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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะ/ ภาควิชา    คณะศึกษาศาสตร์/ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Occupations and Technology Teaching 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย : การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Master of Education (Occupations and Technology Teaching) 
 อักษรย่อภาษาไทย : กศ.ม. (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Occupations and Technology Teaching) 

 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
    เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 
    รับทั้งนิสิตสัญชาติไทย และนิสิตสัญชาติอ่ืนที่มีความรู้ภาษาไทย 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
        ให้ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี)  
เพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 
  สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ …2...../2556 
 เมื่อวันที่ ......23..เมษายน..... พ.ศ. 2556 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …3…./2556 
 เมื่อวันที่ …..15..พฤษภาคม......พ.ศ. 2556 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2557 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และครูในสังกัดอ่ืน ๆ 
 8.2  นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8.3  บุคลากรทางการศึกษา 
 8.4  นักวิชาการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ 
 8.5  พนักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
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9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1)  นายมานพ  แจ่มกระจ่าง    เลขประจ าตัวประชาชน  3 1022 9000X XXX 
   คุณวุฒิ   Ph.D. (Industrial Education)  
      University of Missouri-Columbia, USA. พ.ศ. 2527 
                          M.S. (Industrial Education)  
      Bemidji State University, USA. พ.ศ. 2522  
                          กศ.บ. (ฟิสิกส)์  
      วิทยาลัยวิชาการศึกษา (พิษณุโลก) พ.ศ. 2512 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์ 
 

 (2)  นายไชยยันต์  ถาวระวรณ์ เลขประจ าตัวประชาชน  3 1020 0264X XXX 
    คุณวุฒิ ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)  
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2545 
               ค.อ.ม. (เคร่ืองกล)  
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2524 
               ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 
      ค.อ.บ. (เทคนิคยานยนต์)  
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2519 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
 (3)  นายดุสิต  ขาวเหลือง  เลขประจ าตัวประชาชน  3 2001 0070X XXX 

  คุณวุฒิ  Ph.D. (Vocational Education and Training)  
     Dresden University of Technology, Germany พ.ศ. 2551 
                กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
     มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
                กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) พ.ศ. 2531 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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 (4)  นายเมธี  ธรรมวัฒนา เลขประจ าตัวประชาชน  3 101 70077X XXX 
  คุณวุฒิ  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

  ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2544 
  ค.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2542 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 

 (5)  นายเกรียงศักดิ์  บุญญา  เลขประจ าตัวประชาชน  3 2009 0059 X XXX 
   คุณวุฒิ  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 
                          ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)  
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542 
                          กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
      มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 
   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มุ่ง
พัฒนาคนและสังคมไทยโดยพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนทุกกลุ่มวัย ตลอดชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนา
สมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงาน พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากนั้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
      การศึกษาถือว่าเป็นพลังทางปัญญาส าหรับประชาชนในการพัฒนาตนเอง สังคม  
และชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรือง ซึ่งโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคม 
เศรษฐกิจฐานความรู้ที่แข่งขันกันด้วยปัญญา ใช้ความรู้เป็นฐานในการท างาน และให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนางานด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมบุคลากรของประเทศให้ความรู้ และสามารถปรับตัว 
ได้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) รัฐบาลมีความมุ่งหวังในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง: 2553)  

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
      จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเหตุผลใน 4 ประเด็นดังนี้   
1) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาครูดี ครูเก่ง 
(Master Teacher) 2) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและวิธสีอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีศักยภาพด้านการสอนและการวิจัย และ4) เพื่อส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักและเห็นคุณค่าในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจหลักใน
การผลิตบัณฑิตทางด้านศึกษาศาสตร์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิต
บัณฑิตทางด้านศึกษาศาสตร์ได้ทุกระดับ และที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการ 
ผลิตบัณฑิตทางด้านศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
 
13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน และหลักสูตรในคณะดังนี้ 
 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
      บางรายวิชานิสิตต้องไปเรียนในภาควิชาอื่นในคณะศึกษาศาสตร์  
 



 7 

 13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   นิสิตคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรนี้ 
เป็นวิชาเลือกได้ 
 13.3  การบริหารจัดการ 
      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เป็นการด าเนินการของสาขาวิชา  สามารถบริหารจัดการ
ได้ภายในสาขาวิชา  ภาควิชา  และคณะที่หลักสูตรสังกัดอยู่ 
 

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

- ปรัชญา - 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้เป็นครูและนักการศึกษาด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู มีความสามารถด้านงานช่างพื้นฐานและสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติได้    เป็นผู้น าทาง
วิชาการ โดยใช้วิธีการวิจัยเป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ 
การพัฒนาการเรียนการสอน  
 

- ความส าคัญ - 
 วิชาชีพศึกษาศาสตร์เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ มีการผสมผสานสาระ วิชาการแขนงต่างๆ เข้ากับกระบวนการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ  
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- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้าน
การสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.  สามารถเปน็ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู สามารถปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เป็นนักการศึกษาที่สามารถน าความรู้ทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไปใช้
พัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 3.  เป็นนักวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถให้
ค าปรึกษาส าหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอให้ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
วิชาชีพครูและนโยบาย 
การศึกษาของประเทศ 
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ 
ในสาขาวิชาด าเนินการ 
วิจัยและเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์วิชาชีพใน 
ระดับนานาชาติอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม 
2. ด าเนินการติดตามประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอตามเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพ 
3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีภาระ 
งานวิจัยอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน 
ภาระงานที่ส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาก าหนด 
4. จัดสรรทุนอุดหนุนให้อาจารย์ไป 
ปฏิบัติการวิจัยหรือเสนอผลงานวิจัยใน 
ระดับนานาชาติ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับ 
ปรับปรุง 
2. รายงานการประเมิน
หลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพ 
4. จ านวนบทความวิจัยที่ลง 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
5. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ 
ทุนอุดหนุนไปศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
    หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 
       ด าเนินการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนส าหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

   จัดการเรียนการสอนในและนอกเวลาราชการ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  2) มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
    ไม่มี 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

    ไม่มี 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ปีที่ 2 - 40 40 40 40 

จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 40 40 40 40 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
            หน่วย : พันบาท 

รายการ 
 

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.  งบบุคลากร 2,720 2,830 2,940 3,050 3,160 
2.  งบด าเนินงาน 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 
3.  งบลงทุน 200 200 250 250 300 
4.  งบอุดหนุน 250 300 300 300 350 

รวมทั้งสิ้น 4,170 4,430 4,690 4,900 5,210 
 
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตรต่อคน   100,000 บาท 
 
 2.7  ระบบการศึกษา 
      แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    1)  นิสิตที่เคยศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อ
เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    2)  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่น แล้วโอนหน่วยกิตได้ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 
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  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
   แผน ก แบบ ก 2 
   1)  หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา  8   หน่วยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า     16   หน่วยกิต 
    2.1  วิชาเอกบังคับ  12  หน่วยกิต 
    2.2  วิชาเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า     4   หน่วยกิต 
   3)  หมวดวิทยานิพนธ์         12  หน่วยกิต 
  3.1.3  รายวิชา 
   1)  หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา  8 หน่วยกิต 
   402672 หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง 2 (2-0-4) 
      Advanced Foundations of Education 
   434522 การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา 3 (3-0-6) 
      Applied Educational Research 
   435611 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย 3 (3-0-6) 
      Statistical Methods for Research 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   16   หน่วยกิต 
    2.1    วิชาเอกบังคับ  12   หน่วยกิต 
            437501   การวิเคราะห์อาชีพ     2 (2-0-4) 

       Occupational  Analysis  

         437502 การศึกษาชีวิตและครอบครัว  2 (2-0-4) 
       Family and Life Education 
     437511    งานช่างส าหรับการด ารงชีวิต     2 (2-0-4) 
       Technician for Livelihood   
            437512    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 2 (2-0-4) 
                    Information Technology and Communication for Occupations 
            437513   การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
                Learning Management on Occupations and Technology 
            437551   สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
                Seminar on Occupations and Technology  
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    2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจากรายวิชา 
ต่อไปนี้  4  หน่วยกิต 
    437541   การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่องานอาชีพ  2 (2-0-4)  
       Innovation and Invention Development for Occupations 
         437542   งานประดิษฐส์ร้างสรรค์เพื่ออาชีพ   2 (2-0-4) 
       Creative Invention for Occupations    
     437543   การจัดการธุรกิจครอบครัว  2 (2-0-4) 
 Management of  Family Business    
     437544   งานเกษตรเพื่ออาชีพ  2 (2-0-4) 
       Agriculture for Occupations 
     437545    สื่อมัลติมีเดียส าหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    2 (2-0-4) 
            Multimedia Materials for Occupations and Technology Teachers 
 437546 วัสดุศาสตร์พื้นฐาน  2 (2-0-4) 
  Basic Material Sciences        
    437547   ไฟฟ้าและการส่องสว่าง  2 (2-0-4) 
  Electricity and Illumination  
 437548   เทคโนโลยีการผลิตส าหรับครู    2 (2-0-4) 
  Production Technology for Teachers    
    437549     เทคโนโลยีเคร่ืองท าความเย็นส าหรับครู      2 (2-0-4) 
       Refrigeration Technology for Teachers 
    437550   การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
       Occupations and Technology Curriculum Development   
    437552 โปรแกรมส าเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ  2 (2-0-4) 
           Software Packages for Occupations Development 
 
  3)  หมวดวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
    437699      วิทยานิพนธ์ 12 (0-0-36) 
              Thesis 
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    หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
    400681   ปฏิบัติการสอน 1 6 (0-24-6) 
       Teaching Practice I 
    400682   ปฏิบัติการสอน 2 6 (0-24-6) 
       Teaching Practice II 
    401572 ความเป็นครู 2 (2-0-4) 
       Teaching Profession 
    404503 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 (2-0-4) 
       Communication Language for Teachers 
    415502 จิตวิทยาส าหรับครู 2 (2-0-4) 
       Psychology for Teachers 
    429502 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2 (2-0-4) 
       Educational Information Technology and Innovation 
    430519 การบริหารจัดการในห้องเรียน 2 (2-0-4) 
       Classroom Management 
    433501 การวัดและประเมินผลการศึกษา 2 (2-0-4)
       Educational Measurement and Evaluation  
        
 

  3.1.4  ความหมายเลขรหัสวิชา 
       เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา  ดังนี้ 
    400 – 449 คณะศึกษาศาสตร์ 
    เลขรหัสตัวที่สี่  หมายถึง  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
    เลขรหัสตัวที่ห้า  หมายถึง  หมวดวิชาดังต่อไปนี้ 
    0  หมายถึง   พื้นฐาน 
    1-4 หมายถึง   ทฤษฏี  หลักการ 
    5-7 หมายถึง   สัมมนา 
    8  หมายถึง   ปฏิบัต ิ
    9  หมายถึง    วิจัย / วิทยานิพนธ์ 
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  3.1.5  แผนการศึกษา 
    แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีของแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา มีดังนี้ 
 
  ปีท่ี  1  ภาคเรียนต้น 
    402672 พื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง    2 (2-0-4) 
       Advanced Foundations of Education 
    435611 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย    3 (3-0-6) 
       Statistical Methods for Research   
    437501 การวิเคราะห์อาชีพ         2 (2-0-4) 

       Occupational Analysis  

    437502 การศึกษาชีวิตและครอบครัว     2 (2-0-4) 
       Family and Life Education 
                                                                    รวม  9 หน่วยกิต 
 

  ปีท่ี  1  ภาคเรียนปลาย 
    434522 การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา    3 (3-0-6) 
       Applied Educational Research 
    437511 งานช่างส าหรับการด ารงชีวิต    2 (2-0-4) 
       Technician for Livelihood 
    437512   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 2 (2-0-4) 
                                 Information Technology and Communication for Occupations 
    437513   การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  2(2-0-4) 
                Learning Management on Occupations and Technology   
                         รวม  9 หน่วยกิต
   
  ปีท่ี  2  ภาคเรียนต้น 
    437551   สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   2 (2-0-4) 
                   Seminar on Occupations and Technology  
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     วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต 
  
     437699   วิทยานิพนธ์      6 (0-0-18) 
       Thesis 
                            รวม 12 หน่วยกิต 
  ปีท่ี  2  ภาคเรียนปลาย 
    437699 วิทยานิพนธ์       6 (0-0-18) 
       Thesis 
               รวม  6 หน่วยกิต 
                     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 
 
   หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภาต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา และ ระยะเวลา ดังนี้ 
 
  ปีท่ี  3  ภาคเรียนฤดูร้อน 
   401572 ความเป็นครู       2 (2-0-4) 
      Teaching Profession 
   404503 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู    2 (2-0-4) 
      Communication Language for Teachers 
   415502 จิตวิทยาส าหรับครู       2 (2-0-4) 
      Psychology for Teachers 
   429502 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  2 (2-0-4) 
      Educational Information Technology and Innovation 
   430519 การบริหารจัดการในห้องเรียน    2 (2-0-4) 
      Classroom Management  
   433501 การวัดและประเมินผลการศึกษา    2 (2-0-4) 
      Educational Measurement and Evaluation 
    
                          รวม 12 หน่วยกิต 
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  ปีท่ี  3  ภาคเรียนต้น 
   400681   ปฏิบัตกิารสอน 1       6 (0-24-6) 
      Teaching Practice I 
                                    รวม  6  หน่วยกิต 
 
  ปีท่ี  3  ภาคเรียนปลาย 
   400682  ปฏิบัติการสอน 2      6 (0-24-6) 
      Teaching Practice II 
                                       รวม  6  หน่วยกติ 
                   รวมทั้งสิ้น  24 หน่วยกิต 
  
 3.2  ชื่อ สกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   (1) นายมานพ  แจ่มกระจ่าง         เลขประจ าตัวประชาชน  3-1022-9000X XXX 
    คุณวุฒิ Ph.D. (Industrial Education)  

      University of Missouri-Columbia, USA. พ.ศ. 2527 
           MS. (Industrial Education)  
   Bemidji State University, USA. พ.ศ. 2522 

                        กศ.บ. (ฟิสิกส)์  
      วิทยาลัยวิชาการศึกษา (พิษณุโลก) พ.ศ. 2512  

    ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย ์ 
    ผลงานวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
    ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 

   ปริญญาตรี  
    437350  Computer aided circuit analysis and design  3 (2-2-5)  
    437360  Electric circuit analysis   3 (3-0-6) 

   ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่  
    437501     Occupational  Analysis  2 (2-0-4) 

    437511     Technician for Livelihood  2 (2-0-4) 
     437551     Seminar on Occupations and Technology                             2 (2-0-4) 
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    437699     Thesis                                                                                12 (0-0-36) 
  (2) นายไชยยันต์ ถาวระวรณ์ เลขประจ าตัวประชาชน 3 1020 0264X XXX 
     คุณวุฒิ  ค.อ.ด. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)  
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2545 
                ค.อ.ม. (เคร่ืองกล)  
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2524 
       ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 
                ค.อ.บ. (เทคนิคยานยนต์)  
       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2519 
    ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
    ผลงานวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
    ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 

   ปริญญาตรี  
    437373     Mechanics for Industrial work            3 (3-0-6) 
    437410  Pneumatic and Hydraulics for Industrial work                    2 (2-0-4) 
    ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่  
    437546     Basic Material Sciences 2 (2-0-4) 
    437551     Seminar on Occupations and Technology 2 (2-0-4) 
     437699     Thesis                                                                                12 (0-0-36) 
 
   (3)  นายดุสิต  ขาวเหลือง  เลขประจ าตัวประชาชน  3 2001 0070X XXX  
     คุณวุฒิ  Ph.D. (Vocational Education and Training)  

      Dresden University of Technology, Germany พ.ศ. 2551  
                                     กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
       มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 

                        กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) พ.ศ. 2531 

    ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   ผลงานวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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   ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว  
   ปริญญาตรี  

437403  Multimedia Instructional Materials for Industrial Education   3 (3-0-6)  
   ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่  

437512 Information Technology and Communication for Occupations 2 (2-0-4) 
    437545     Multimedia Materials for Occupations and Technology Teachers 2 (2-0-4) 
    437551     Seminar on Occupations and Technology  2 (2-0-4) 

    437699  Thesis                                                                                      12 (0-0-36) 
 

   (4) นายเมธี  ธรรมวัฒนา    เลขประจ าตัวประชาชน  3 1017 0077X XXX 
     คุณวุฒิ  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 
         ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2544 
          ค.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  
   สถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2542 

   ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
    ผลงานวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
    ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 

   ปริญญาตรี  
    437301  Principles and Teaching Methods in Vocational Education  3 (3-0-6)  
    437302  Curriculum developments in Vocational Education  3 (3-0-6)  

402404  Volunteer spirit for social development                                    2 (2-0-4) 
437472  Training Management in Industrial Education  3 (3-0-6)  

   ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่  
    437513   Learning Management on Occupations and Technology 2 (2-0-4) 
    437551     Seminar on Occupations and Technology 2 (2-0-4) 
    437699  Thesis                                                                                      12 (0-0-36) 
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  (5) นายเกรียงศักดิ์  บุญญา   เลขประจ าตัวประชาชน  3 2009 0059 X XXX       
      คุณวุฒิ    ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
       มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 

     ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542 

                   กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)  
      มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537    

                 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   
    ผลงานวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
    ภาระการสอนท่ีมีอยู่แล้ว 

   ปริญญาตรี  
437310  Industrial Safety and Accident Prevention  2 (2-0-4)  
437404  Principles and Methods of Industrial Education  3 (3-0-6)  

    437490  Independent Study   2 (2-0-4) 
   ภาระการสอนในหลักสูตรท่ีเปิดสอนใหม่  

    437549     Refrigeration Technology for Teachers     2 (2-0-4) 
    437551     Seminar on Occupations and Technology 2 (2-0-4)
    437699  Thesis                                                                                      12 (0-0-36) 
 
  3.2.2  อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาเฉพาะ 

  1) อาจารย์ประจ าในคณะศึกษาศาสตร์ 
  2) อาจารย์ประจ าในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
   คณะศึกษาศาสตร์จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีสัญญาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมมาช่วยสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อตามความเหมาะสม 
ตลอดจนเชิญมาเป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของวิทยานิพนธ์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) 
 ส าหรับนิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
ของคุรุสภา ตามเกณฑ์มาตรฐานการได้รับใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องลงทะเบียนเรียนและผ่านใน 
2 รายวิชาดังนี้ 
 400681  ปฏิบัติการสอน 1  6 (0-24-6) 
    Teaching Practice I 
 400682  ปฏิบัติการสอน 2  6 (0-24-6) 
    Teaching Practice II 
  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาถือเป็นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหลักสูตรนี้ 
หมายถึง การปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท า
แผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาการ
สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและการประเมินผล 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากงานสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัยวิทยานิพนธ์ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  การท าวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและการส่งเสริมบัณฑิตให้ได้รับการพัฒนา
ในทุกด้าน 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  1) งานวิจัยของวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่
และ/ หรือการสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน ในระดับที่เป็นสากล 

   2) ผลงานของวิทยานิพนธ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์     
ในวารสารการศึกษา หรือประมวลรายงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
(Proceeding) โดยมีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง ก่อนการตีพิมพ์ (Peer review) และเป็น          
ที่ยอมรับในสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างน้อย 1 เร่ือง 
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 5.3  ช่วงเวลา 
   การท าวิทยานิพนธ์ใช้เวลาในการท าวิจัย 2 ภาคเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

   จ านวน 12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
    1) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือประเด็น 
ที่นิสิตสนใจจะท าวิทยานิพนธ์ 
    2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
การจัดเตรียมโครงร่าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึกษาค้นคว้า การจัดท ารายงานวิทยานิพนธ์      
การประเมินผลกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต และการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
 5.6  กระบวนการประเมินผล  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบท าหน้าที่ในการ 
ประเมินผลการท าวิจัยของบัณฑิตดังนี้ 
 

การลงทะเบียน 
วิทยานิพนธ ์

หลักฐาน/ ร่องรอยความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ ์

ผู้ประเมิน 

437699 วิทยานิพนธ์ 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ ์
2. บันทึกขอแต่งตัง้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. บันทึกขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

437699 วิทยานิพนธ์ 
จ านวน 6 หน่วยกิต 

1. บันทึกขอสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ 
2. รายงานวิทยานิพนธ์ 
3. เอกสารตอบรับการตีพิมพ์หรือ
การน าเสนอส่วนใดส่วนหนึ่ง/ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัยบรูพา 

- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการสอบ 
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
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1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต 
เป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี
 

- มีการสอดแทรกเร่ืองมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
บุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

มีภาวะผู้น า และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง  
 
 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็น
กลุ่มและมีผู้น าในการสัมมนา ตลอดจนน าเสนอ 
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีการสร้างสรรค์การบริการวิชาการโดยการ 
มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน 
การด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความ 
รับผิดชอบและมีภาวะผู้น า 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้า
เรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลาเสมอ 

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะการสื่อสารและการถ่ายทอด 

- มอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
สารสนเทศ มีการสืบค้นข้อมูลและใช้ระบบ
สารสนเทศ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ 
- มีการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน                 
โดยก าหนดให้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย 
 2.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
มีคุณธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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   2) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละและ
เป็นแบบอย่างที่ดี 
   3) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการ 
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   2) การฝึกความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น 
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม และความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ การเก็บ
ความลับของบุคคลอ่ืน เป็นต้น 
    3) การจัดการเรียนรู้ในรายวิชามีการสอดแทรกกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
    2) ประเมินจากการมีวินัยและการมีส่วนร่วมของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมของ 
ภาควิชาฯ คณะ และ มหาวิทยาลัย 
    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาชีพครู  
วิชาด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 

    2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 

   3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
     4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นศูนย์กลางโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกตามจุดเน้นของสาขาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี    
   2) การจัดการเรียนรู้สถานการณ์จริง เน้นการปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ทั้งด้าน การ
พัฒนาหลักสูตรและด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ความรู้ส าหรับการแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับโรงเรียน 
    3) การท าวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

   1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลายใน
ระหว่างศึกษาในหลักสูตร เช่น การทดสอบ การท ากิจกรรม การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 

  2) การสอบวิทยานิพนธ์ 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
    2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง คิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมิน ข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหาและ
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     2) คิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้ 
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก 
การตัดสินใจ 

    3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์  
มีความคิดริเร่ิม และการพัฒนาศาสตร์ทางการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) การจัดการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา โดย
เร่ิมต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
รายวิชา 
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   2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก าหนด/มอบหมายงานที่ต้องแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวางแผน ออกแบบหรือแสดงทักษะการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นเหตุเป็นผล เหมาะกับบริบทของ
ปัญหา 

   3) การวางแผนและด าเนินการวิทยานิพนธ์ 
  2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) การประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การน าเสนอรายงาน 

   2) การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินวิทยานิพนธ์ 
   3) การสอบวิทยานิพนธ์    

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทาง
อารมณ์และทางสังคม มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์ 
   2) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนา 
ความเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นผู้ตามในการท ากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 
   2) การสอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ 
ฝึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 
   3) ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการด้านการสอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
   1) การประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน และ
การท ากิจกรรม เช่นความรับผิดชอบ ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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   2) การประเมินการเข้าร่วมหรือน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการด้านการสอน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

   2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
     3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
    2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้นิสิตฝึกการแสวงหาความรู้ และการน าความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     2) รายวิชาเอกบังคับและรายวิชาเอกเลือกด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้น
ให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
ความรู้ด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถน าความรู้มาประยุกต์ในการแก้ปัญหา
ในการสอนด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) การประเมินทักษะการน าเสนอผลงานหรือ การแก้ปัญหาในระหว่างเรียน 
   2) การประเมินการจัดท าโครงร่างและรูปเล่มของวิทยานิพนธ์ 
   3) การประเมินการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 
   4) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้รับการ 
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 2.6  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบ 
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็น 
ทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
   2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี 
นวัตกรรม 
   3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่าง
บูรณาการ มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ 
การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้นี้ ท าได้ในระหว่างการสอนในรายวิชา
โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ที่หลากหลาย และ 
การแก้ปัญหาการเรียนการสอนด้วยกระบวนวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลและให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
  2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
    1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ในรายวิชา 
   2) การประเมินจากความสามารถในการท าวิทยานิพนธ์ 

 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
 เอกสารแนบหมายเลข 3 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 

1.1  การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเปน็ 8 ระดับ คือ A, B+ , B, C+, C, D+, D และ F  
ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 

1.2  การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา จะให้คะแนนเป็น S  ซึ่งหมายถึง 
ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชา ว่าสอดคล้องกับ 
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกงานวิชาชีพซึ่ง 
ทางสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 โดยมีหลักเกณฑ์การให้ปริญญา ดังนี้ 
 3.1  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 

3.2  สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 
3.3  สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
3.4  ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มหาวิทยาลัยมีการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล   
 1.2  ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการประกันคุณภาพ 
การศึกษาที่คณะต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 
และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
  2) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรม  
2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุก
คนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
  1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ 
คุณธรรมในการจัดการศึกษาด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
 3) การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการจัดการศึกษาของ 
หลักสูตรรวมทั้งการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
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 1.2  มีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะทุกๆ 3 ป ีเพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
หลักสูตร และจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตทุกภาคการศึกษา 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 ในการด าเนินการตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของคณะศึกษาศาสตร์และค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับ 
จากค่าหน่วยกิตนิสิต  
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 หนังสือ ต ารา เอกสาร และวารสารที่ประกอบการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีอยู่ในห้องสมุด 
คณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร 
วิชาการที่เกี่ยวข้อง  
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
อาชีวศึกษา เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิต เกี่ยวกับจ านวนและคุณภาพของทรัพยากรการเรียนการสอน 
 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ 
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  1) การร่วมก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน 
แต่ละรายวิชาจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลและ 
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 

 
 



 31 

 2) การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการพบปะเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่จะท าให้บรรลุ 
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบ
ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
  3) การร่วมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร และก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการ
ใช้หลักสูตรอย่างน้อย 3 ปี ต่อ 1 คร้ัง 
 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความสามารถ เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้นิสิต 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยคณะกรรมการ 
คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน และควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยการฝึกอบรมสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ 
และทักษะในการท างานเป็นทีมเพื่อจัดการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของนิสิต 
 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นิสิต 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มี 
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน 
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และต้องก าหนดชั่วโมงว่าง  
(Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 
 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
   นิสิตมีความต้องการอุทธรณ์ผลการประเมินในรายวิชาทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยก าหนด   
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1  ก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน หรือผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีก่อนการปรับปรุงหลักสูตร  
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ในการเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี 
 6.2  ก าหนดให้มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้และนายจ้าง การติดตามการพัฒนาอาชีพและ
ความก้าวหน้าในการท างานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

 
 

X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/ หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
X 

 
X 

 
X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
X 

 
X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 

 
X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ก าหนดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และน าผลการประเมินมา 
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
โดยก าหนดให้มีการประเมินอาจารย์แต่ละท่าน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1) การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ 
  2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมของ 
นิสิต  
  3) การวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์ 
การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี 
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 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน 
 การให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ ์
ในการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิต 
 ด าเนินการประเมินนิสิต ก่อนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา 
 2.2  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 ด าเนินการโดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 
4.  การทบทวนผลการประเมิน 
 ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียน 
การสอนของอาจารย์ นิสิต บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต และขอ้มูลจากมคอ.5  มคอ.6  และมคอ. 7  
เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการ
ปรับปรุง รายวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ  
3 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตร มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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เอกสารแนบ 
     หมายเลข 1  ค าอธิบายรายวิชา 
     หมายเลข 2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     หมายเลข 3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
                         (Curriculum Mapping) 
     หมายเลข 4  ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     หมายเลข 5  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
     หมายเลข  6  ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข 1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา 
 402672  หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง  2 (2-0-4) 

Advanced Foundations of Education 
    บูรณาการความรู้พื้นฐานการศึกษา เช่น ปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา  
สังคมวิทยาการศึกษา เศรษฐศาสตร์การศึกษา ประวัติศาสตร์การศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
รวมทั้งหลักและวิธีคิดที่ส าคัญทางการศึกษา และการพัฒนาภูมิปัญญา วิเคราะห์การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ด้วยหลักพื้นฐานการศึกษา 
    Integration of advanced foundations, such as educational philosophy, educational 
psychology, educational sociology, educational economics, educational history, educational 
technology, including the major concepts and thinking in education and intellectual development, 
systematic analysis under the education foundations 
 
 434522  การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา  3 (3-0-6) 

Applied Educational Research 
    มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ปัญหาการวิจัยทางการศึกษา สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย การวิเคราะห์เน้ือหา การวิเคราะห์เมดต้า การวิจัยในชั้นเรียน การค้นคว้าและศึกษางานวิจัยใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  
การเสนอโครงการวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย 
    Concepts and theories of research, research models, quantitative research, qualitative 
research, research process, research designs, problems concerning educational research, statistic for 
data analysis, data analysis procedure, content analysis, meta analysis, classroom action research, 
inquiries and research on development of learning management process, application of research to 
problem-solving, research proposal, research presentation, and research training 
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 435611 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย             3 (3-0-6) 
Statistical Methods for Research 

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง  การ
วัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ และคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การสุ่ม
ตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
2 ค่า การทดสอบสัดส่วน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ และการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนสององค์ประกอบ 
    General knowledge about statistics, frequency distribution, measures of central 
tendency, measures of dispersion, normal distribution and standard scores, correlation, regression 
analysis, random sampling and interval estimation, hypothesis testing, test for the difference between 
two means, testing for proportions, one–way analysis of variance, multiple comparisons, and two-ways 
analysis of variance 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1  วิชาเอกบังคับ 
 437501   การวิเคราะห์อาชีพ     2 (2-0-4) 

    Occupational  Analysis  
    ความหมายและความส าคัญของอาชีพ  ประเภทและลักษณะของอาชีพ  หลักการจัด
มาตรฐานอาชีพสากล  จริยธรรม ค่านิยม การเลือกอาชีพ และ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ   
     Meaning and significance of occupations, occupational characteristics and 
classification, International Standard Classification of Occupations, ethics, values, selection, and basic 
skills of occupations 
 

 437502 การศึกษาชีวิตและครอบครัว  2 (2-0-4) 
     Family and Life Education 
    ความหมายและรูปแบบของครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว  
การพัฒนาการด ารงชีวิตและครอบครัว จริยธรรมในการด ารงชีวิต การท างานในชีวิตประจ าวัน           
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับครอบครัว   
    Meaning and family patterns, family resource management, family living 
improvement, ethics in daily life, work in daily life, principles of sufficiency economy and family 
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 437511   งานช่างส าหรับการด ารงชีวิต 2 (2-0-4) 
    Technician for Livelihood  
     ความหมายและความส าคัญของงานช่างเพื่อการด ารงชีวิตและอาชีพ การใช้เคร่ืองมือ
ช่างพื้นฐานตามลักษณะงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  การซ่อมแซมบ ารุงรักษา การดัดแปลงเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ในบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ  
       Meaning and significance of technician for livelihood and occupations,  
basic skills in the use of hand tools and safety, preventive maintenance, repair and modify of household 
uses 
 
 437512   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่องานอาชีพ 2 (2-0-4) 
                Information and Communication Technology for Occupations 
     กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การประยุกต์  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการจัดการ
ความรู้ที่ใช้ในงานอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสถาบัน รายบุคคลและสังคม กฎหมายและจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    Strategic use of information technology in the digital economy, network computing 
and its applications, information technology trends,  information systems, software applications and 
knowledge management used in occupations, using information technology for occupations to achieve 
competitive advantage,  impacts of information technology on institute, individuals, and society, laws 
and ethics in information technology 

 
  437513  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
     Learning Management  on Occupations and Technology 
     หลักการและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอน วิธีสอน การออกแบบ 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
     Principles and theories of learning management, model of teaching, teaching 
methods, learning management design on occupations and technology 
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  437551   สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
              Seminar on Occupations and Technology  
     การเรียนการสอน และงานวิจัยในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     Teaching and learning, research on occupations and technology  
   
 
 2.2  วิชาเอกเลือก 
  437541   การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่องานอาชีพ 2 (2-0-4) 
     Innovation and Invention Development for Occupations 
          ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี  การวิเคราะห์ กระบวนการออกแบบ 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยเทคโนโลยีพื้นฐาน และสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
          Meaning and significance of technology, analysis, design, appropriate technology, 
household invention, and intelligent property rights 
 
  437542   งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ  2 (2-0-4) 
     Creative Invention for Occupations 
         ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การคัดเลือกวัสดุเหลือใช้เพื่อการประดิษฐ์  
วางแผนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์   
         Creative design, waste materials selection, production plan and inventory items 
usage  
 
   437543   การจัดการธุรกิจครัวเรือน 2 (2-0-4) 
      Management of  Family Business 
      ความหมายและหลักการระบบการท าธุรกิจครอบครัว การจัดท าแผนธุรกิจและแนว
ทางการท าธุรกิจครอบครัว  
      Meaning and principles of family business, practice on business plan and guidline 
for doing family business 
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  437544   งานเกษตรเพื่ออาชีพ 2 (2-0-4) 
     Agriculture for Occupations 
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงานเกษตรเพื่ออาชีพ ประเภทของงานเกษตร           การ
จัดการงานเกษตรบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน 
     Principles and concepts of agriculture for occupations, agricultural classification, 
agricultural management  based on Sufficiency Economy Philosophy, and sustainable agriculture 
 
  437545   สื่อมัลติมีเดียส าหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   2 (2-0-4) 
     Multimedia Materials for Occupations and Technology Teachers 
     หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสือ่การสอน การใช้สื่อการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้และการประเมินผล  
     Principles and theories of multimedia materials, multimedia materials utilized in 
occupations and technology, analysis, design, development, implementation, and evaluation 
     
                437546    วัสดุศาสตร์พื้นฐาน   2 (2-0-4) 
      Basic Material Sciences  
      หลักการและทฤษฎีทางวัสดุศาสตร์ สมบัติของโพลิเมอร์และเซรามิค   
โลหะวิทยาของเหล็กหล่อและเหล็กกล้า  ปฏิบัติการทางความร้อนของวัสดุ  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก   
      Principles and theories of material sciences, properties of polymers and ceramics, 
metallurgy of cast iron and steel, heat treatment of materials, non-ferrous metals 
        
  437547   ไฟฟ้าและการส่องสว่าง 2 (2-0-4) 
     Electricity and Illumination 
      ความปลอดภัยจากไฟฟ้า หลอดและดวงโคมไฟฟ้า มาตรฐานการส่องสว่าง การ
ค านวณและการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยวิธีลูเมนและจุด-จุด การต่อวงไฟฟ้าแสงสว่าง 
      Electricity safety, lamp and luminaire, standard of illumination, calculation and 
design of lighting system by lumen and point by point method, lighting circuit connection 
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  437548   เทคโนโลยีการผลิตส าหรับครู   2 (2-0-4) 
     Production Technology for Teachers 
     ชนิดและสมบัติของโลหะ การตัดโลหะ การหล่อและการทุบโลหะ การออกแบบ
แผ่นโลหะ เคร่ืองจักรกล ส าหรับการผลิตแผ่นโลหะ เกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ การ
ออกแบบแม่พิมพ์ และเบ้าพิมพ์ ส าหรับกระบวนการ ขึ้นรูปโลหะ การสร้างเคร่ืองมือ 
     Types and properties of metal; metal cutting, metal casting and forging; sheet 
metal design; machines for sheet metal production; design criteria for metal products; mold and die 
designs for metal forming processes; rapid tooling 
  
  437549   เทคโนโลยีเคร่ืองท าความเย็นเบื้องต้น   2 (2-0-4) 
     Basic Refrigeration Technology  
     หลักการและทฤษฎีของเคร่ืองท าความเย็น การถ่ายเทความร้อน หลักการท างานของ
ระบบเคร่ืองท าความเย็น วงจรไฟฟ้าและระบบควบคุม วงจรทางกล การท าสูญญากาศ การบรรจุสารท า
ความเย็นในเคร่ืองท าความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ และการซ่อมบ ารุงเคร่ืองท าความเย็น 
     Theory and principles of refrigeration, heat transfer, the principle of refrigeration  
and control circuit, mechanical vaccum, packing cooling in refrigeration and air conditioning, and 
refrigeration maintenance  
 
  437550   การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
     Occupations and Technology Curriculum Development   
     หลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ การ
น าไปใช้และการประเมินผลส าหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     Principles and theories of curriculum development, analysis, design,  
implementation, and evaluation of occupations and technology curriculum 
 
  437552 โปรแกรมส าเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ 2 (2-0-4) 
             Software Packages for Occupations Development 

         การวางแผนอย่างมีระบบในการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่อพัฒนางานอาชีพ  
การออกแบบและการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่อการจัดการงานเอกสาร การค านวณและสถิติ การน าเสนอสื่อ 
การจัดการระบบฐานข้อมูล การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่อบริหารจัดการงาน
อาชีพ 
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 Systematic planning for using software packages to develop occupations, design 
and using software packages for document management, calculation and statistics, media presentation, 
database  management, developing multimedia, and occupational management 

 
3) หมวดวิทยานิพนธ์ 
 437699  วิทยานิพนธ์  12 (0-0-36) 

Thesis 
    การจัดท างานวิจัยภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
    Proposition of thesis under consultation of advisors, and endorsement by thesis 
committee 
 
รายวิชาชีพครู  ส าหรับผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู 
 400681  ปฏิบัติการสอน 1  6 (0-24-6) 

Teaching Practice I 
    การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้  
การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษาการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    Integration of all knowledge for using in the training on professional experience in 
educational institutions, preparation of learner-oriented learning plans, learning process management, 
selection and production of media and innovation inconformity with the learning management, use of 
techniques and strategies for leaning management, learning measurement and evaluation, use of 
evaluation result to improve learning management and develop learners’ quality, recording and 
reporting on learning management, and educational seminar in learning process management 
development 
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 400682  ปฏิบัติการสอน 2    6 (0-24-6) 
Teaching Practice II 

    การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเฉพาะมาใช้ในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การเลือกใช้ การผลิตและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การน าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการ 
จัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 
    Integration of all knowledge for using in the training on professional experience in 
educational institutions, preparation of learner-oriented learning plans, learning process management, 
selection and production of media and innovation inconformity with the learning management, use of 
techniques and strategies for leaning management, learning measurement and evaluation, classroom 
 
 401572   ความเป็นครู  2 (2-0-4) 

Teaching Profession 
    ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ 
และสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทาง 
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
    Significance of teaching profession, teacher’s roles, duties and workload, 
characteristics of good teacher, positive attitude towards teaching profession, development of teaching 
profession and teachers’ potentiality and capabilities, learning learners and academic leaders, criteria 
and standard for the teaching profession, teaching professional ethics, and laws governing education 
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 404503  ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  2 (2-0-4) 
Communication Language for Teachers 

    การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ) ส าหรับครูในการเรียนการ
สอน ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด  การอ่าน   
การเขียน ด้วยการสื่อสารโดยตรง หรือผ่านทางเคร่ืองมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารทาง 
คอมพิวเตอร์ 
    Use of Thai and foreign languages focusing on English language for teachers in 
learning and teaching including application of the skills of listening, speaking, listening, and speaking 
in Thai and foreign language to communicate directly or through other communicative tools including 
computer communications 
 
 415502  จิตวิทยาส าหรับครู  2 (2-0-4) 

Psychology for Teachers 
    จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและให้ค าปรึกษา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดและความสนใจของตน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    Fundamental psychology relating to human development, educational psychology, 
psychological guidance and counseling in order to understand nature of learners, stimulate learner to 
learn, and develop their capability according to their preferences and interest of their own for a better 
quality of life 
 
 429502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  2 (2-0-4) 

Educational Information Technology and Innovation 
    แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้ ออกแบบ และปรับปรุงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้เทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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    Concepts, theories, educational information technology and innovation promoting 
learning quality development of learners, selection, design and improvement of innovative technology 
for teachers, problem according to the use of innovation and information technology analysis, learning 
resources and network, self-study learning resources, and appropriate selection and use of technology 
and local wisdom 
 
 430519  การบริหารจัดการในห้องเรียน  2 (2-0-4) 

Classroom Management 
    หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการในชั้นเรียน ทฤษฎีการบริหารจัดการภาวะผู้น า การ
คิดและแก้ปัญหาเชิงระบบ วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพนัธ์ การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท าโครงการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ  
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
    Principles and concepts of classroom management, theories of management, 
leadership, system thinking and problem solving, organizational culture, communication, teamwork, 
information system for management and learning, educational quality assurance, academic program 
preparation, occupational training program, activities for community development including 
application of new innovation in management 
 

 433501 การวัดและประเมินผลการศึกษา            2 (2-0-4) 
    Educational Measurement and Evaluation 
    หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและหาคุณภาพ 
ของเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ  
การประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การจัดท าคะแนนและ 
การแปลความหมายคะแนน การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การรายงานผล 
การประเมิน การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้และหลักสูตร 
    Principles and techniques of educational measurement and evaluation, creation and 
implementation of educational measurement and evaluation tools, authentic assessment, performance 
assessment, portfolio assessment, formative and summative evaluation, preparation and interpretation 
of scores, criteria referenced evaluation and norm referenced evaluation, evaluation report, use of 
evaluation results to develop learners and improve learning and curriculum management 
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เอกสารหมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1.  นายมานพ แจ่มกระจ่าง  
ผลงานวิจัย  
มานพ  แจ่มกระจ่าง. (2551). กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต ่า. ชลบุร:ี ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ 
 พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมพงษ์  บุญญา และมานพ  แจ่มกระจ่าง. (2554). ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมี 
 วินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิต.  
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 7(1), 83-95. 
Pongsatean  Luengalongkot & Manop  Jamkrajang. (2008). Development of Accident Prevention  
 Model in Small Recycle Plastic Factory. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 4(1), 47-58. 
ผลงานวิชาการ 
มานพ  แจ่มกระจ่าง. (2551). กังหันลมผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้าน. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 
 4(2), 19-32. 
 
2.  นายไชยยันต์  ถาวระวรณ์                
ผลงานวิจัย 
ไชยยันต์  ถาวระวรณ์. (2550). การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะก าลังคนให้
 เป็นคนดี คนเก่งของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไชยยันต์  ถาวระวรณ์. (2548). การศึกษาก าลังคนของสถานประกอบการเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก. 
 กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไชยยันต์  ถาวระวรณ์. (2547). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ. 
 กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 
3.  นายดุสิต  ขาวเหลือง    
ผลงานวิจัย 
ดุสิต  ขาวเหลือง. (2554). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขา
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารการศึกษาและ
 การพัฒนาสังคม, 7(1), 33-46 
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บทความวิชาการ 
ดุสิต  ขาวเหลือง. (2554). การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ Competency and Effective 
 Training. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 7(1), 18-32 
ดุสิต  ขาวเหลือง. (2549). การบูรณาการใช้สื่อประสมและสื่อหลายมิติเพื่อการสอนและการเรียนรู้.  
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 18(1), 29-44. 
 
4.  นายเมธี  ธรรมวัฒนา    
ผลงานวิจัย  
เมธี   ธรรมวัฒนา. (2551). การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษาช่าง  
 อุตสาหกรรม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(1), 99-108 
เมธี   ธรรมวัฒนา. (2551). การพัฒนาจิตพิสัยด้านความรับผิดชอบและวินัยของนักศึกษา. วารสาร 
 ครุจันทรสาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 
บทความวิชาการ 
เมธี  ธรรมวัฒนา. (2555). กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน: กรณีศึกษานิสิต 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(2) 
 
5.  นายเกรียงศักดิ์  บุญญา   
ผลงานวิจัย 
เกรียงศักดิ์  บุญญา. (2555). การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน. 
 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, 8(2), 21-35. 
เกรียงศักดิ์  บุญญา. (2554). งานวิจัยเรื อง ปัจจัยที มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ 
 พนักงานในสถานประกอบการในภาคตะวันออก. ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 บูรพา. 
 
 
 

 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ (Learning Outcome : LO) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาของ 
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (รายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2556  
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
ส่ือสาร และ 
เทคโนโลย ี

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
1) หมวดวิชาพื้นฐานการศกึษา                   
402672  หลักและพ้ืนฐานทางการศึกษาขัน้สูง                   
435611  วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย                   
434522  การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา                   
2) หมวดวิชาเฉพาะ                   

2.1  วิชาเอกบังคับ                   
437501 การวิเคราะห์อาชีพ                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
ส่ือสาร และ 
เทคโนโลย ี

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
437502 การศึกษาชีวิตและครอบครัว                   
437511  งานช่างส าหรับการด ารงชีวิต                   
437512   เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่องานอาชีพ 

                  

437513  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

                  

437551  สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                   
2.2  วิชาเอกเลือก                   
437541  การพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ์
เพื่องานอาชีพ 

                  

437542  งานประดิษฐเ์พื่ออาชีพ 
                 

 
 

 
437543  การจัดการธุรกิจครัวเรือน                   

437544  งานเกษตรเพื่ออาชีพ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
ส่ือสาร และ 
เทคโนโลย ี

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
437545  ส่ือมัลติมีเดียส าหรับครกูารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   

                  

437546  วัสดุศาสตร์พื้นฐาน                     

437547  ไฟฟ้าและการส่องสว่าง                   

437548  เทคโนโลยีการผลิตส าหรับคร ู                    

437549 เทคโนโลยีเครื่องท าความเย็นเบื้องต้น                     

437550  การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

                  

437552  โปรแกรมส าเรจ็เพื่อพัฒนางานอาชีพ                   

3)  หมวดวิทยานิพนธ ์
 

                  

409699  วิทยานิพนธ์                   

กลุ่มวิชาชีพคร ู                   

401572  ความเปน็คร ู                   

415502  จิตวิทยาส าหรบัคร ู                   

404503  ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับคร ู                   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง 
บุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ การ
ส่ือสาร และ 
เทคโนโลย ี

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 
429502  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทางการศึกษา 

                  

430519  การบริหารจัดการในห้องเรียน                   

433501  การวัดและประเมินผลการศึกษา                   

400591  ปฏบิัติการสอน 1                   

400592  ปฏบิัติการสอน 2                   

 



 53 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome : LO)  ในรายวิชาของ 
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (รายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์) 

หลักสูตรใหม่  ปีการศึกษา 2556 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1)  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีคุณธรรม 
ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2)  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ  
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 3)  สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม  ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
 

2.  ความรู ้
 1)  มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาชีพครู และวิชา 
ด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง  ลึกซึ้ง และเป็นระบบ 
 2)  มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
 3)  มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาการสอนการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้ง  ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้ 
 4)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 1)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง คิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา
และท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 2)  คิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ 
 3)  มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
ริเร่ิม และการพัฒนาศาสตร์ทางด้านการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาทาง
วิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 
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4. ทักษะความสมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน  เข้าใจผู้อ่ืน  มีมุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
ได้อย่างสร้างสรรค์   
 2)  มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 
5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์   
ภาษาพูดและภาษาเขียน  อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 2)  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล  แปลความหมาย  และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 3)  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอ 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
 
6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 1)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบหลากหลาย  
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 
 2)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ  ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง  และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง 
มีนวัตกรรม 
 3)  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างบูรณาการ   
มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน  สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะ 
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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เอกสารหมายเลข 4 
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เอกสารหมายเลข  5 
(ส าเนา) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๑ วันที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เป็นต้นไป 
มิให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มา

ใช้บังคับกับนิสิตตามวรรคหนึ่ง 
 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 
“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอนที่มีนิสิตสังกัด หรือ

หัวหน้า ส่วนงานที่รายวิชาสังกัด 
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือระดับปริญญาเอก 
“หัวหน้าภาควิชา” ให้หมายความรวมถึงประธานสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานในคณะ

ที่จัดการเรียนการสอนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 
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“ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนงานแต่งตั้ง 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
  “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

“อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์” หมายความว่า อาจารย์ควบคุมงานนิพนธ์ ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี 
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและให้หมายรวมถึงนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย 
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับและเป็นตัวเลข

แสดงสิทธิที่นิสิตจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามก าหนดเวลาและได้รับการประเมินให้ผ่านวิชานั้น 
“งานนิพนธ์” หมายความว่า เอกสารที่เป็นผลมาจากการศึกษารายวิชาที่เน้นการค้นคว้า

อิสระ ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต ในการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข 
(แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์) 

“วิทยานิพนธ์ (Thesis)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก 
(แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย) 

“ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)” หมายความว่า เอกสารงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก 
 
ข้อ ๔ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือ 

เทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับใดระดับหนึ่งตามเงื่อนไข
ของแต่ละหลักสูตร 

 ๔.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
 ๔.๓ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
 ๔.๔ คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่คณะก าหนด 
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ข้อ ๕ การรับผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้

ในประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ หรือเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ  

มหาวิทยาลัย  อาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ เข้าเป็นนิสิต ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๖ ประเภทนิสิต 
 ๖.๑ นิสิตเต็มเวลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในเวลาท างานของมหาวิทยาลัย และอาจ
ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาท างานเป็นบางส่วนด้วยก็ได้ 

 ๖.๒ นิสิตไม่เต็มเวลา เป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนนอกเวลาท างานของมหาวิทยาลัย 
และอาจลงทะเบียนเรียนในเวลาท างานเป็นบางส่วนด้วยก็ได้ 
 ๖.๓ นิสิตทดลองเรียน เป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ๖.๔ นิสิตอาคันตุกะ เป็นนิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิด
สอน 
 
 ข้อ ๗ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
  ๗.๑ ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามข้อ ๖ 
  ๗.๒ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนั้น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๘ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห ์
 
 ข้อ ๙ วิธีการจัดการศึกษา อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกัน ดังนี ้
  ๙.๑ การศึกษาแบบเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่น้อยกว่า  
๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

  ๙.๒ การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน  
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๑๒ หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
  ๙.๓ การศึกษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจัดการศึกษาในบางช่วงเวลาของ 
ปีการศึกษา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๙.๔ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ 
การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายสารสนเทศต่าง ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของ 
คณะ หรือข้อตกลงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ๙.๕ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป็นการจัดการศึกษาเป็นรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา ตามก าหนดเวลาของคณะนั้น ๆ 
  ๙.๖ การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด  
ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ และมีการจัดการและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรสากล 
  ๙.๗ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  ๙.๘ รูปแบบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๐ การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจ านวนหน่วยกิตก าหนดไว้ ดังนี้ 
  ๑๐.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๓ รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๑๐.๔ งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 
 ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน 
  ๑๑.๑ ก าหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  ๑๑.๒ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา ถ้ารายวิชาใด
บังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ในกรณีที่มีหัวหน้าภาควิชาและมี
ประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่รายวิชาที่
เลือกเรียนสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ 
ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้าภาควิชาและไม่มีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมี
สิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ 
  ๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีที่นิสิตมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท
นิสิต ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี 
เป็นราย ๆ ไป 
  ๑๑.๕ จ านวนหน่วยกิต แต่ละภาคการศึกษา 
   ๑๑.๕.๑ ภาคต้นและภาคปลาย นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาต้องลงทะเบียน
เรียนไม่ต่ ากว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
ให้ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาและนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
   ๑๑.๕.๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ ๑๑.๕.๑ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร และได้รับอนุมัติจาก
คณบดี 
 
 ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 ๑๒.๑ นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องช าระค่า 
หน่วยกิตเช่นเดียวกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และไดรั้บอนุมัติจากคณบดี 
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 ๑๒.๒ การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต นิสิตไม่จ าเป็นต้องสอบ และให้บันทึกลงในใบ
แสดงผลการเรียนในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 
 
 ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคล ภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคลภายนอกที่มิใช่นิสิต
ของมหาวิทยาลัยเข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและ
พื้นความรู้ตามที่คณะพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น 
และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับนิสิต ทั้งนี้ต้องช าระค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
 
 ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
 นิสิตที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแล้ว ต้องลงทะเบียน 
เพื่อรักษาสภาพนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนตามปกติและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ 
ต่าง ๆ รวมทั้งต้องเสียค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ 
เก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 ข้อ ๑๕ การขอเพิ่มหรือลดรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไปแล้ว
บางส่วน แต่มีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มหรือลดรายวิชา โดยจ านวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น
ต้องไม่เกินหรือต่ ากว่าจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อ ๑๑.๕ และให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑๕.๑ การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและ
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
  ๑๕.๒ การขอเพิ่มหรือขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ และ ๑๑.๕ 
 
 ข้อ ๑๖ การของดเรียนรายวิชา หมายถึง การที่นิสิตของดเรียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว
บางรายวิชา หรือทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ก าลังเรียน เพราะไม่ประสงค์จะเรียน หรือมีเหตุจ าเป็น
การของดเรียนรายวิชานี้ ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะได้รับผลการเรียนเป็น “W” และให้
ด าเนินการดังนี้ 
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  ๑๖.๑ การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดี แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
  ๑๖.๒ การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระท าก่อนวันเร่ิมสอบ 
ปลายภาคการศึกษาวันแรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีการทุจริตในการวัดผล 
 ข้อ ๑๗ การขอลดรายวิชา หากกระท าเสร็จสิ้นภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิต
สามารถรับค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืนได้ ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
 
 ข้อ ๑๘ เวลาเรียน 
 ๑๘.๑ นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน 
ทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 
  ๑๘.๒ นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรให้ส าเร็จการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนิสิต ภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 
   ๑๘.๒.๑ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
   ๑๘.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
   ๑๘.๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 
 ข้อ ๑๙ ระบบการให้คะแนน 
  ๑๙.๑ ระบบการให้คะแนนรายวิชา 
   ๑๙.๑.๑ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมี 
ความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้ 
   ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 
   A  ดีเยี่ยม  ๔.๐ 
   B+  ดีมาก  ๓.๕ 
   B  ดี  ๓.๐ 
   C+  ค่อนข้างดี ๒.๕ 
   C  พอใช้  ๒.๐ 
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   D+  อ่อน  ๑.๕ 
   D  อ่อนมาก  ๑.๐ 
   F  ตก  ๐ 
   ๑๙.๑.๒ การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใดให้กระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
    (๑) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
    (๒) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๑ 
    (๓) นิสิตทุจริตในการวัดผล 
   ๑๙.๑.๓ ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น  
ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี ้
   สัญลักษณ์ ความหมาย 
   S    ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
   I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   U   ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
   W   งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
   au   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
   ๑๙.๑.๔ การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใดให้กระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
    (๑) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘.๑ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย 
หรือเหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 

 (๒) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดี 
ของคณะที่รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ของการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
   ๑๙.๑.๕ นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องได้รับการประเมินผลเพื่อแก้สัญลักษณ์ I ให้
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืน ให้อยู่ในการก ากับ
ดูแลของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หากการแก้สัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายใน 
ภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชาสังกัด ภายในก าหนด 
เวลาเรียนตามข้อ ๑๘.๒ ยกเว้นการได้สัญลักษณ์ I ของงานนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ 
   ๑๙.๑.๖ การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดให้กระท าได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
    (๑) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชา ตามข้อ ๑๖.๒ 
    (๒) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕.๑ 
    (๓) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 



 66 

    (๔) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
   ให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ที่นิสิตได้รับตามข้อ ๑๙.๑.๔ และครบก าหนดเวลาของการ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้วแต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
  ๑๙.๒ ระบบการให้คะแนนสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  สัญลักษณ์ ความหมาย 
  S   ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
  I    การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  U   ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาให้คะแนนสอบ 
  ๑๙.๓ การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชา
ที่มีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ 
ให้น าค่าระดับขั้นที่สอบได้ในการเรียนซ้ าหรือเรียนแทน ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย
แทน 
  ๑๙.๔ การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมรายวิชาของนิสิตเพื่อให้ครบตามหลักสูตร ให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับขั้น C ขึ้นไปเท่านั้น 
  ๑๙.๕ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษานั้น โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัว
ตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 
  ๑๙.๖ ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เร่ิมเข้าเรียนจนถึง
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชา
ที่เรียนทั้งหมดตามข้อ ๑๙.๓ เป็นตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
  ๑๙.๗ ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้ค านวณค่าเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา
นั้น โดยนับเฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านัน้ 
 
 ข้อ ๒๐ การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
  ๒๐.๑ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ C+ หรือ C นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าเมื่อได้รับอนุมัติ
จากคณบดี โดยค าแนะน าของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร 
  ๒๐.๒ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้ D+ หรือ D หรือ F นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือจะ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ต้องเรียนซ้ า
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ก็ได ้ในกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยค าแนะน าของหัวหน้า
ภาควิชาหรือประธานหลักสูตร 
 

 ข้อ ๒๑ การจ าแนกสภาพนิสิต 
  ๒๑.๑ การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่เร่ิม 
เข้าศึกษา โดยต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 
  ๒๑.๒ สภาพนิสิตมีดังน้ี 
   ๒๑.๒.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือนิสิตที่สอบ
ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๒๑.๒.๒ นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๒.๗๕  ถึง  ๒.๙๙ 
 ข้อ ๒๒ ภายหลังที่มีการค านวณระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจ าในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว พบว่า
นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบ
ภายใน ๒ สัปดาห์ 
 

 ข้อ ๒๓ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อน ให้น าผล
การเรียนในภาคฤดูร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  
หากพบว่าผลการเรียนของภาคฤดูร้อนมีผลท าให้นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้น้ันทราบโดยเร็วที่สุด 
 
 ข้อ ๒๔ การทุจริตในการวัดผล 
 นิสิตที่ท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุกชนิด จะต้องได้รับโทษ 
สถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๒๔.๑ ตกในรายวิชานั้น หรือ 
  ๒๔.๒ ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ 
  ๒๔.๓ พ้นจากสภาพนิสิต 
  การพิจารณาการทุจริตในการวัดผลตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
ที่คณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดแต่งตั้ง 
 
 ข้อ ๒๕ การลาพักการเรียน 
  ๒๕.๑ นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ในกรณีต่อไปนี้ 



 68 

   ๒๕.๑.๑ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใด 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
   ๒๕.๑.๒ เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน เกินร้อยละ ๒๐ ของ 
เวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชน และ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
   ๒๕.๑.๓ มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้ 
เมื่อได้เรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 
  ๒๕.๒ การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์ นับจาก 
วันเปิดภาคการศึกษาหรือตามที่คณบดีเห็นสมควร และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วแจ้งให้ 
นายทะเบียนทราบ 
  ๒๕.๓ การลาพักการเรียน ให้อนุญาตคร้ังละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ 
  ๒๕.๔ ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพัก 
การเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาเรียน ตามข้อ ๑๘ ด้วย 
  ๒๕.๕ ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องช าระเงินค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย และค่าบ ารุงคณะตามระเบียบทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิด 
ภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๒๕.๖ นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่น 
ค าร้องขอกลับเข้าเรียนต่อคณบดี และเมื่อคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณะแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 
 ข้อ ๒๖ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
 นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาใดจะต้องเรียนสาขาวิชานั้น ถ้ามีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะ ให้หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอ
คณบดีอนุมัติ กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้านิสิตมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างคณะ ต้องได้รับ
อนุมัติจาก คณบดีของคณะที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ให้
คณบดีคณะที่รับนิสิตเข้าสังกัดแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 
 ข้อ ๒๗ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีวิทยฐานะ 
เทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๒๘ การเทียบโอนหน่วยกิต 
 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๙ การพ้นจากสภาพนิสิต 
นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 

  ๒๙.๑ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๓๔ 
  ๒๙.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
  ๒๙.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
   ๒๙.๓.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 
   ๒๙.๓.๒ เมื่อพ้นก าหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 
   ๒๙.๓.๓ ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตาม ข้อ ๔ ข้อใดข้อหนึ่ง 
   ๒๙.๓.๔ เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕ 
   ๒๙.๓.๕ เป็นนิสิตสภาพรอพินิจเป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษาที่มีการจ าแนกสภาพ
ต่อเนื่องกัน 
   ๒๙.๓.๖ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาในข้อ ๑๘.๒ หรือศึกษาครบ
ระยะเวลาตามข้อ ๑๘.๒ แล้วและได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๒๙.๓.๗ สอบความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๐ ไม่ผ่าน 
   ๒๙.๓.๘ สอบประมวลความรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ ไม่ผ่าน 
   ๒๙.๓.๙ ท าการทุจริตในการสอบอย่างร้ายแรง 
   ๒๙.๓.๑๐ มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิต 
   ๒๙.๓.๑๑ ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
  ๒๙.๔ ตาย 
  ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๙.๓.๒ หากประสงค์
ขอคืนสภาพเป็นนิสิตอีกให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
หัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร และคณบดีเพื่อพิจารณาเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้  
ผู้นั้นต้องช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัตแิล้วให้ผู้นั้นคืนสภาพเป็น
นิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามข้อ ๑๘.๒ นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็น
นิสิตคร้ังแรก 
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 ข้อ ๓๐ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตร
ปริญญาเอกต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๓๑ การสอบประมวลความรู้ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา 
ซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๓๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อาจน ารายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไปเทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันได้ หรืออาจน ารายวิชาและหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนไป
เทียบโอนกับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ เพื่อรับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชานั้นตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๓๓ ข้อก าหนดและขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ ๓๔ การขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท หรือ
ปรญิญาเอก 
  ๓๔.๑ ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอรับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอกต่อนายทะเบียน 
ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา 
  ๓๔.๒ นิสิตที่จะขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรือปริญญาเอกได้ ต้องมีคุณสมบัติครบ ดังต่อไปนี้ 
   ๓๔.๒.๑ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา 
   ๓๔.๒.๒ สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามข้อ ๓๐ 
   ๓๔.๒.๓ สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
   ๓๔.๒.๔ ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
   ๓๔.๒.๕ สอบประมวลความรู้ผ่านส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตาม
แผนการศึกษาซึ่งไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ หรือสอบวัดคุณสมบัตินิสิตผ่านส าหรับนิสิตหลักสูตร 
ปริญญาเอก 
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   ๓๔.๒.๖ สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตหลักสูตร 
ปริญญาโท  แผน ก หรือดุษฎีนิพนธ์ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก และนิสิตได้ส่งรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ที่ได้รับการอนุมัติให้คณะแล้ว 
   ๓๔.๒.๗ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และ ก ๒ 
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นก่อนการตีพิมพ์ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้องด าเนินการภายหลังจากที่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว 
   ๓๔.๒.๘ ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้อง
ด าเนินการภายหลังจากที่เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว 
 
 ข้อ ๓๕ การให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจ านงขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอกและมีความประพฤติดีต่อสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาเอก 
 

ข้อ ๓๖ การถอดถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรือปริญญาเอก  ในกรณีที่นิสิตได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือปริญญาเอกไปแล้ว มหาวิทยาลัยอาจถอดถอนประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาเอกได้ หากภายหลังตรวจสอบหรือทราบว่าคุณสมบัติ 
ไม่ครบตามข้อ ๔.๑ หรือ ข้อ ๓๔.๒ 
 ข้อ ๓๗ หากมีข้อขัดข้องหรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
และคณบดีหารือร่วมกัน แล้วเสนออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ 
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 ข้อ ๓๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

      (ลงชื่อ)                   สมพล พงศ์ไทย 
                         (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย) 
                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
              ส าเนาถูกต้อง 
 
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เอกสารหมายเลข 6 

สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน วันชูเพลา  ประธาน 

2. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา    กรรมการ 

3. ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ    กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ วิเศษสุวรรณ์  กรรมการ 

6. ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา    กรรมการ 

7. ดร.เมธี ธรรมวัฒนา     กรรมการ 

8. ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์    กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ 

10. ดร.ดุสิต ขาวเหลือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

1. คณะกรรมการเสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรจาก หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(Master of Education Program in Occupations 
and Technology Teaching) ให้เป็นสาขาวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีศึกษา (Master of 
Education Program in Occupations and 
Technology Education) เพราะว่าเป็นชื่อที่มี
ความครอบคลุมเนื้อหาและมีขอบเขตกว้างขวาง
มากกว่าชื่อเดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเน้น
เฉพาะด้านการสอนอย่างเดียว 

เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาการสอนในกลุ่มสาระอ่ืนของ
คณะศึกษาศาสตร์และข้อมูลการเรียกชื่อกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว 
ปรากฏว่าต้องใช้ชื่อเดิม คือการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(Master of Education Program in Occupations 
and Technology Teaching)  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

2. ให้เพิ่มเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรจากเดิมที่
มี 3 ข้อ คือ 1) เพื่อด าเนินการสอดรับกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การพัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master Teacher) 2) เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิธีสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยอีก 

หนึ่งข้อ 

ด าเนินการเพิ่มเหตุผลอีกหนึ่งข้อ เป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
1) เพื่อด าเนินการสอดรับกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
พัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master Teacher) 2) เพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิธีสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) 
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัย และ4) เพื่อส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเห็น
คุณค่าในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. ให้เพิ่มค าอธิบายในปรัชญาหลักสูตร ด าเนินเพิ่มค าอธิบายในปรัชญาหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตให้เป็นครูและนักการศึกษาด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีจิต
วิญญาณความเป็นครู มีความสามารถ พึ่งพา
ตนเองด้านงานช่างพื้นฐานเพื่อการด ารงชีวิตได้
และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้น าไป
ปฏิบัติได้ เป็นผู้น าทางวิชาการ ใช้วิธีการวิจัยเป็น
พื้นฐานส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
พัฒนาการเรียนการสอน 

4. เสนอให้ปรับแก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จากเดิมคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาต่อคือ  
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะโดยปรับเปลี่ยนดังน้ี 

     1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า  
     2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การปรับปรุงแก้ไข 

2. เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เทียบเคียงกับการศึกษาหรือ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของภาควิชาการอาชีวศึกษา
และพัฒนาสังคม 

  3.  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

 

5. เสนอให้ปรับเปลี่ยนรายวิชา 437511 งานช่าง
พื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิต 2(2-0-4)  เป็นราย
วิชาเอกบังคับ 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะ 

6. เสนอให้ปรับเปลี่ยนรายวิชา 437541 การ
พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่องานอาชีพ 
2(2-0-4) เป็นรายวิชาเอกเลือก 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะ 

7. เสนอให้ปรับแก้ไขชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
435551 สัมมนาวิจัยด้านการสอนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 

ด าเนินการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ชื่อวิชา: สัมมนาการงานอาชีพและเทคโนโลยี           
2 (2-0-4) 
ค าอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์ อภิปรายเชิง
วิพากษ์ทางด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย
ในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง) 
                     กรรมการและเลขานุการ 

 
 

                     (ดร.ดุสิต ขาวเหลือง) 
                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


