มคอ. 2
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึ กษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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24
24
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

หน้า
27
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28
37

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

39
39
40
40

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

41
41
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

47
47
47
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สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร
ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรฉบับเดิมกับฉบับปรับปรุง
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
49
78
80
87
98
105
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
Doctor of Education Program in Educational Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Technology)
Ed.D. (Educational Technology)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
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การจัดการเรียนการสอนใช้ ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยที่สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี และเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับ สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เริ่มใช้ หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 โดย
ผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 ตุลาคม 2555
2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 10/2555 วันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2555
3. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556
4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ … วันที่ …..
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ในปี พ.ศ. 2558 หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
2. ผู้บริหารหน่วยงานทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
3. ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
4. นักวิชาการ
5. นักวิจัย
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร

ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (สาขาเวชนิทศั น์) ,2529
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

x-xxxx-xxxxxxx-x

2

อาจารย์
ดร.นฤมล ศิระวงษ์

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
อาจารย์
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ การศึกษา) ,2538
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

x-xxxx-xxxxxxx-x
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x-xxxx-xxxxxxx-x

10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
สถานที่ท่ใี ช้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นหลัก คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และยังเปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่มี ีอยู่หลากหลายทั้งในสังคมไทย
และสังคมโลก
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้ เกิดความร่วมมือและการแข่งขันด้ านเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับกลุ่มอาเซียน และระดับสากล รวมทั้งยังเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยี การ
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สื่อสารและโทรคมนาคม อันเป็ นพื้นฐานสาคัญในการจะนาพาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสู่สากล จึง
มีความจาเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากนั้น จากรายงานการประเมินหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ซึ่งได้ ทาการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต นิสติ ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต ตลอดจนผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ได้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยควรพัฒนาให้ หลักสูตรมีความหลากหลาย
และมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับบริบทของระบบการศึกษาในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลง
ด้ านสื่อและเทคโนโลยีของสังคมยุคใหม่ และเน้ นการเสริมสร้ างประสบการณ์และความรู้ ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานที่เป็ นประโยชน์ในระดับนานาชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระแสความเจริญและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทาให้ เกิดการไหลบ่าของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งไปสู่สงั คมหนึ่งอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ เกิด
ความหลากหลายของวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตในรูปต่างๆ อันเป็ นสาเหตุหนึ่งซึ่งก่อให้ เกิดความขัดแย้ งใน
สังคม ชุมชน และครอบครัว อีกทั้งยังก่อให้ เกิดการตระหนักและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของไทย
โดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทาให้ การไหลบ่าทางด้ านสังคมและ
วัฒนธรรมเป็ นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว จึงควรดาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เน้ นให้ นิ
สิตที่สาเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะด้ านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้ านวิชาการและด้ านความประพฤติท่เี หมาะสมและ
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้ นคุณภาพวิชาการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสาขาวิชา อย่างไรก็ดี ใน
ภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจนความร่วมมือด้ านนโยบายและเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน และภูมิภาคลุ่มแม่ นา้ โขง ส่งผลให้ หลักสูตรควรเตรียมผู้เรียนให้ ทนั กับความเปลี่ยนแปลง ด้ วย
เหตุน้ ี ภาควิชาฯ จึงกาหนดให้ รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้ นิสติ ได้ พัฒนาองค์ความรู้
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษาที่ทนั สมัย และพัฒนาความสามารถทางด้ าน
การคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ในการกาหนดนโยบาย วางแผน ออกแบบ พัฒนา และประเมินผล การ
ใช้ เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย ให้ เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสังคมไทย
ให้ เท่าทัน และทัดเทียมกับสากล
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12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผลต่อทิศทางการกาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้ านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ มี
คุณภาพด้ านวิชาการเป็ นไปตามมาตรฐานสาขาวิชา มีศักยภาพในการทาวิจัย โดยคานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และการนาผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาสังคม เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ใช้ แหล่งทรัพยากร อาคารสถานที่ และอาจารย์ผ้ ูสอน ร่ว มกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เทคโนโลยีนาการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม
1.2 ความสาคัญ
ความทันสมัยของเทคโนโลยียุคใหม่ท่พี ัฒนาอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องได้ มีบทบาทต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้ นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ได้ ส่งผลให้ คนและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นโลกไร้ พรมแดนที่ทุกคนเสมือนอยู่ในสังคม
เดียวกัน และนาไปสู่การสร้ างความร่วมมือทั้ง ด้ านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก่อให้ เกิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ
และหลากหลาย เพื่อให้ เข้ าถึงผู้เรียนได้ อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยไม่มีข้อจากัดในด้ านเวลาและสถานที่
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีความประสงค์ท่จี ะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตดุษฎี
บัณฑิตให้ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม เคารพในสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จัดการปัญหาอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีต่อการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาองค์กรให้ แข่งขันในสังคมอาเซียนได้
2. เป็ นนักบริหาร มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในการกาหนดนโยบายและวิสยั ทัศน์
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาระดับต่างๆ ของประเทศได้
3. เป็ นผู้นาทางวิชาการ มีความสามารถในการค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา และนาผลการวิจัยไปใช้ ประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาในระดับประเทศได้
4. เป็ นนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สามารถประยุกต์ ออกแบบ และผลิตให้ สอดคล้ อง
กับสภาพการณ์การศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้ ว
เสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิ ดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

การพัฒนาหลักสูตร
 มคอ.7 รายงานผลการ
 ทาวิจัยเพื่อประเมินผลและ  นาผลการประเมินการ
ติดตามการใช้ หลักสูตร
ดาเนินการของหลักสูตร
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 มา
เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุง
 กาหนดให้ นิสติ ปี สุดท้าย
 รายงานผลการประเมินจาก
อาจารย์ผ้ ูสอน และอาจารย์พิเศษ
นิสติ ปี สุดท้าย อาจารย์ผ้ ูสอน
ประเมินหลักสูตร
และอาจารย์พิเศษ
 ประเมินความพึงพอใจของ
 รายงานการประเมินความพึง
บัณฑิตและผู้ใช้ บัณฑิตที่มีคุณภาพ
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
ของหลักสูตร
บัณฑิตที่มีคุณภาพของ
หลักสูตร
 วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก  สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความต้ องการของ
ที่มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต
ตลาดแรงงาน
 จัดทาหลักสูตรปรับปรุง
2561 (ฉบับร่าง)

 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
 รายงานผลการวิพากษ์จาก
สถาบันการศึกษา จากภาครัฐและ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการมา
วิพากษ์หลักสูตร
 ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ  หลักสูตรฉบับปรับปรุง
วิพากษ์

การพัฒนาการเรียนการสอน
 พัฒนาบุคลากรด้ านการทา  สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจัย
วิจัยการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 สนับสนุนแหล่งทุนในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
 สนับสนุนให้ อาจารย์เข้ าร่วม
ประชุมวิชาการและเสนอ

 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มี
งานวิจัย
 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่เข้ า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือนาเสนอ
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ
 สนับสนุนให้ อาจารย์ลาศึกษา
ต่อ ศึกษาดูงาน และทาวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ในสถาบันอื่น
ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ
 บูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการเพื่อความ
เข้ มแข็งของการนาทฤษฎีส่กู าร
ปฏิบัติ

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ลา
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และทาวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ในสถาบันอื่น ทั้ง
ในระดับประเทศและต่างประเทศ
 ร้ อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนาและเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของสังคมต่ออาจารย์
ประจา

12

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วย
การศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
อาจมีการจัดการเทียบเคียงหน่วยกิต ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยปี พ.ศ. 2554
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และมีประสบการณ์ทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา หรือประสบการณ์ทางด้ านการศึกษา หรืออยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554
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2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นิสติ หากไม่ได้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา และ/หรือ มี
ประสบการณ์ในการวิจัยน้ อย อาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการศึกษา ต้ องใช้ เวลาในการศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติมมากกว่าปกติ ซึ่งปัญหาของนิสติ แรกเข้ าสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. นิสติ มีความรู้พ้ ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน
2. นิสติ ขาดทักษะการทาวิจัยที่เพียงพอ อาจเนื่องจากจบการศึกษามาในแผนที่มีการทาสาร
นิพนธ์ จึงขาดความรู้ในกระบวนการการทาวิจัยทั้งระบบ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ภาควิชาฯ มีวิธกี ารดาเนินการช่วยเหลือนิสติ อย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี้
1. ภาควิชาฯ เปิ ดสอนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้ นให้ แก่นิสติ
ในภาคเรียนที่ 1 และ/หรือ ให้ เรียนร่วม แบบไม่นับหน่วยกิตกับนิสติ ในระดับปริญญาโทบางรายวิชา ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. ภาควิชาฯ กาหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้
นิสติ ได้ เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง
3. ภาควิชาฯ จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเป็ นเวทีทางวิชาการให้ นิสติ ได้ เรียนรู้และฝึ กฝนการ
อภิปรายทางวิชาการทุกปี การศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ เข้ าร่วมประชุมวิชาการภายนอก
4. ภาควิชาฯ กาหนดให้ นิสติ ที่ขาดทักษะในการทาวิจัยต้ องศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
5. ภาควิชาฯ จัดให้ ใช้ การวิจัยเป็ นฐานในรายวิชาต่างๆ เพื่อฝึ กนิสติ ให้ วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ และนาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้ อมทั้งเขียนรายงานการ
วิเคราะห์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนิสติ ที่จะรับเข้ าเรียนในช่วง 5 ปี (2557-2561) สรุปได้ ดังนี้
จานวนนิสิต
ปี ที่ 1

2557
10

ปี ที่ 2

-

ปี ที่ 3

-

จานวนนิสิตแต่ละปี
2558
2559
2560
10
10
10
10
10
10
-

10

10

2561
10
10
10
14

รวม
คาดว่าจะจบ

10
0

20
0

30
10

30
10

30
10

งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้
งบประมาณประจาปี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศึกษาศาสตร์จัดสรรให้ หลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีการประมาณการค่าใช้ จ่าย
ต่อหัวของการผลิตบัณฑิต ดังนี้
รายการ

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสมต่อหัว

405,000
500,000
180,000
30,000
340,000
1,455,000

40,500

1. หมวดค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าสอน (18 หน่วยกิต X 1,500 บาท/ชั่วโมง X 15 ครั้ง)
ค่าวัสดุ (50,000 x 10)
ค่ากิจกรรม (18000x 10)
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ (3,000 X 10)
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร (34,000 x 10)
รวมหมวดค่าจัดการเรียนการสอน สาหรับนิสติ 10 คน
ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยหมวดค่าจัดการเรียนการสอน ต่อนิสติ 1 คน
(1,455,000 / 10)
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ
งบพัฒนาหน่วยงาน ร้ อยละ 5
งบวิจัยส่วนกลาง ร้ อยละ 5
ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางคณะ ร้ อยละ10
รวมหมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลางระดับคณะ
3.หมวดค่าตอบแทนกรรมการปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
4. หมวดค่าจ่ ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทายาลัย 15%
ค่าประกันความเสี่ยง 5%
รวม
รายการ
ค่าจ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย (คานวณ 3ปี )
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย

145,500
9,100
9,100
18,200
36,400

181,900

24,000

205,900

38,700
12,900
51,600
ค่าใช้จ่าย

257,500
ยอดสะสมต่อหัว

13,080
9,000
3,120
17,712
15

รวมหมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย

42,912

ยอดปรับถัวเฉลี่ยต่อ 1 คน

300,412

300,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิก ส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวด 7 ข้ อ 38 และ -39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม
เวลา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
ทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หน่วยกิต
15
3
36
54

1. หมวดวิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
3. ปริญญานิพนธ์
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
หมายเหตุ
1. ผู้ท่มี ีประสบการณ์ในการวิจัยน้ อย กาหนดให้ เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับสถิติและการวิจัย
ทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า
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6 หน่วยกิต (ผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้ อย หมายถึง ผู้ท่มี ีประสบการณ์ในการทาวิจัยในรูปแบบสาร
นิพนธ์)
2. ผู้ท่ไี ม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนน้ อยกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดตามเกณฑ์ข้นั ต่า
ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน (ในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา) กาหนดให้ เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวหน้ า
7-8-9
หมายถึง
เลขรหัสตัวกลาง
1-2
หมายถึง
3-4
หมายถึง
9
หมายถึง
เลขรหัสตัวหลัง
หมายถึง

รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต
กลุ่มรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มรายวิชาวิจัย
รายวิชาปริญญานิพนธ์
ลาดับที่รายวิชา

ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็ก
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
วิชาบังคับ
ทน 711
ET 711

การประเมินและการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
Evaluation and Change in Educational Technology

3(3-0-6)

ทน 712
ET 712

ภาวะผู้นาในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา
Leadership for Educational Technology Administration

3(3-0-6)

ทน 713
ET 713

นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้
3(2-2-5)
Policy and Strategy in Instructional Design and Development of Learning System

ทน 714
ET 714

สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
Seminar in Educational Technology Research

3(2-2-5)

ทน 731

ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีการศึกษา

3(3-0-6)
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ET 731
วิชาเลือก

Advanced Research Methodology in Educational Technology

ทน 715
ET 715

เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้
Technology for Knowledge Management

3(2-2-5)

ทน 716
ET 716

นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง
Innovation and Management of e-Learning

3(2-2-5)

ทน 717
ET 717

การออกแบบสภาพแวดล้ อมการเรียนด้ วยเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology for The Design of Learning Environments

3(2-2-5)

ทน 718
ET 718

โครงการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
Projects on The Design and Develop of Innovations

3(2-2-5)

ทน 719
ET 719

การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Risk Management

3(3-0-6)

ทน 720
ET 720

การใช้ เทคโนโลยีการศึกษาอย่างสร้ างสรรค์
Creative Use of Educational technology

3(2-2-5)

ทน 732
ET 732

การวิเคราะห์ความต้ องการและการประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
Needs Analysis and Assessment in Educational Technology

3(2-2-5)

ทน 733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
3(2-2-5)
ET 733
Development of Evaluation and Assessment Instruments in educational technology
หมวดปริญญานิพนธ์
ทน 799 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
ET 799
Dissertation
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
เป็ นแผนการศึกษาในระบบทวิภาค ของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ดังนี้
ชั้นปี ที่ 1
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับ
9
วิชาเลือก
รวม
9

ภาคเรียนที่ 1
วิชาบังคับ
รวม
ภาคเรียนที่ 1
ปริญญานิพนธ์
รวม

ชั้นปี ที่ 2
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ปริญญานิพนธ์
9
รวม
9

ภาคเรียนที่ 1
ปริญญานิพนธ์
รวม

ชั้นปี ที่ 3
หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ปริญญานิพนธ์
9
รวม
9

หน่วยกิต
6
3
9
หน่วยกิต
9
9
หน่วยกิต
9
9

รวมตลอดทั้งหลักสูตร 54 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ทน 711 การประเมินและการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
ET 711 Evaluation and Change in Educational Technology
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหว แนวโน้ ม การ
พัฒนาและความคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ส่งผลต่อการจั ดการศึกษาบนหลักการ ทฤษฎี คุณธรรม
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้ อง จากเอกสาร งานวิจัย และแหล่ งทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้ เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
ทน 712 ภาวะผู้นาในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา
ET 712 Leadership in Educational Technology Administration

3(3-0-6)

19

วิเคราะห์ วิพากษ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบงานเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานและ
สถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ งบประมาณ
บุคลากร ความต้ องการของผู้ใช้ และสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินประสิทธิภาพและการ
ประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีการศึกษา การเผยแพร่และนาเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยีการศึกษา

ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
ET 713 Policy and Strategy in Instructional Design and Development of Learning System
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาและความต้ องการ ออกแบบ
และพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
การแก้ ปัญหาและตอบสนองความต้ องการทางด้ านการศึกษา
ทน 714 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
ET 714 Seminar in Educational Technology Research
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้ องการทางการศึกษา แนวโน้ มที่สาคัญของ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ผลกระทบจากเทคโนโลยีท่มี ีต่อการศึกษาและสังคม เพื่อนาไปสู่การออกแบบ
งานวิจัยที่สร้ างองค์ความรู้ใหม่ โดยคานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย การนาเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ เกิด
การพัฒนาและแก้ ปัญหาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ทน 731
ET 731

ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Educational Technology
ศึกษาระเบียบวิธกี ารวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ทางสถิติข้นั สูง การพัฒนา
เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
หมวดวิชาเลือก
ทน 715
ET 715

เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้
Technology for Knowledge Management

3(2-2-5)
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยด้ านการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ องค์ประกอบ และกระบวนการ การจัดการความรู้ท่มี ีประสิทธิภาพสาหรับองค์กร การประยุกต์
เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับการจัดการความรู้ในองค์กรต่างๆ
ทน 716
ET 716

นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง
3(2-2-5)
Innovation and Management of e-Learning
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน บทเรียน โปรแกรม ฐานข้ อมูล 5
การประเมินผลการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ทน 717 การออกแบบสภาพแวดล้ อมการเรียนด้ วยเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
ET 717 Educational Technology for The Design of Learning Environments
สารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ สภาพแวดล้ อมการเรียนในองค์กรทางการศึกษาต่างๆ
หลักการออกแบบสภาพแวดล้ อมการเรียนด้ วยเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพแวดล้ อมที่หลากหลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละสภาพแวดล้ อม การนาเสนอโครงการออกแบบสภาพแวดล้ อมการ
เรียนด้ วยเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับองค์กรในศวตวรรษที่ 21
ทน 718
ET 718

โครงการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Projects on The Design and Develop of Innovations
ปฏิบัติ การศึกษาสภาพการดาเนินงานในองค์ก รต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา เพื่อการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การศึกษา ให้ สอดคล้ องกับ หลักการและทฤษฎีการผลิตและ การออกแบบ
นวัตกรรมการศึกษา และสอดคล้ องกับความต้ องการขององค์กรและกลุ่มเป้ าหมาย
ทน 719
ET 719

การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Technology Risk Management
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหาที่เป็ นความเสี่ยงต่อการดาเนินงานทางด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา ศึกษาแนวทางในการแก้ ไขความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนฐานของหลักการและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
ทน 720
ET 720

การใช้ เทคโนโลยีการศึกษาอย่างสร้ างสรรค์
Creative Use of Educational technology

3(2-2-5)
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ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การดาเนินงานทางด้ านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งทางด้ านเวลา
เงิน การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และเกิดประโยชน์สงู สุดในการดาเนินงาน
ทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
ทน 732 การวิเคราะห์ความต้ องการและการประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
ET 732 Needs Analysis and Assessment in Educational Technology
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กรณีศึกษา และการฝึ กปฏิบัติของการวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรียน
(บุคลากร) การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์หน่วยงาน (องค์การ) การออกแบบกระบวนการ/กิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล้ องกับความต้ องการของหน่วยงาน (องค์การ) การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
การศึกษาในการออกแบบ วิเคราะห์และประเมินผลความต้ องการอย่างเป็ นระบบ

ทน 733
ET 733

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Development of Evaluation and Assessment Instruments in educational technology
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับการวัด วิธกี ารสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดทาง
เทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการสร้ างและพัฒนา
เครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการทดสอบ ปรับปรุง และวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด
การเก็บรวมรวมข้ อมูลและการตีความหมายของข้ อมูล การเขียนรายงานกระบวนการสร้ างและพัฒนา
เครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา
ทน 799
ET 799

ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
ศึกษาค้ นคว้ า และวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการ
ออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับที่

1

ตาแหน่งและรายชื่อ
คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

วท.บ. (สาขาเวชนิทศั น์) ,2529

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน

x-xxxx-
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ลาดับที่

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

ตาแหน่งและรายชื่อ
คณาจารย์

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

xxxxx-xx-x

2

อาจารย์ ดร.นฤมล
ศิระวงษ์

x-xxxxxxxxx-xx-x

3

อาจารย์ ดร.รัฐพล
ประดับเวทย์

4

อาจารย์
ดร.ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ

5

อาจารย์
ดร.นัทธีรัตน์
พีระพันธุ์

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การศึกษา) ,2538
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2541 มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
คอ.ม. (ครุศาสตรอุตสาหกรรม)
จอมเกล้ าธนบุรี
,2543
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยพายัพ
วท.บ. (สถิต)ิ ,2534
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
,2538
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxxxxxxx-xx-x

x-xxxxxxxxx-xx-x

x-xxxxxxxxx-xx-x

3.2.2 อาจารย์ประจา

ลาดับที่
1
2

รายชื่อคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
อาจารย์ ดร.นฤมล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542

สถาบันทีสาเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2547

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลาดับที่

3
4
5
6
7

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

รายชื่อคณาจารย์
ศิระวงษ์
อาจารย์ ดร.รัฐพล
ประดับเวทย์
อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ
อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์
พีระพันธุ์
อาจารย์ ดร. กนกพร
ฉันทนารุ่งภักดิ์
อาจารย์ ดร.วิชุดา
กิจธรธรรม

สถาบันทีสาเร็จ
การศึกษา

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) ,2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ,2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. (วิธวี ิทยาการวิจัยการศึกษา) ,2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ

1
2
3
4
8
5
6
7

ชื่อ – นามสกุล
นายชัยยงค์ พรหมวงศ์
นางอรพรรณ พรสีมา
นางเสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
นายสุรชัย สิกขาบัณฑิต
นายโสพล มีเจริญ
นางสาวสุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
นางสาวพูลศรี เวศย์อฬุ าร
นายณัฐกร สงคราม

9

นายกุศล อิศดุลย์

ลาดับ

คุณวุฒิ
Ph.D. (Instructional Technology)
Ph.D. (Distance Learning System)
Ed.D. (Instructional System Design)
Ed.D. (Instructional System Design)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Ed.D. (Social Science and Palnning)
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

ตาแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
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4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
 ปริญญานิพนธ์
การศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย เพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยดาเนินการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีการศึกษา และ
เสนอผลการวิจัย

 นิสติ ดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate)
นิสติ หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้ รับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ได้
 การสอบภาษา
นิสติ ในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จะต้ องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนิสติ อาจได้ รับการยกเว้ นให้ ไม่ต้องสอบภาษา ในกรณีท่นี ิสติ สอบ
ภาษาได้ แล้ วจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวัดและประเมินผลที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ท่บี ัณฑิต
วิทยาลัยกาหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย หรือนิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกับการอ่าน การใช้
ภาษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่านรายวิชานั้นไม่ต่ากว่า B
 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
นิสติ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จะต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในวิชาบังคับ
และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัดว่านิสติ มีความรู้พ้ ืนฐานและมีความพร้ อมในการทาปริญญานิพนธ์
 ผู้มีสทิ ธิสอบวัดคุณสมบัติ
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นิสติ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้ วนตามหลักสูตร และได้ ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสติ ลงทะเบียนเรียนครบถ้ วนในภาคการศึกษาใด จะมี
สิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติต้งั แต่ภาคการศึกษานั้นเป็ นต้ นไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และ การสอบปากเปล่า
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ จะดาเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 7 โดยกาหนดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า
(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ ดาเนินการรายงานความก้ าวหน้ า นิสติ อาจถูกระงับการ
ลงทะเบียน หรือการรักษาสภาพนิสติ ในการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย

5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือนิสติ ด้ านวิจัยและวิชาการ โดยมีการดาเนินการดังนี้
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาวิจัยทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ ความรู้ด้านวิจัยและ
กระบวนการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 3
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาและจัดทาบันทึกการให้
คาปรึกษาแก่นิสติ
5.5.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกาหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบภาษา การสอบวัดคุณสมบัติ
และต้ องมีการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ของนิสติ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสู ตรการศึกษา ดุษฎี บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการ ศึกษา มุ่งพัฒนานิสติ ให้ มีคุณลักษณะ
พิเศษดังต่อไปนี้
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมนิสิต
1. เป็ นผู้นาทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มี
- บูรณาการกระบวนการ Research-based Learning ใน
ความสามารถในการออกแบบ พัฒนาและวิจัย รายวิชาต่างๆ
ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถ
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนประเมินตนเองและผู้ร่วมเรียน
ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เป็ นผู้มีทกั ษะทางปัญญา ทักษะการคิดและ
การสื่อสาร และใช้ เทคโนโลยีการศึกษาในการ
แก้ ปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- บูรณาการกระบวนการ Cognitive Skills และ
Creative Problem Solving
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นประสบการณ์
ตรงทั้งในและนอกสถานที่
- การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
- เน้ นการเรียนการสอนที่ใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน

3. เป็ นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดี - การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิด
งาม เคารพในสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ความเข้ าใจในกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา
สามารถพัฒนาตนเพื่อก้ าวเข้ าสู่สงั คมอาเซียน
และนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ดี มีการส่งเสริมจิตสานึก
สาธารณ ะ สร้ างคุณธรรมจริยธรรมให้ กบั ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนในทุกรายวิชา
- สอดแทรกความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง
กฏหมายและพระราชบัญญัติท่เี กี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และทรัพย์สนิ ทางปัญหา
4. เป็ นผู้นาในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและองค์ - กิจกรรมการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ด้วยตนเอง และ
ความรู้ ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- เน้ นการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็ น
พื้นฐานกระบวนการเรียนรู้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน ตามหัวข้ อต่อไปนี้
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณธรรม สามารถจัดการปัญหาและ
วินิจฉัยปัญหาอย่างยุติธรรม มีความคิดริเริ่ม ให้ การสนับสนุนและเป็ นผู้นาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
การดาเนินการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้จาแนกเป็ น ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ใน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้ อน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถ
วินิจฉัยอย่างผู้ร้ ดู ้ วยความยุตธิ รรม
2. มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอี ยู่
เพื่อการทบทวนและแก้ ไข
3. สนับสนุนให้ ผ้ อู ่นื ใช้ การวินิจฉัยทางด้ านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้ อโต้ แย้ งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ มกี ารประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

1. ใช้ วิธสี อนโดยศึกษาจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้ าน
คุณธรรม จริยธรรมด้ านเทคโนโลยีการศึกษาและนามา
วิเคราะห์ อภิปรายในชั้นเรียน
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาและผู้มปี ระสบการณ์
ทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และแสดงทัศนะเพื่อการวินิจฉัย และการ
ทบทวนแก้ ไขปัญหาทางด้ านคุณธรรม
3. จัดกิจกรรมภาวะผู้นาทางเทคโนโลยีการศึกษา

สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก และการแสดงความ
คิดเห็นที่มตี ่อกรณีศึกษาที่นามาวิเคราะห์อภิปรายในชั้น
เรียน
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2.2 ความรู ้
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู้ความเข้ าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ระบบการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ทนั สมัย การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา สามารถ
พัฒนาเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยจาแนกเป็ น ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในด้ านความรู้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านความรู ้
ด้านความรู ้
ด้านความรู ้
1. มีความรู้และความเข้ าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทาง
เทคโนโลยีการศึกษา และนามาประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ า
ทางวิชาการหรือการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาระบบการศึกษา
2. มีความตระหนักในระเบียบข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมทางสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติท่มี ี
ผลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. มีความรู้และเข้ าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบตั ทิ าง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยที่มตี ่อองค์ความรู้และต่อการปฏิบตั ทิ างด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษา
4. มีความเข้ าใจ และสามารถพัฒนาเพื่อสร้ างองค์ความรู้
ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

กาหนดเนื้อหาสาระด้ านความรู้ไว้ ในทุกรายวิชาและใช้
กาหนดรูปแบบการประเมินให้ สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
รูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
- การสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ และ
- การสอบ
อภิปรายร่วมกัน
- การประเมินผลการศึกษาและผลการนาเสนอ
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
- การประเมิน/สังเกต การมีส่วนร่วมและความสนใจ
- การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ ในการเรียน
วิชาชีพมาเป็ นวิทยากร
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาและงานวิจัยและบทวิเคราะห์
ทางวิชาการเป็ นฐาน
- การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน
- การประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ
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2.3 ทักษะทางปัญญา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้ อนในบริบทต่าง ๆ
ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีความเป็ นผู้นาและสามารถบริหารงานด้ านเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจาแนกเป็ น ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ในด้ าน
ทักษะทางปัญญา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซบั ซ้ อนในบริบทต่าง ๆ
ได้ อย่างสร้ างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้ องในด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
2. สามารถบูรณาการความรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตดิ ้ าน
เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
3. สามารถใช้ ดุลยพินิจในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม และองค์
ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
คนแต่ละกลุ่มได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและปฏิบัตไิ ด้ จริง
4. สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณา
การให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็ นความรู้ใหม่ท่ที ้ าทาย
5. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการ
วิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้ท้งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้ เทคนิคการวิจยั และให้
ข้ อสรุปที่สมบูรณ์ซ่งึ ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษาที่มีอยู่ได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
กาหนดเนื้อหาสาระด้ านความรู้ไว้ ในทุกรายวิชาและใช้
รูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
- การสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ วิ
พากย์ และอภิปรายร่วมกัน
- การศึกษาค้ นคว้ า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ
วิชาชีพมาเป็ นวิทยากร
- การเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษาและงานวิจัย และบท
วิเคราะห์ทางวิชาการเป็ นฐาน
- การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน
- การประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
กาหนดรูปแบบการประเมินให้ สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
- การสอบ
- การประเมินผลการศึกษาและผลการนาเสนอ
- การประเมิน/สังเกต การมีส่วนร่วมและความสนใจ
ในกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบตั ิ
- กาประเมิน/สังเกต ความสามารถในการตัดสินใจแก้ ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา ในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ มีภาวะผู้นาในกระบวนการพัฒนานโยบายด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ที่สอดคล้ องกับความต้ องการในสังคม ในระดับชุมชน
ระดับชาติ และระดับอาเซียน สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ งและปัญหาต่าง ๆได้ มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและส่วนรวม เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจาแนกเป็ น ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ในด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพที่
1. อาจารย์ผ้ ูสอนกาหนดรายวิชาหรือเนื้อหาในรายวิชาใด
กาหนดรูปแบบการประเมินให้ สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีการศึกษา
รายวิชาหนึ่งหรือในหลายวิชาที่ให้ ความรู้และประสบการณ์การ กิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
2. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถ เรียนรู้โดยตรงเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจยั
- การสอบ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื รวมทั้งเป็ นผู้นาในกระบวนการพัฒนา
ของเทคโนโลยีการศึกษา โดยบูรณาการเข้ ากับความสัมพันธ์
- การประเมินผลการศึกษาและผลการนาเสนอ
นโยบายด้ านเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้ องการ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบให้ เข้ ากับเนื้อหารายวิชา
- การประเมิน/สังเกต การมีส่วนร่วมและความสนใจ
ในสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับอาเซียน
2. สังเกตผู้เรียนเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับพัฒนาการในทักษะ
ในการเรียน
3. สามารถตัดสินใจในการวางแผน วิเคราะห์ ดาเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- กาประเมิน/สังเกต ความสามารถในการตัดสินใจแก้ ไข
ตลอดจนการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการ 3. มอบหมายงานทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่มให้ ผ้ ูเรียน
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ปรับปรุงตนเองให้ มีประสิทธิภาพ ในการทางานระดับสูงได้
ศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ และนาเสนอเป็ นรายงานโดยใช้ รปู แบบการนา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ น
กลุ่มเพื่อเสริมสร้ างให้ ผ้ ูเรียนตระหนักถึงความสาคัญและ
พัฒนาตนเองในด้ านความมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีและความ
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ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบส่วนบุคคล
5. จัดโครงการกิจกรรมนอกชั้นเรียนตามความสนใจเพื่อเป็ น
การฝึ กปฏิบัตกิ ารพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียนโดยตรง

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา การวิจัย การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การสื่อสาร การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา
มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจาแนกเป็ น ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ในด้ านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อ
นามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ ไขปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา
2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการวิเคราะห์
แก้ ไขปัญหาในการศึกษาและในการทางานอย่างสร้ างสรรค์
และในสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้จริง และสภาพแวดล้ อมการ
เรียนรู้เสมือน
3. ความสามารถทางภาษา การวิจยั การใช้ เทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา การสื่อสาร การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในทาง
วาจา รูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และรูปแบบสือ่ ดิจติ อล ให้ เหมาะสม
กับปัญหา และกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ และ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป

กาหนดเนื้อหาสาระไว้ ในทุกรายวิชาและใช้ รปู แบบการเรียน
การสอนดังนี้
- ผู้สอนให้ ความรู้ในรายวิชาต่างๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี
ทักษะและข้ อเสนอแนะในกระบวนการเรียนการสอน
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้สถานการณ์และจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้ างการใช้ สถิติ ตัวเลข และทักษะการ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเลือก การใช้ และ
การประเมินผลสื่อการสอน ตลอดจนการแสวงหาข้ อมูล
ข่าวสารและใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สามารถเสนอและถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้ าใจ
และทัศนะของตนเองเพื่อนาเสนอข้ อมูลรายงาน และ
เสนอเค้ าโครงวิจยั
- การใช้ สถิตเิ พื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั
- การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอน การเสนอเค้ าโครงการวิจยั

กาหนดรูปแบบการประเมินให้ สอดคล้ องกับลักษณะรายวิชา
และกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ แก่
1. ประเมินผลการศึกษาค้ นคว้ าและการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ประเมินจากการเขียนและนาเสนอรายงาน โดยพิจารณา
จากเนื้อหา ความถูกต้ องของภาษาพูดและภาษาเขียน
3. ประเมินเทคนิคในการนาเสนอรายงานอย่างสร้ างสรรค์
ด้ วยสื่อเทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรู ้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสอบปากเปล่าในการทาปริญญานิพนธ์ และโครงงาน
การนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
ปริญญานิพนธ์
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หมายเหตุ
ผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู ้

ทักษะทางปั ญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้ อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถวินิจฉัยอย่างผู้ร้ ดู ้ วยความยุตธิ รรม
2. มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอี ยู่เพื่อการทบทวนและแก้ ไข
3. สนับสนุนให้ ผ้ อู ่นื ใช้ การวินิจฉัยทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้ อโต้ แย้ งและปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้ มกี ารประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
1. มีความรู้และความเข้ าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา และนามาประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบตั ิ ในการพัฒนา
ระบบการศึกษา
2. มีความตระหนักในระเบียบข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมทางสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติท่มี ผี ลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. มีความรู้และเข้ าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มตี ่อองค์ความรู้และต่อการปฏิบตั ิ
ทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
4. มีความเข้ าใจ และสามารถพัฒนาเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้ อนในบริบทต่าง ๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องในด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา
2. บูรณาการความรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตดิ ้ านเทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา
3. สามารถใช้ ดุลยพินิจในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้ องการของคนแต่ละกลุ่มได้ อย่างเป็ น
รูปธรรมและปฏิบัตไิ ด้ จริง
4. สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้
เดิมหรือเสนอเป็ นความรู้ใหม่ท่ที ้ าทาย
5. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้ท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอด
ถึงการใช้ เทคนิคการวิจัย และให้ ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซ่งึ ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบตั ดิ ้ านเทคโนโลยีการศึกษาที่มอี ยู่ได้
1. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพที่เกีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีการศึกษา
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ผลการเรียนรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้

2. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื รวมทั้งเป็ นผู้นาในกระบวนการพัฒนานโยบายด้ านเทคโนโลยีการศึกษาที่
สอดคล้ องกับความต้ องการในสังคม ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับอาเซียน
3. สามารถตัดสินใจในการวางแผน วิเคราะห์ ดาเนินงานตลอดจนการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้ มีประสิทธิภาพ ในการ
ทางานระดับสูงได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
1. สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไขปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการศึกษาและในการทางานอย่างสร้ างสรรค์ และในสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้จริง และ
สารสนเทศ
สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้เสมือน
3. ความสามารถทางภาษา การวิจยั การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การสื่อสาร การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ในทางวาจา รูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และรูปแบบสื่อ
ดิจติ อล ให้ เหมาะสมกับปัญหา และกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
บุคคลและความรับผิดชอบ
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. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูต รสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3











































































































































































































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ
ทน 711 การประเมินและการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา
ทน 712 ภาวะผู้นาในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา
ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการ
เรียนรู้
ทน 714 สัมมนาและวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
ทน 731 ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีการศึกษา
หมวดวิชาเลือก
ทน 715 เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้
ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง
ทน 717 การออกแบบสภาพแวดล้ อมการเรียน
ทน 718 โครงการปฏิบตั กิ ารออกแบบและการผลิตสื่อขั้นสูง
ทน 719 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการศึกษา
ทน 720 การลดความสูญเปล่าทางเทคโนโลยีการศึกษา
ทน 732 การวิเคราะห์ความต้ องการและการประเมินผล
ทน 733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล



ความรู ้



ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา

38

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3



































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดปริญญานิพนธ์
ทน 799 ปริญญานิพนธ์

ความรู ้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปั ญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
หลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด) เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวด 5 ข้ อ โดยมีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา
ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับขั้น
4.00
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้ วยเนื้อหากระบวนการวิจัย การเขียน
และการสอบปากเปล่า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ การประเมิน
ให้ กระทาหลังจากนิสติ สอบปากเปล่าผ่านแล้ ว และให้ ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
หลักเกณฑ์การสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบให้ ผล
การประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษาเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการ สอน ควรใช้ การประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและ
ใช้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเป็ นเครื่องมือในการดาเนินการ
การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้ มีคณะกรรมการดาเนิ นการในเรื่องแผนการเรียน การ
สอน การประเมินการเรียนการสอน ข้ อสอบ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดาเนินการโดยใช้ ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา ดาเนินการโดยการติดตาม
ผล การประ เมินหลักสูตร หรือในรูปแบบอื่น ๆ โดยกาหนดการดาเนินการเป็ นรอบระยะเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้ าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ท่ปี รึกษาและ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน
ให้ อาจารย์ใหม่
1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
1.3 ภาควิชาฯ กาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริม ให้ คณาจารย์ เข้ าร่วมการอบรม สัมมนา และการฝึ กปฏิบัติท่เี กี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ใน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ /หรือ
ต่างประเทศ
2. สนับสนุนการ การศึกษาต่อ การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การศึกษาดูงาน ทั้งใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์ และนาความรู้ท่ไี ด้ รับมา
ปรับปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
2. ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ
สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
3. คณะ ส่งเสริมให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ
4. คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผ้ ูสอน ติดตามและรวบรวมข้ อมูลสาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุก
ปี อย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพของ
หลักสูตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.4 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปี การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสติ ปัจจุบัน และ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี โดยจัด
โครงการ/กิจกรรมให้ กบั นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้ าน ดังนี้ ด้ านวิชาการ ด้ านกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ ด้ านบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ ด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/
วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปี การศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้ อาคารสถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
คณะฯ จัดสรรห้ องเรียนให้ แก่นิสติ ระดั บบัณฑิตศึกษาได้ แก่ ห้ อง ปริญญาเอก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 ชั้น 4
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- ภาควิชาฯ มีวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา อาทิ ห้ องสตูดิโอ กล้ องถ่ายภาพ และกล้ องวีดิทศั น์
2.2.2 ห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ท่สี นั บสนุนด้ านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลาง และศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือด้ านเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 2,755
เล่ม และมีวารสารด้ านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 35 ฉบับ สานักหอสมุดกลางมี
ฐานข้ อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้ อมูลปริญญานิพนธ์, ThaiLIS, Educational Research Complete,
SpringerLINK, Scopus, ProQuest
นอกจากนี้คณะยังมีแหล่งค้ นคว้ าด้ านวารสารทางการศึกษาจานวน 3 ฉบับ ได้ แก่
วารสารวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และสารานุกรมศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ตารา วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาฯ ให้ ผ้ ูสอนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
2.3.4 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สาหรับห้ องปฏิบัติการวิจัย
ห้ องศึกษาค้ นคว้ าสาหรับอาจารย์และนิสติ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและผู้เรียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผ้ ูสอนและ
ผู้เรียนสามารถใช้ บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ท่มี ีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้
3.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ตรงตามสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.1.2 มีประสบการณ์การทาวิจัยนอกเหนือจากการวิจัยจากปริญญานิพนธ์
3.1.3 มีประสบการณ์การสอน/การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม
สอนในบางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็ น
อาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม และคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนดให้ อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม
คาอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 ภาควิชาฯ กาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ท่ตี ้ องรับผิดชอบ
ก่อนเข้ าทางาน
4.1.2 บุคลากรต้ องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และการมีทศั นคติท่ดี ีต่อการ
ให้ บริการแก่อาจารย์และนิสติ
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการสอน ดาเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
1.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้ บุคลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับงานที่
รับผิดชอบ
1.2.2 ภาควิชาฯ ให้ บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้ านการให้ การบริการ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาและคู่มือสาหรับนิสติ เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ
ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
สถาบันต้ องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ แก่นิสติ อุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
เกี่ยวกับวิชาการ โดยกาหนดเป็ นระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
6.1 สารวจความต้ องการของสถาบัน องค์กร หน่วยงานที่เป็ นผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้ องกับความต้ องการ
6.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทุกปี
6.3 เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องมาประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
สังคมและตลาดแรงงานทุกๆ 5 ปี
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 3 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่1 ปี ที่2 ปี ที่3 ปี ที่4 ปี ที่5
1. มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิแห่งชาติ หรือ
    
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงาน
    
หลักสูตร
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.     
4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด     
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา     
6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ     
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
7. มีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยร้ อย
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี ที่1 ปี ที่2 ปี ที่3 ปี ที่4 ปี ที่5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์
การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสติ ที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจากนิสติ ถึง
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธกี ารสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมที่แสดงออก การทา
กิจกรรมแบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธกี ารสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธกี ารสอน การตรงต่อเวลา การ
ชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ ส่อื การสอน โดยใช้ แบบ
ประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้ แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธสี อน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสติ และ
ความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ ูสอน นิสติ ปัจจุบัน และ
บัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสติ
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการสารวจการได้ งานของบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวฒิ
ภายนอกวิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อหัวหน้ าภาควิชาในการ
ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 จาก
การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการประเมิน
ในข้ อ 2 และ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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สาเนาคาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
คณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 7 ท่าน เพื่อทาการ วิพากษ์หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ได้ แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติม่นั
7. คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ
โดยทางคณะกรรมการร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ จัดการ
วิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.30น. – 14.00 น. ณ
ห้ องประชุมสานักสื่อ ชั้น 4 อาคาร 14 ซึ่งมีผ้ ูเชี่ยวชาญสามารถเข้ าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรจานวน 4 ท่าน
ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร .ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , รองศาสตราจารย์ ดร .อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร .ณมน จีรังสุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อนิรุทธ์ สติม่นั และมีนิสติ ซึ่งกาลังศึกษา
ในระดับปริญญาโท 1 ท่าน และนิสติ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาเอก 2 ท่าน
ทั้งนี้ก่อนการดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรทางคณะกรรมการร่างหลักสูตรได้ ส่งหลักสูตรให้
ผู้เชี่ยวชาญก่อน ในการนี้ผ้ ูเชี่ยวชาญท่านที่ไม่สามารถมาเข้ าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรได้ ทางคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตรจึงไปรับเล่มหลักสูตรและรับข้ อเสนอแนะและข้ อวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญมาปรั บปรุง ซึ่งผลการ
วิพากษ์หลักสูตรนาเสนอเป็ นประเด็น ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ ว เพียงแต่
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ ว่า ชื่อหลักสูตรต้ องมีคาว่า ”วิชา”
หรือไม่ ตาม template ของมหาวิทยาลัย ใช้ คาว่า “สาขาวิชา” จึงคงคาว่า วิชาไว้
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่า หลักสูตรใหม่น้ ี ควรจะ
ทาให้ ครอบคลุมและรองรับไว้ ท้งั แบบ 1.1 คือ แบบเน้ นการวิจัย โดยมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 48 หน่วยกิต และแบบ 2.1 ซึ่งเน้ นการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม จานวยหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ ว
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นว่าหมวดที่ 3 มีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
บางส่วน ดังนี้
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ เสนอแนะในส่วนของ งบประมาณไว้ ว่า ควรเพิ่มศึกษาดูงานทั้งในแ ละ
ต่างประเทศ เช่นสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มมุมมองและแนวความคิดใหม่มาประยุกต์ใช้
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ผู้เชี่ยวช าญทุกท่านมีความเห็นว่า หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล มีความเหมาะสม โดยผู้ช่วยศาสตราจา รย์ ดร .ณมน จีรังสุวรรณ ควรจะเพิ่ม “บูรณาการ
กระบวนการ Research-Based Learning ในรายวิชาต่างๆ และบูรณาการกระบวนการ Cognitive Skills
และ Creative Problem Solving” ในกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
ผู้เชี่ยวช าญทุกท่าน มีความเห็นว่า หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
ความเหมาะสม

มี

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นว่า หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ มีความเหมาะสม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้เชี่ยวช าญ ทุกท่านมีความเห็นว่า หมวดที่ 7
ความเหมาะสม

การประกันคุณภาพหลักสูตร

มี

หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็นว่า หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตร มีความเหมาะสม
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แบบการตรวจสอบประเมินและวิพากษ์หลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุ ฒิ
หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาวิขาเทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
1. คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมณ จีรังสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต
6. ศาตราจารย์ ดร.ชัยยงศ์ พรหมวงศ์
ที่

รายการทีต่ รวจสอบ

1
2
3
4

1
ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

หลักการและเหตุผล

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 

5
6

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา 

2





เหมาะสม
3 4
 
 
 
 

5





6 1




















2

ไม่เหมาะสม
3 4 5

หมายเหตุ
6
2- ดูความคิดเห็นที่เขียนไว้ ในแบบประเมินของหลักสูตรป.โท

2- วัตถุประสงค์ข้อ 4 ของ ป.โท ควรเป็ นของหลักสูตรป.เอก
3- วัตถุประสงค์ข้อ 4 ถ้ ามี ต้ องมีรายวิชาที่เป็ นด้ านการให้
คาปรึกษาด้ วย
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ที่
7

รายการทีต่ รวจสอบ
ระบบการศึกษา

8 ระยะเวลาการศึกษา
9 การลงทะเบียนเรียน
10 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
11 อาจารย์ผ้ ูสอน
12 จานวนนิสติ
13 สถานที่และอุปกรณ์
14 ห้ องสมุด
15 งบประมาณ
16 หลักสูตร
-โครงสร้ างหลักสูตร
-รายวิชา

1


2


เหมาะสม
3 4 5
  































































6 1





2

ไม่เหมาะสม
3 4 5

หมายเหตุ
6
1- เพิ่ม “แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ตในบางครั้ง ”
3- เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง

1- เพิ่มการศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
1- ควรกาหนดวิชาเทคโนโลยีการจัดการความรู้ (ทน723)
เป็ นวิชาเอกบังคับ เพราะการจัดการองค์ความรู้เป็ นเรื่อง
สาคัญในการพัฒนาการศึกษาด้ วยสื่อใหม่ๆ
ทน715 ชื่อภาษาไทย “และ”/อังกฤษ “in”ใช้ คาไม่ตรงกัน
ทน721 กับ ทน722 มี “ประเมินผล” ซา้ ซ้ อนกันหรือไม่
ทน721 ควรตัดคาว่า “วัด” เพราะเครื่องมือทางเทคโนฯ
มีหลากหลาย และควรเพิ่มคาว่า “ทางเทคโนโลยีการศึกษา”
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
1

17 คาอธิบายรายวิชา



2



เหมาะสม
3 4 5







6



1

2

ไม่เหมาะสม
3 4 5

หมายเหตุ
6
ทน722 ชื่อไม่บ่งว่าเป็ นศาสตร์ทางเทคโนฯ
ทน723 ชื่อภาษาไทย/อังกฤษ ใช้ คาไม่ตรงกัน (ภาษาไทย
ควรเพิ่ม “สาหรับ” เพราะภาษาอังกฤษใช้ “for”)
2- ควรระบุว่าเป็ น โครงสร้ างแบบ “2.1” เปลี่ยนจากคาว่า
“หมวดวิชาเอกบังคับ” เป็ น “หมวดวิชาบังคับ” และ “หมวด
วิชาเอกเลือก” เป็ น “หมวดวิชาเลือก” และเปลี่ยนคาว่า
“ปริญญานิพนธ์” เป็ น “วิทยานิพนธ์” และควร
- ควรแสดงแผนการศึกษากระจายให้ ครบทั้ง 3 ปี
- ทน615 ชื่อภาษาไทย “และ”/อังกฤษ “in”ใช้ คาไม่ตรงกัน
- ทน624 ชื่อภาษาไทยควรเพิ่ม “และ”/เพราะภาษาอังกฤษ
มี “and” ใช้ คาให้ ตรงกัน
2-ทน621 ปรับเป็ น ศึกษาหลักการ ทฤษฎี กรณีศึกษา และ
การฝึ กปฏิบัติ วิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรียน
(บุคลากร) วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์หน่วยงาน การ
ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการที่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของหน่วยงาน การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีการศึกษา
ในการออกแบบ วิเคราะห์และประเมินผลความต้ องการ
อย่างเป็ นระบบ
ทน622 หากชื่อวิชาตัดคาว่า “วัด” ออก ในคาอธิบาย
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
1

2

เหมาะสม
3 4 5

6

1

2

ไม่เหมาะสม
3 4 5

หมายเหตุ
6
รายวิชาควรตัดคาว่า “วัด” ออกเช่นกัน
ทน624 คาว่าบริหารจัดการ ถือเป็ นคาเดียวกัน หรือแยกกัน
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ภาคผนวก ง

รายงานการประเมินหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เพื่อสารวจความเป็ นไปได้ ในการเปิ ดหลักสูตร

91

การประเมินหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ. ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 10
คน 2) ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาข าวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
รวม 32 คน 3) ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ จานวน 32 คน และ
4) นิสติ ปัจจุบัน จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 81 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า ในด้ านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สาหรับด้ านความเหมาะสมของโ ครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา
ซึ่งแบ่งเป็ น 4 หมวด พบว่า หมวด ก : เทคนิคการวิจัยและสถิติ หมวด ข : พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และหมวด ง: ปริญญานิพนธ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหมวด ค:
เทคโนโลยีการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ความเหมาะสมขอ งหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ
สอบถามความคิดเห็นของนิสติ ปัจจุบัน พบว่ามีความคิดเห็นเช่นเดียวกับผู้สาเร็จการศึกษา กล่าวคือ ใน
ด้ านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้ านความ
เหมาะสมของโคร งสร้ างหลักสูตรและรายวิชา พบว่า หมวด ก : เทคนิคการวิจัยและสถิติ หมวด ข :
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด ง: ปริญญานิพนธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนหมวด ค: เทคโนโลยีการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
1

รศ. ดร.เสาวณี ย ์ สิ กขาบัณฑิต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา อ.ดร.กุศล อิศดุล, อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์, อ.ดร. ขวัญหญิง

ศรี ประเสริ ฐภาพ อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และอ. ดร.สุวพร เซ็มเฮง หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รศ. ดร. สุรชัย สิ กขาบัณฑิต นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา /นายจ้ างของผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า ในด้ านความสามารถทางวิชาการ
และด้ านความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้ านคุณธรรม
และจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้ านความเหมาะสมของหลักสูตร ดังนี้ : 1) ควรเน้ นการวิจัย
ที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริงในการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาขาอย่างเข้ มข้ น และเน้ นการเสริมสร้ าง
ประสบการณ์และงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ และควรให้ ความสาคัญกับรายวิชาด้ านสถิติและวิจั ย
2) รายวิชาด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ควรเพิ่มรายวิชาด้ านการบริหาร และสื่อการศึกษาสมัยใหม่ และ
ควรปรับหน่วยกิตการเรียนให้ น้อยลง และเพิ่มหน่วยกิตการวิจัยให้ มากขึ้น และควรเน้ นให้ มีการวางแผน
งานวิจัยล่วงหน้ า 3) การเรียนในบางรายวิชาสามารถเลือกเรียนร่วมกับสาขาอื่ นได้ และควรเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาสอนโดยตรงและจัดการเรียนร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

Abstract
This research aimed to assess the Doctoral degree program in Educational Technology under
the Department of Educational Technology, Faculty of Education, Srinakharinwirot University.
Eighty-one populations were used in this study. They were classified into 4
categories:1)Ten Doctoral Committee in Educational Technology 2) Thirty-two Doctor of
Education graduates in Educational Technology who graduate from Srinakharinwirot University
(group 1 – 5), 2) Thirty-two graduates users, and 3) Seven Doctor of Education graduate
students.
Research results revealed that
1. The graduates ranked the appropriateness of curriculum objectives in high level. The
appropriateness of curriculum structure of Research Methodology and Statistics course group and
Behavior Science and Social Science course group were ranked in moderate level. And the
appropriateness of curriculum structure of Educational Technology course group was ranked in high
level.
2. The Doctor of Education graduate students in Educational Technology ranking were
corresponding with the Doctor of Education graduates in all categories. They ranked the
appropriateness of the curriculum in high, moderate, and high level, respectively.
3. The graduate users ranked the academic competencies and working abilities in moderate
level. Morality and Ethics of the graduates were ranked in high level.
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The research recommendations were as follows: 1) Research courses should be relevant to
the actual application to educational development and internationalized dissemination. 2)
Educational Technology courses should be emphasized on administration and new media.
Educational Technology courses should be reduced and increased Research and Statistics courses.
Research planning should be prepared in advance. 3) More out of school elective courses should be
permitted either in other institutes in the country or out of the country. Also, experienced resource
persons should be invited to give lectures in some courses or contents.
1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
หลักสูตรถือได้ ว่าเป็ นหัวใจของการจัดการศึกษา ดังนั้น การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้
ทันสมัยอยู่เสมอจะทาให้ ผลิตผลหรือบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสังคมและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้สงั คมยุคใหม่เป็ นยุคแห่งสังคมข่าวสารที่มีความ
เจริญก้ าวหน้ าทางด้ านข้ อมูลและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ คนยุคใหม่ต้องปรับตัวและมีการพัฒนา
ตนเองให้ ทนั ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเป็ นสาขาวิชาที่เอื้ออานวย
ให้ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอรปกับในปัจจุบันได้ มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทั้งใน
ด้ านวัสดุ อุปกรณ์และวิธกี ารสอนร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น และการที่จะทราบได้ ว่าหลักสูตรนั้นมี
คุณภาพหรือมีคุณค่าหรือมีความเหมาะสมเพียงใดจะต้ องมีการประเมินหลั กสูตร ดังที่ สงัด อุทรานันท์
(2532: 279) ได้ กล่าวไว้ ว่า การประเมินหลักสูตรเป็ นส่วนที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร ทั้งนี้เพราะการประเมินหลักสูตรจะทาให้ ร้ ูคุณค่าของหลักสูตรว่าเป็ นอย่างไร สามารถที่จะ
นาไปใช้ ได้ ดีเพียงใด ผลที่ได้ จากการใช้ หลักสูตรเป็ นอย่างไร ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินหลักสูตรจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคุณค่ามากขึ้น และสอดคล้ องกับการเรียนการสอนยุคใหม่
ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึ่งผลจากการประเมินหลักสูตรจะนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็ นอีกปัจจัย
หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนเป็ นคนมีคุณภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมในยุคปัจจุบัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2542 ได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การศึกษา และได้ ระบุไว้ ในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ รวม 7 มาตรา และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ความก้ าวหน้ าและการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความต้ องการของตลาดแรงงานด้ านเทคโนโลยีการศึกษา จึง
เป็ นความจาเป็ นที่หลักสูตรต้ องได้ รับการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้ ระบุไว้ ว่าหลักสูตรควรมีการประเมินทุก ๆ 5 ปี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัยวอร์วิค
(The University of Warwick) ที่เป็ นต้ นแบบในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยทั่วโลก ได้ ระบุไว้ ว่าควรมีการ
ประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในทุกๆ 3 ปี (อดุลย์ วิริยเวชกุล . ม.ป.ป.: 10) ในขณะที่
หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกา รศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปัจจุบันได้ รับอนุมัติต้งั แต่ปีการศึกษา
2530
และเปิ ดทาการเรียนการสอนให้ แก่นิสติ โดยมีผ้ ูสาเร็จการศึกษาแล้ วรวมทั้งสิ้น 6 รุ่น ซึ่งตลอดระยะเวลา
ของการใช้ หลักสูตรยังไม่ได้ มีการประเมินหลักสูตร เพื่อให้ หลักสูตรมีความสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
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ทางเทคโนโลยีและเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้ จัดให้ มี
การประเมินหลักสูตรดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัยและมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษา ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ด้ านจุดมุ่งหมาย โครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
3. วิธดี าเนินการวิจัย
วิธดี าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ ดาเนินการกาหนดประชากรของการศึกษา เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ประชากรของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ แก่
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุ ษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2549 รวม 10 คน
1.2 ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 32 คน ประกอบด้ วย
1.1.1 รุ่นที่ 1 จานวน 5
คน
1.1.2 รุ่นที่ 2 จานวน 5
คน
1.1.3 รุ่นที่ 3 จานวน 8
คน
1.1.4 รุ่นที่ 4 จานวน 8
คน
1.1.5 รุ่นที่ 5 จานวน 6
คน
1.3 ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูต รการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จานวน 32 คน
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1.4 นิสติ ปัจจุบันที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ จานวน 7 คน
2. เครื่องมือในการทาวิจัย ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
2.1 แบบสัมภาษณ์ท่ใี ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ าง ประกอบด้ วย 8 ประเด็นหลัก ได้ แก่ ความมุ่ งหมายของหลักสูตร จานวนหน่วยกิต เนื้อหา
ในหมวดวิชาต่าง ๆ ลักษณะรายวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมในหลักสูตร สิ่งอานวยความสะดวก ทรัพยากร
สนับสนุน คุณภาพบัณฑิต ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม และปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร
2.2 แบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 2 ชุด
ชุดที่ 1 เป็ นแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ถามครอบคลุมประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
2. ความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา
ชุดที่ 2 เป็ นแบบประเมินการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒมีลักษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ถามครอบคลุมประเด็นการประเมิน ดังนี้
1. ด้ านความสามารถทางวิชาการ
2. ด้ านความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน
3. ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่ 1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มที่ 2 นิสติ ดุษฎีบัณฑิตปัจจุบัน ดุษฎีบัณฑิต และ
ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต โดยดาเนินการส่งแบบสอบถามให้ กบั ดุ ษฎีบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
การศึกษา ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตรการศึกษา และนิสติ ปัจจุบันที่กาลังศึกษาอยู่
ในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ซึ่งผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสัมภาษณ์ ดาเนินการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้ อมูลเชิงบรรยาย
4.2 ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่
ละฉบับ แล้ วนาแบบสอบถา ม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแต่ละข้ อคาถาม สาหรับแบบสอบถามส่วนที่เป็ นข้ อเสนอแนะ
เพิ่มเติมผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย
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4. ผลการวิจัย
จากการประเมินหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชา เทคโนโลยีการศึกษา ด้ าน
จุดมุ่งหมาย โครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา
1.1 ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาจากการ
สอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปได้ ดังนี้ การกาหนดความมุ่งหมายของ
หลักสูตร มีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้ องกับสังคมปัจจุบัน จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตร
ในแต่ละหมวดวิชามีความเหมาะสมสาหรับโครงสร้ างหลักสูตรนี้ เนื้อหาของหมวดวิชาต่าง ๆ จาแนกเป็ น
4 หมวดวิชา มีความเหมาะสมแต่ควรปรับให้ มีรายละเอียดวิชาให้ ทนั สมัย สอดคล้ องกับสภาพปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มลักษณะรายวิชาเทคนิคการวิจัยออกแบบและพัฒนา ด้ านการบริห
ารจัดการ
เครือข่าย และการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดการศึกษาให้ มากขึ้น ทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ ได้ แก่ สานักหอสมุดกลาง หนังสือ ตารา สื่ออื่น ๆ
เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุท่จี าเป็ นต่อการเรียนการสอน ห้ องเรีย นและบรรยากาศในการจัดการเรียน
การสอนควรมีเอกสารใหม่ ๆ ให้ เพียงพอกับนิสติ ในระดับปริญญาเอก ควรจัดมุมหนังสือ วารสาร ตารา
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สาหรับนิสติ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีรายการเว็บไซต์และฐานข้ อมูลสนับสนุน
และควรปรับปรุงระบบแสงในห้ องเรียนให้ มีความเ หมาะสมมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต ใน
ด้ านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ
ผู้ให้ ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ ในระดับสูง และเป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความอ่อนน้ อมและกตัญญู นอกจากนี้ยังมี
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจัด ผู้สอนที่เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์หรือบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการแล้ วมาเป็ นอาจารย์พิเศษ และควรเพิ่มแผนการเรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ เลือกเรียน
ได้ มากขึ้น เช่น แผนการเรียนที่เน้ นการวิจัย แผนการเรียนที่ทาวิจัยอย่างเดียว และแผนการเรียน
สาหรับผู้ท่เี รียนเป็ นปริญญาที่สอง
1.2 ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ
สอบถามความคิดเห็น ของผู้สาเร็จการศึกษา ด้ านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้ านความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา แบ่งเป็ น 3
หมวด ดังนี้
หมวด ก เทคนิคการวิจัยและสถิติ หมวด ข พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
หมวด ง ปริญญานิพนธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหมวด ค เทคโนโลยีการศึกษา มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
1.3 ความเหมาะสมข องหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

จากการ
สอบถามความคิดเห็น ของนิสติ ปัจจุบัน ในด้ าน ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มี
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ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และด้ าน ความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา แบ่งเป็ น 3
หมวด ดังนี้
หมวด ก เทคนิคการวิจัยและสถิติ หมวด ข: พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวด
ง: ปริญญานิพนธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหมวด ค: เทคโนโลยีการศึกษา มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
1.4 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้ านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสู ตร
พบว่า ควรเน้ นการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริงในการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาข าอย่างเข้ มข้ น และเน้ น
การเสริมสร้ างประสบการณ์และงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ด้ านความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา พบว่า ควรให้ ความสาคัญกับ
รายวิชาด้ านสถิติและวิจัย ส่วนรายวิชาด้ านเทคโนโลยีทางการศึกษาควรเพิ่มรายวิชาด้ านการบริหาร และ
สื่อการศึกษาสมัยใหม่ และควรปรับหน่วยกิตการเรียนให้ น้อยลง และเพิ่มหน่วยกิตการวิจัยให้ มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ควรเน้ นให้ มีการวางแผนงานวิจัยล่วงหน้ า การเรียนในรายวิชา
สามารถเลือกเรียนร่วมกับสาขาอื่นได้ และควรเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนโดยตรงและจัดการเรียน
ร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการสอบถาม
ความคิดเห็น ของของผู้บังคับบัญชา / นายจ้ าง ของผู้สาเร็ จการศึกษา ในด้ านความสามารถทางวิชาการ
และ ด้ านความสามารถที่ส่งผลต่อการทางาน มี ความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้ านคุณธรรม
และจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร ได้ แก่ ผู้สอนมีภาระงานมากและในอนาคต
อาจมีผ้ ูสอนไม่เพียงพอ
5. อภิปรายผล
1. จากการรวบรวมข้ อมูลจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา พบว่า ควรเพิ่มลักษณะรายวิชาเทคนิคการวิจัยออกแบบและพัฒนา ด้ านการบริหารจัดการ
เครือข่าย และการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดการศึกษาให้ มากขึ้น ควรเพิ่ม ทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ ให้ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่าควรจัดผู้สอนที่เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์หรือบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ วมาเป็ นอาจารย์พิเศษ และควรเพิ่มแผนการเรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ เลือกเรียนได้ มากขึ้น เช่น
แผนการเรียนที่เน้ นการวิจัย แผนการเรียนที่ทาวิจัยอย่างเดียว และแผนการเรียนสาหรับผู้ท่เี รียนเป็ น
ปริญญาที่สอง ซึ่งข้ อมูลดังกล่าว ทาให้ ทราบว่าควรปรับหลักสูตรให้ มคี วามหลากหลายและสร้ างทางเลือกให้ กบั ผู้เรียน
มากยิ่งขึ้น และปัญหาเร่งด่วนที่ควรให้ ความสาคัญคือปัญหาในเรื่องอาจารย์ผ้ สู อน
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2. จากการสอบถามความคิดเห็น ของผู้สาเร็จการศึกษา และนิสติ ปัจจุบัน มีความคิดเห็นที่
สอดคล้ องกันว่า ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ด้ านความ
เหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับด้ าน ความ
เหมาะสมของโครงสร้ างหลักสูตรและรายวิชา ทั้ง ผู้สาเร็จการศึกษา และนิสติ ปัจจุบัน มีความคิดเห็นที่
สอดคล้ องกันว่า หมวด ก: เทคนิคการวิจัยและสถิติ หมวด ข: พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสต ร์ และ
หมวด ง: ปริญญานิพนธ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหมวด ค: เทคโนโลยีการศึกษา มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
จากผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา พบว่าในหมวด ค
เทคโนโลยีการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก แต่มีข้อเสนอแนะให้ ปรับให้ มีรายวิชาด้ านการบริหาร
และสื่อสมัยใหม่ให้ มากขึ้น ดังนั้น จากผลการวิจัยทาให้ ทราบว่าทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
ควรพัฒนาให้ มีความทันสมัยมากขึ้นให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงด้ านสื่อและเทคโนโลยียุคใหม่
ส่วนใน หมวด ก: เทคนิคการวิ จัยและสถิติ หมวด ข : พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
หมวด ง: ปริญญานิพนธ์ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยนิสติ ที่จบการศึกษาและ
นิสติ ปัจจุบันมีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มรายวิชาด้ านวิจัยและสถิติให้ มากขึ้น ส่วนในหมวดของพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค วรปรับให้ มีรายวิชาที่ทนั สมัยและสอดคล้ องกับบริบทของระบบการศึกษาใน
สังคมไทย นอกจากนี้ในส่วนของหมวด ง ปริญญานิพนธ์ มีข้อเสนอแนะให้ ปรับในมีทางเลือกสาหรับ
ผู้ท่ตี ้ องการเน้ นด้ านการวิจัยมากกว่าการเรียนในชั้นเรียน
3. ความคิดเห็นของของผู้บังคับบัญชา / นายจ้ างที่ มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
พบว่า ในด้ านความสามารถทางวิชาการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า ผู้สาเร็จ
การศึกษามีความสามารถทางวิชาการพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการทางาน แต่ควรเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาที่
ทันสมัยสอดคล้ องกับการทางานในปัจจุ บันให้ มากขึ้น
ส่วนด้ านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
แสดงว่า นิสติ ที่สาเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะด้ านคุณธรรมและจริยธรรมที่หน่วยงานยอมรับซึ่งเป็ นจุดแข็งของหลักสูตรที่สร้ าง
เสริมให้ บัณฑิตเป็ นบุคคลคุณภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเ ติมในด้ านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสูตร คือ ควร เน้ น
การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริงในการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาข าอย่างเข้ มข้ น และเน้ นการเสริมสร้ าง
ประสบการณ์และงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็ นข้ อเสนอแนะหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้ างให้ บัณฑิตมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้ านวิชาการที่เข้ มข้ นในระดับนานาชาติ
6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
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1. ควรจัดให้ มีการวิพากษ์หลักสูตร หรือจัดสัมมนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และนิสติ ปัจจุบัน
2. ควรดาเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 3-5 ปี
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สมรรถภาพในการพัฒนาและนาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ สอดคล้ องกับการพัฒนา
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เทคโนโลยีนาการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม

เหตุผลของการปรับปรุง
-

-

ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับสภาวะการณ์ บริบท และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้ จริง
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

เหตุผลของการปรับปรุง

ประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถภาพดังต่อไปนี้
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เพื่อให้ สามารถเป็ นนักวิชาการ และเป็ นผู้นา
1. เป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดี
ทา งด้ านเทคโนโลยีการศึกษาในการประยุกต์
งาม เคารพในสิทธิและทรัพย์สนิ ทางปัญญา จัดการ
ออกแบบ ผลิต พัฒนา และเผยแพร่วิธกี ารและ
ปัญหาอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
เครื่องมือทางการศึกษาใหม่ๆ
เทคโนโลยีต่อการศึกษาได้ อย่างเหมาะสม สามารถ
2. เพื่อให้ สามารถวิจัยและนาผลการวิจัยทาง
พัฒนาองค์กรให้ แข่งขันในสังคมอาเซียนได้
เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ ในการพัฒนาการศึกษา
2. เป็ นนักบริหาร มีความสามารถในการ
ของประเทศ
ประยุกต์ความรู้ในการกาหนดนโยบายและวิสยั ทัศน์
3. เพื่อให้ สามารถกาหนดนโยบาย วางแผน และ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
บริหารงานด้ านเทคโนโลยีก ารศึกษาของประเทศใน หน่วยงานการศึกษาระดับต่างๆ ของประเทศได้
ระดับต่างๆ
3. เป็ นผู้นาทางวิชาการ มีความสามารถในการ
4. เพื่อพัฒนาวิทยาการด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทาง
ให้ เป็ นวิชาชีพชั้นสูง
เทคโนโลยีการศึกษา และนาผลการวิจัยไปใช้
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาในระดับประเทศได้
4. เป็ น นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
สามารถประยุกต์ ออกแบบ และผลิต ให้ สอดคล้ อง
กับสภาพการณ์การศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
โครงสร้ างหลักสูตร
 เป็ นหลักสูตรที่เรียนอย่างน้ อย 45 หน่วยกิต ไม่  เป็ นหลักสูตรที่ทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้ ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาสามารถเป็ นผู้ท่มี ีความสามารถทางด้ าน
เทคโนโลยีการศึกษาที่ดี สามารถให้ คาแนะนาและ
ชี้นาสังคมให้ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ ตลอดจนประชาคมอาเซียน

1. เพื่อพัฒนาให้ นิสติ มีวิสยั ทัศน์และเท่าทันกับการ
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2530
รวมปริญญานิพนธ์
 โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งเป็ น 4 หมวด ดังนี้
1. หมวด ก. เทคนิคการวิจัยและสถิติ
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หมวด ข. พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. หมวด ค. เทคโนโลยีการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
4. หมวด ง. ปริญญานิพนธ์ ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
 โครงสร้ างหลักสูตร แบ่งเป็ น 3 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เหตุผลของการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทางด้ านทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการเป็ นผู้นาทางด้ าน
การพัฒนาและการวิจัยทางด้ านเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมให้ กบั
นิสติ ระดับดุษฎีบัณฑิต

รายวิชา
หมวด ก. เทคนิคการวิจัยและสถิติ ไม่น้อยกว่า 9 หมวดวิชาบังคับ
หน่วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชา
ทน 711 การประเมินและการเปลี่ยนแปลง
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา
วิจัย 710 ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูง
3(3-0-6)
(3-0-6)
คอม 723 คอมพิวเตอร์สาหรับการวิ จัยทาง
ทน 712 ภาวะผู้นาในการบริหารงานเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์
3(3-0-6)
การศึกษา
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
สถิติ 711 สถิติอนุมานขั้นสูง
3(3-0-6) ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบ
วิจัย 720 เทคนิคการวิจัยแบบสารวจ3(2-0-4)
และพัฒนาระบบการเรียนรู้
วิจัย 721 เทคนิคการวิจัยแบบยุทธการ
3(2-2-4)

ปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และให้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน
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3(2-0-4)
วิจัย 733 สถิติวิเคราะห์พหุนามประยุกต์
3(3-0-6)
วิจัย 735 สถิตินอนพาราเมตริกอนุมาน
3(3-0-6)
หมวด ข. พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่
น้ อยกว่า 9 หน่วยกิต ประกอบด้ วยรายวิชา
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
วพป 571 การศึกษากับความก้ าวหน้ าทันสมัย
3(3-0-6)
สังคม 746 สัมมนาปัญหาสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและการศึกษาไทย
3(3-0-6)
วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
เศรษฐ 755 เศรษฐศาสตร์สาหรับการพัฒนา
ประเทศ
3(3-0-6)
ปรัช 762 ศาสนาและปรัชญากับการพัฒนา
ประเทศ
2(2-0-4)
รัฐ 756 รัฐศาสตร์สาหรับการพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ทน 731 ระเบียบวิธวี ิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยี
การศึกษา
3(3-0-6)
ทน 714 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-4)
หมวดวิชาเลือก
ทน 732 การวิเคราะห์ความต้ องการและการ
ประเมินผล
3(2-2-4)
ทน 733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
3(2-2-4)
ทน 715 เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้
3(2-2-4)
ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง
3(2-2-4)
ทน 717 การออกแบบสภาพแวดล้ อมการเรียน
3(2-2-4)
ทน 718 โครงการปฏิบัติการออกแบบและการ
ผลิตสื่อขั้นสูง
3(2-2-4)
ทน 719 การบริหารจัดการความเสี่ยงทาง
เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
ทน 720 การลดความสูญเปล่าทางเทคโนโลยี
การศึกษา
3(3-0-6)

เหตุผลของการปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สังคม 753 สังคมวิทยาสาหรับการพัฒนาประเทศ หมวดปริญญานิพนธ์
3(3-0-6) ทน 799 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
สังคม 754 สัมมนาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
หมวด ค. เทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 27
หน่วยกิต
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
เทคโน 711 แนวโน้ มและประเด็นปัญหา
เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)
เทคโน 712 การออกแบบสภาพแวดล้ อมการ
เรียน
3(3-0-6)
เทคโน 713 การออกแบบและการพัฒนาการ
สอน
3(3-0-6)
เทคโน 811 การบริหารแหล่งทรัพยากรทางการ
เรียนรู้
3(3-0-6)
เทคโน 831 การผลิตสื่อขั้นสูง
3(1-6-2)
เทคโน 841 สัมมนางานวิจัยด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา
3(1-6-2)
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
เทคโน 721 การเผยแพร่และการยอมรับ
นวัตกรรมการศึกษา
(3-0-6)
เทคโน 722 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(3-0-6)

เหตุผลของการปรับปรุง
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เทคโน 731 การวิเคราะห์งานสอน 3(2-3-4)
เทคโน 832 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการสอน
3(2-3-4)
เทคโน 833 โครงการปฏิบัติการออกแบบและ
การผลิตสื่อขั้นสูง
3(2-3-4)
เทคโน 851 ระเบียบวิธแี ละปฏิบัติงานวิจัย
เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

เหตุผลของการปรับปรุง

หมวด ง. ปริญญานิพนธ์ ไม่นับหน่วยกิต
เทคโน 861 ปริญญานิพนธ์
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติคณาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่ติดต่อได้

ดร.ฤทธิ์ชยั อ่อนมิง่
Assist. Prof. Rittichai On-ming
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 08 6789 9393
โทรสาร
-

4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อักษรย่อ
วท.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

สาขาวิชา
เวชนิทศั น์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542

5. ผลงานทางวิชาการ
บทความ งานวิจัย
สุนี เหมะประสิทธิ์ และคณะ. (2550) รายงานการวิจัยกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้ วย
เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา : การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังการเรียนรู้ของบุคลากร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ และผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง. (2557). รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและการสืบค้ นข้ อมูลภาพถ่ายของสานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:สานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เอกสารประกอบการสอน
ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (2548). คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ET-250) : เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ตารา
ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง (2547). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย = Design and
development of computer multimedia. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
6. ภาระงานสอน
ET 321 Educational Radio Program Production
ET 212 Educational Technology Equipment Operation and Maintenance

7. ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
สารนิพนธ์

จานวน 2 คน
จานวน 3 คน

-----------------------------------1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่ติดต่อได้

ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
Lect. Dr. Rathapol Pradubwate
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 5580
โทรสาร 02 260 0124

4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อักษรย่อ
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2551
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5. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2556). การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการวิจัย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม
วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
งานวิจัย
รัฐพล ประดับเวทย์, ธนพล ติดสินลานนท์ และ มนตรี วงษ์สะพาน (2551). รายงานการวิจัย การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ สาหรับนิสติ ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี ) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สกล วรเจริญศรี, รัฐพล ประดับเวทย์ และเสกสรร ทองคาบรรจง. (2554). รายงานการวิจัย การ
สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อ การกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมของการไฟฟ้ านครหลวง.
กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
สกล วรเจริญศรี, รัฐพล ประดับเวทย์ และเสกสรร ทองคาบรรจง. (2554). รายงานการวิจัย การ
สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านการให้ บริการข้ อมูล
สารสนเทศ และระบบสื่อสารของการไฟฟ้ านครหลวง. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
สกล วรเจริญศรี, รัฐพล ประดับเวทย์ และเสกสรร ทองคาบรรจง. (2554). รายงานการวิจัย การ
สารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้ าและการ
ให้ บริการของการไฟฟ้ านครหลวง. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
รัฐพล ประดับเวทย์ และสกล วรเจริญศรี. (2555). รายงานการวิจัย การสารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้ านครหลวง ประจาปี
2555. กรุงเทพฯ:การไฟฟ้ านครหลวง.
สกล วรเจริญศรี และรัฐพล ประดับเวทย์. (2555). รายงานการวิจัย การสารวจการประเมิน
ภาพลักษณ์ การไฟฟ้ านครหลวง ประจาปี 2555. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
สกล วรเจริญศรี และรัฐพล ประดับเวทย์. (2555). รายงานการวิจัย การสารวจความพึงพอใจ
และความต้ องการของลูกค้ าต่อธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้ า (ธบค.) และธุรกิจบริการ
ระบบไฟฟ้ า (ฝบฟ.) ปี พ.ศ.2555. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
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รัฐพล ประดับเวทย์ และสกล วรเจริญศรี. (2556). รายงานการวิจัย การสารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้ านครหลวง ประจาปี
2556. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
รัฐพล ประดับเวทย์ และสกล วรเจริญศรี. (2556). รายงานการวิจัย ปัจจัยที่ผ้ ูใช้ ไฟฟ้ าไม่ชาระค่า
ไฟฟ้ าผ่านการหักบัญชีธนาคาร. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้ านครหลวง.
6. ภาระงานสอน
ED 428 Information and Technology for Interactive Learning
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication
ET 230 Photography
ET331 Snap-Shot Photography
ET220 Educational Radio and Television
ET322 Educational Television Program Production
ET312 Media for Social Development
ET211 Educational Communication Technology Principles and Theories
FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม)
GDT556 Language and Information and Communication Technology for Teachers (ผู้สอนร่วม)

7. ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ 1
สารนิพนธ์
5

คน
คน

-----------------------------------1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่ติดต่อได้

ดร. นฤมล ศิระวงษ์
Lect. Dr. Naruemon Sirawong
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 5580
โทรสาร 02 260 0124
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4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อักษรย่อ
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2548

5. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2550). การประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1
กันยายน 2550.
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2556). การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการวิจัย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม
วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นฤมล ศิระวงษ์. (2556). การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายเรื่องระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้ น. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม 2556- ธันวาคม 2556.
งานวิจัย
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2550). รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สายรุ้ง ลิวัลย์ และ นฤมล ศิระวงษ์ . (2554). รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพระบบวีดิทศั น์
ตามประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นฤมล ศิระวงษ์. (2554). รายงานวิจัย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินการเรียน
การสอน รายวิชา ศษ 381 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา ตอนที่ B06. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2556). การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการวิจัย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม
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วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
6. ภาระงานสอน
ED 428 Information and Technology for Interactive Learning
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication
FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม)
ET414 Training and Seminar Technology
ET320 Educational Radio and Television System
7. ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ 1
สารนิพนธ์
4

คน
คน

-----------------------------------1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่ติดต่อได้

ดร. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
Lect. Dr. Kwanying Sripradsertparb
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 5580, 5233 โทรสาร 02 260 0124

4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ผลงานทางวิชาการ
บทความ

อักษรย่อ
กศ.บ.
คอ.ม.
กศ.ด.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2549

-
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ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2549) “รูปแบบการแบ่งแยกเนื้อหาอัตโนมัติเพื่อการผลิตบทเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย”.วารสารศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ 2 ธ.ค.
2549-พ.ค. 2550): 76-86.
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ (2550) “การประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มศว. (ฉบับที่ 1 กันยายน 2550) : 10-16.
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2556). การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้ านการวิจัย
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม
วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานวิจัย
เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต และคณะ. (2550). รายงานการวิจัย การประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2554) การประเมินผลกระทบด้ านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการ
เรียนรู้ของการใช้ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และปี ที่ 4.
งานวิจัยในโครงการนาร่องระยะที่ 1 การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล. งานวิจัย.
ตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่กระทรวงศึกษาธิการ (ทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ)

6. ภาระงานสอน
ED 428 Information and Technology for Interactive Learning
ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication
FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม)
GDT574 Construction and Communication Computer Innovation and Educational Technology
ET534 Computer for Education
ET535 Design and Development of Computer Assisted Instruction
ET452 Learning Management on Internet
ET415 Field Study
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ET531 Photography for Education
ET620 Seminar in Educational Technology
7. ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 5 คน
สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 คน

-----------------------------------1. ชื่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งปัจจุบัน
3. หน่วยงานที่ติดต่อได้

ดร. นัทธีรตั น์ พีระพันธุ ์
Lect. Dr. Nutteerat Pheeraphan
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 5580
โทรสาร 02 260 0124

4. ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อักษรย่อ
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.ด.

สาขาวิชา
สถิติ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา

ปี ที่จบ
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2553

5. ผลงานทางวิชาการ
บทความ
นัทธีรัตน์ วุฒิเจริญ และ ชลันดา พันธุพ์ านิช. 2537. “การทาสัมปทานป่ าไม้ ”. ศึกษาศาสตร์สาร,
19(1): 66-80.
งานวิจัย
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ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. (2542). รายงานสารวจความต้ องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วย
สอนในระบบโรงเรียน. สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์.
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. (2546). รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนจริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. สานักบริหารงาน
การศึกษานอก สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพฯ: บริษัท ราไทยเพรส จากัด.
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. (2546). รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริ มาตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น. สานักบริหารงาน
การศึกษานอก สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพฯ: บริษัท ราไทยเพรส จากัด.
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. (2547). รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น. สานักบริหารงานการศึกษานอก
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณ
การพิมพ์.
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. (2547). รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บ เรื่องสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. สานักบริหารงานการศึกษานอก สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์.
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา. (2548). รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บ วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น. สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการ
พิมพ์.
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. (2549). แนวทางการใช้ หลักสูตรรายวิชาในหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.
สานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จากัด.
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. (2549). คู่มือการดาเนินการวิเคราะห์ให้ ค่านา้ หนักความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ เข้ าสู่หลักสูตรในหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัด
การศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. สานัก
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