) 
  การส ารวจความพร้อมข้ันสุดท้ายว่า ในแผนการ Redesign ที่ได้จัดท าขึ้นนั้นมีองค์ประกอบของ
ความส าเร็จอยู่ในแผนหรือไม่ การตอบค าถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงว่า แผนการ 
Redesitgn นั้นมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จทั้งในด้านวิชาการ เป้าหมายทางการเงิน และประโยชน์ที่
นักศึกษาตลอดจนอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับ  
  ค าถามชุดนี้มี 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการรายวิชา การลดต้นทุน การวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และการปฏิบัติการ ดังนี้ 
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การจัดการรายวิชา (Course Organization) 
1. ท่านตั้งใจที่จะเลือกใช้รูปแบบของการ Redesign แบบใด จากที่มีอยู่ 6 รูปแบบ 
2. ท่านตั้งใจที่จะท าการ Redesign ทั้งรายวิชาหรือไม่ 
3. นักศึกษาจะได้เรียนรู้เชิงรุกได้อย่างไร 
4. ท่านจะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaborative Learning) หรือ 
   ท างานเป็นทีม(Team-based Learning) ได้อย่างไร และจ าท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าวได้อย่างไร 
5. ท่านจะจัดให้มีความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลให้แก่นักศึกษาได้มากกว่าที่นักศึกษาได้รับจาก 
    การเรียนแบบปกติได้อย่างไร 
6. ท่านได้วางแผนส าหรับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และการให้ผลย้อนกลับอย่างทันท่วงที 
    แก่นักศึกษาอย่างไร กิจกรรมเหล่านี้จะถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่ต้องด าเนินการ 
    หรือไม่ 
7. ท่านจะรับรองว่า นักศึกษาใช้เวลาอย่างเพียงพอในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไร ท่านจะ 
    ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาอย่างไร และท่านจะจัดการอย่างไรกับนักศึกษาที่เรียนไม่ทัน 
    เพ่ือน 
การลดต้นทุน (Cost Reduction) 
8. ท่านได้พิจารณาหรือไม่ว่า เนื้อหาตอนใดของรายวิชาที่จ าเป็นต้องสอนแบบพบกันในชั้นเรียนและ 
    เนื้อหาใดท่ีเหมาะสมส าหรับการสอนแบบออนไลน์ 
9. ท่านมีแผนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการให้คะแนนเท่าที่สามารถท าได้หรือไม่ เช่น การตอบค าถาม  
    (Quizzes) การท าการบ้าน และอ่ืนๆ ท่านจะด าเนินการให้เกิดข้ึนได้อย่างไร 
10. ท่านได้คิดหาวิธีเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลแก่นักศึกษาหรือไม่ ใครจะเป็น 
     ผู้ด าเนินการเรื่องนี้ และจะด าเนินการอย่างไร 
11. ท่านได้พิจารณาเกี่ยวกับการใช้บุคลากรประเภทต่างๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ 
     ต้องการความช่วยเหลือ และช่วยท างานด้านการบริหารจัดการหรือไม่ (เช่น ULA, GTA, ผู้ช่วย 
     สอน,อาจารย์ และบุคคลอ่ืนๆ) และบุคคลแต่ละประเภทนี้จะต้องท าอะไร 
12. ท่านได้พิจารณาที่จะยุบรวมจ านวนตอนทั้งหมดของรายวิชาให้ลดน้อยลงหรือไม่ ท่านคิดถึงการ 
     แบ่งงานกันท าของอาจารย์เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างานหรือไม่ 
13. ท่านได้ปรึกษาทีมงานด้านบริหารจัดการ (เช่น ผู้บริหารงานทะเบียน ฝ่ายแผน ทีมงานด้าน IT)  
     เกี่ยวกับการท า Redesign ที่จะส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้หรือไม่ 
การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment of Student Learning) 
14. ท่านได้เลือกวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่าง 
     การน าร่องหรือยัง 
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15. ท่านได้เลือกวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในช่วง 
     ด าเนินการ Redesign อย่างเต็มรูปแบบหรือยัง (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานจาก “ก่อน” การ Redesign  
     vs. ข้อมูลพื้นฐานในช่วงการน าร่อง) 
16. ท่านเลือกใช้วิธีการวัดผลแบบใด จากที่มีอยู่ 4 วิธีการ 
17. ท่านตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแผนการวัดผลอย่างไร รวมทั้งการท างานกับคนอ่ืนๆ ที่อาจจะ 
     ต้องการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
18. ท่านได้วางแผนที่จะท าการเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบเดิม และการสอนแบบ Redesign  
     ไว้อย่างไร 
19. ท่านได้เตรียมการที่จะรวบรวมผลส าเร็จทั้งระยะน าร่อง และระยะที่ใช้การสอนแบบเดิมหรือไม่  
     ท่านมีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความส าเร็จของรายวิชาเพ่ือการเปรียบเทียบหรือไม่ 
การปฏิบัติการ (Implementation) 
20. ท่านมีแผนที่จะเตรียมนักศึกษา (และผู้ปกครอง) ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากการสอนแบบเดิม 
     ไปสู่การเรียนการสอนแบบใหม่หรือไม่ ท่านจะด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร 
21. ท่านก าหนดวิธีการวัดผล และจัดเตรียมความพร้อมด้าน IT เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้แบบ IT- 
     based แล้วหรือยัง ท่านจะด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร 
22. ถ้าบุคลากรที่ท าการสอนรายวิชาประกอบด้วย อาจารย์พิเศษ ULA (Undergraduate Learning  
     Assistant )ท่านจะปฐมนิเทศและฝึกอบรมบุคคลเหล่านี้อย่างไรทั้งในตอนเริ่มต้น และระหว่าง 
     การด าเนินงาน 
23. ท่านได้วางแผนส าหรับการท า Redesign ในวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งเชิญชวนอาจารย์อื่นเข้าร่วมในการ  
     Redesign อย่างไร 
24. ท่านจะประกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาได้อย่างไร รวมทัง้การเข้าถึงเครือข่ายและ 
     ทรัพยากรการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ (Technological Resources) ที่นักศึกษาต้องการ 
25. ท่านจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่นักศึกษาได้อย่างไรในระหว่างที่นักศึกษาใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือ 
     การเรียนรู ้ระหว่างที่ใช้ CMS (Course Management System ) และอ่ืนๆ ใครจะเป็น 
     ผู้ด าเนินการเรื่องนี้ 
26. ถ้าการท า Course Redesign ของท่านมีความจ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่านมี 
     พ้ืนที ่และอุปกรณ์เพียงพอหรือไม่ส าหรับการ Redesign รายวิชานี ้
27. ท่านจะจัดการอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงของ CMS (Course Management System) และ 
     ท าให้การใช้ CMS มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
28. ซอฟต์แวร์ที่ท่านเลือกใช้เหมาะสมส าหรับการใช้กับนักศึกษาจ านวนมากหรือไม่ (25 vs.200)  
     เซิร์ฟเวอร์ของท่านสามารถรองรับนักศึกษาท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากการ Redesign หรือไม่ 
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29. ท่านประสบความส าเร็จหรือไม่ในการท าความตกลงเบื้องต้นกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในประเด็น 
     ที่เก่ียวกับหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ล าดับหัวข้อ รูปแบบการสอนต ารา 
     ที่ใช ้และอ่ืนๆ 
30. ท่านวางแผนที่จะบรรลุความตกลงกับอาจารย์ในการท า Redesign อย่างต่อเนื่องอย่างไร 
31. ท่านวางแผนที่จะท าให้ภาควิชาและสถาบันการศึกษามีความมุ่งมั่นในการท า Redesign อย่าง 
     ต่อเนื่องอย่างไร 
 
รายการค าย่อ 
  CMS   Course Management System 
  CPT   Course Planning Tool 
  GTA   Graduate Teaching Assistant 
  LMS   Learning Management System 
  NCAT   National Center for Academic Transformation 
  TA   Teaching Assistant 
  ULA   Undergraduate Learning Assistant 
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สถาบันคลังสมองแห่งชาติ. (2556) กำรเปลี่ยนโฉมวิชำกำร Course Redesign  
อัจฉรา วัฒนาณรงค์. (2551)  กำรวิเครำะห์ผู้เรียน เอกสารประกอบการอบรม  มหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี   
http://app.eng.ubu.ac.th/~ubusenate/files/ethic.pdf  เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 
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                                    บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ คณะ                                                                 โทร   
ที่ ศธ ๐๕๒๙.       /   วันที ่                           
เรื่อง   ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่  

............................................................................................................................. ................................... 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผ่านหัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา)   
  ด้วยคณะ.................................................มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร 
จ านวน...............รายวิชา ดังนี ้
  ๑. XXXX XXX ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)    X(X-X-X) 
  ๒. XXXX XXX ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)    X(X-X-X) 
  ๓. XXXX XXX ชื่อวิชาภาษาไทย (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)    X(X-X-X) 
  โดยได้แนบเอกสารการเสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตรมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา จ านวน  ๑๕ ชุด ดังนี้ 
  ๑. หลักการเหตุผลของการเปิดรายวิชาใหม่ 
  ๒. มคอ. ๓ รายวิชาจ านวน...รายวิชา  จ านวนรายวชิาละ ๑๕ ชุด 
  ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน ๑ ชุด 
  ทั้งนี้ รายวิชาที่ขอเปิดใหม่นี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ.....ในการประชุม
ครั้งที.่..เมื่อวันที่........เรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    
      (                                          ) 
     คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
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บทสรุปการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 

  ๑. เหตุผลความส าคัญความจ าเป็นในการเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่  เช่น ท าไมต้องเปิดรายวิชา
นี้ มีปัญหาหรือประเด็นอะไร 
  ๒.จุดเด่นของรายวิชา เช่น เป็นรายวิชาบูรณาการ ข้ามศาสตร์ สาขา มีเนื้อหาใหม่ก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีไม่เคยมี 
  ๓.ความซ้ าซ้อนของรายวิชา ให้ตรวจสอบทุกรายวิชาในมหาวิทยาลัยว่ามีรายวิชาที่มีเนื้อหา
คล้ายกันที่เปิดอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามี มีการจัดการอย่างไร 
  ๔.ความพร้อมของผู้สอน เช่น จบตรงวิชา มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอนเป็นทีม 
  ๕.วิธีการจัดการเรียนการสอน   เช่น เน้น Activity Based Learning  
  ๖.ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ เช่น มีทักษะประสบการณ์ในด้านใดเพ่ิมเป็นพิเศษ 
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การเขียน หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
2.วิธีการสอน 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผดิชอบต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ 
    ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา   จิตสาธารณะ ความรับผดิชอบต่อประโยชน ์
    ส่วนรวม และจติส านึกรักท้องถิ่น   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  กตัญญ ู  
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคดิเห็น 
     ของผู้อื่น 

    

 1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
3 การเรียนรู้โดยการปฏบิัติ Performance Based Learning 
4 การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกัProblem Based Learning 

 1.การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
2.วิธีการสอน 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ 
      สามารถน าไปใช้ในการด าเนนิชีวิตได ้

 1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรูC้o-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  Learning 

 1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า  
    ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการ 
   อ้างอิง 

2.2 มีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรได ้ 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรูC้o-operative Learning 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  Learning 

1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า  
    ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการ 
   อ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
2.วิธีการสอน 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

4.  ด้านทกัษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1  มีทักษะการท างานเป็นทีม  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี  ปรับตัวให้เข้ากับ 
      วัฒนธรรมองค์กรได้    
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง 
      หลากหลายของมนุษย์   
4.3  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของ 
     ไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และนนัทนาการ 

  1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based Learning 
3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning 
4.การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5.การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based Learning 

  1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอและ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุม่กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ  
    จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
2.วิธีการสอน 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  แกไ้ขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีหลักการและ 
     เหตุผลมีวสิัยทัศน์  และความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แก้ไขปัญหาและปฏิบตัิได ้
     อย่างเหมาะสม 

 1.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based Learning 
2.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

 1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
  สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2.ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปญัหา การแก้ไข 
  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 
  ปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

3.4 มีทักษะภาคปฏิบัตติามทีไ่ด้รบัการฝึกฝน (ถ้าม)ี 
3.การสาธิต  
4.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning 
5. การทดลอง 

1.ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 
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      วัฒนธรรมองค์กรได้    
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง 
      หลากหลายของมนุษย์   
4.3  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของ 
     ไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และนนัทนาการ 

  1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 
2.การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based Learning 
3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning 
4.การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 
5.การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based Learning 
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   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุม่กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ  
    จริยธรรม) 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
2.วิธีการสอน 

3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้    
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะหแ์ละ
คัดเลือกข้อมลูจากแหล่งความรูต้่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning 
3.ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

  1.การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความ
เข้าใจ 
2.การน าเสนอปากเปล่า 
3.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
4.การประเมินโครงงาน 

6. ด้านทักษะปฏิบัต ิ
1 มีทักษะปฏิบัติทางกายภาพสูง เช่น การเต้นร า ดนตร ีการวาดภาพ  
  การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์  วิทยาศาสตร์การแพทย ์ พยาบาล  
  สัตวแพทย์  เทคนิคการแพทย ์

 1.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning 

 

 1.ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 

6.2 การฝึกงาน สหกิจศึกษา 
1.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ  
   Performance Based Learning 
2.การสมัมนา 

 

1.การน าเสนอปากเปล่า 
2.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
3.การประเมินโครงงาน 
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การเขียน หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการจัดการเรียนรู ้  
 

สัปดาห์ 

ที ่

วัตถุประสงค์ 

การเรียนรู ้

หัวข้อการสอน/รายละเอียด 
ชั่วโมง 

บรรยาย 

ชั่วโมง 

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

1 
ให้ก าหนด
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้แต่ละ
สัปดาห์ให้
สอดคล้องกับกรอบ 
TQF 

ให้น า Concept /หัวข้อจาก
ค าอธิบายรายวิชามาจัดท าเป็น
แผนการสอน ให้สอดคล้อง 
ต่อเนื่องให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดให้ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

วิธีสอน 
การเรียนแบบสร้างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping) 
การสอนแบบการตั้งค าถาม 
(Questioning)      
การสอนแบบการศึกษาเป็น
รายบุคคล (Individual Study) 
การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม
ย่อย (Small - Group 
Discussion)   

แฟ้มสะสมงาน 
การเขียนบันทึก
โครงการกลุ่ม 
การสังเกต 
การน าเสนองาน
ข้อสอบอัตนัย
ข้อสอบปรนัย 
การประเมินตนเอง 
การประเมินโดย

ระบุชื่อผู้สอน
แต่ละสัปดาห์ 
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คู่มือการบริหารงานวิชาการ 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 
ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รวบรวม  นางภูษณิศา นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
       หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีท่ีพิมพ ์ กันยายน 2556 
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สัปดาห์ 

ที ่

วัตถุประสงค์ 

การเรียนรู ้

หัวข้อการสอน/รายละเอียด 
ชั่วโมง 

บรรยาย 

ชั่วโมง 

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

การสอนแบบกรณีศึกษา (Case 
Studies)  
กิจกรรมและสื่อที่ใช้ 
สื่อภาพยนตร์ ภาพถ่าย 
การทัศนศึกษา 

เพื่อน 

7 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

สอบกลางภาค (ถ้ามี) 
 

 
 

 
 

16 
 

 
 

 
 

 
 

17 
 

สอบปลายภาค 
 

 
 

 
 

รวมจ านวนชั่วโมง 
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คู่มือการบริหารงานวิชาการ 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 
ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รวบรวม  นางภูษณิศา นวลสกุล    นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
       หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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