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สารบัญ
หน้ า
4
4
4
4
4
4
5
5
5

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็ จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษา
ของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ของหลักสูตรที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาหรื อหลักสูตรอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
3.1 หลักสูตร
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั (ถ้ ามี)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5
6
6
8
11
12
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12
14
14
14
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26
29
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31
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนของนิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้
7. ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข
สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
ภาคผนวก ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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79
81
87
96
129
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้

(Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management)
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy
Program in Educational Science and Learning Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ )
ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ )
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy
(Educational Science and Learning Management)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Educational Science and Learning Management)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ทาปริ ญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก 3ปี แบบ 2.1
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ เพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2559) ปรับปรุ งจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คาดว่าจะเปิ ดทาการสอน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครัง้ ที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครัง้ ที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้ รับการเผยแพร่ว่าเป็ นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปี
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. ศึกษานิเทศก์
3. ผู้บริ หารสถานศึกษา
4. ผู้บริ หารการศึกษา
5. นักวิจยั การทางการศึกษา
6. นักวิชาการทางการศึกษา
7. ผู้นาชุมชน นักพัฒนาการทางการศึกษา
8. นักวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
9. นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
10. นักวิชาชีพทางการศึกษาทังในและนอกสถานศึ
้
กษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ

2

อ.ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง

3

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี -โท-เอก(สาขาวิชา)ปี ที่จบ
กศ.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา), 2519
ค.ม. (พลศึกษา), 2521
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ ), 2539
ค.บ. (คณิตศาสตร์ -ชีววิทยา), 2529
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ ), 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ ศกึ ษา), 2550
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป -เคมี),2542
กศ.ม. (บริหารการศึกษา), 2546
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2550

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
ห้ องบรรยาย ห้ อง 307 และ ห้ อง 509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั โลกเคลือ่ นเข้ าสูย่ คุ ของคลืน่ ลูกที่ 4 “ยุคสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกาภิวตั น์” เป็ นยุคของการเปลีย่ นแปลงที่รวดเร็ วรุนแรง
ในทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม รวมทังการเปิ
้
ดการค้ าเสรี
ซึง่ ทาให้ การศึกษากลายเป็ นธุรกิจมากขึ ้น (สานักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 1) อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันทางด้ านการศึกษาระหว่างสถาบันในประเทศกับต่างประเทศ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดล้ อมและ
บริ บทของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสีย่ ง ทังจากภายใน
้
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิ ดเศรษฐกิจเสรี ความท้ า
ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทังเศรษฐกิ
้
จ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมของประเทศในปัจจุบนั ที่ยงั คงประสบปั ญหา
ในหลายด้ าน เช่น ปั ญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลือ่ มล ้าทางสังคม เป็ นต้ น ระยะที่ผา่ น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน ความสามารถในการแข่งขันเริ่ มลดลง ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม
(TFP) ยังคงอยูใ่ นระดับตา่ ทาให้ ขาดพลังในการขับเคลือ่ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ หลุดพ้ น
จากการเป็ นประเทศรายได้ ปานกลาง อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ ้นไม่มากนัก สถานการณ์
ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้ าน บุคลากรและการบริ หารจัดการ
รวมทังกฎหมายที
้
เ่ กี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ ความจาเป็ นในการปรับเปลีย่ นจุดเน้ น
ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มคี ณ
ุ ธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้ อมทัง้
ด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้ าวทันการเปลีย่ นแปลงเพื่อนาไปสูส่ งั คมฐานความรู้ได้ อย่างมัน่ คง
แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุง่ เตรี ยมคนให้ มีพื ้นฐานจิตใจทีด่ ีงาม มีจิตสาธารณะ พร้ อมทังมี
้ สมรรถนะ ทักษะและความรู้พื ้นฐานทีจ่ าเป็ นใน
การดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554) ซึง่ แนวทางดังกล่าวสอดคล้ อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้ าสูโ่ ลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุง่ ส่งเสริ มผู้เรียนให้ มคี ณ
ุ ธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะด้ านเทคโนโลยี สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้ อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) แนวทาง
การพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศ่ ตวรรษที่ 21 ดังกล่าวจาเป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้ องใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการทบทวนการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุง เปลีย่ นแปลงและพัฒนา
หลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้ มคี วามเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสูตรในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนให้ มีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสูค่ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ ว ทาให้ โครงสร้ างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้ าสูก่ ารเป็ นสังคมสูงวัย แต่ยงั คง
มีปัญหาทังในเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ ว มีพฒ
ั นาการไม่สมวัยและการ
ตังครรภ์
้
ในกลุม่ วัยรุ่ นที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น กาลังแรงงานมีแนวโน้ มลดลง กลุม่ ผู้สงู อายุวยั กลางและวัยปลาย
มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น สะท้ อนถึงภาระค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ ้น ขณะที่ผ้ สู งู อายุจานวนมากยังมีรายได้ ไม่เพียงพอ
ในการยังชีพ ครัวเรื อนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรู ปแบบของครอบครัวเปลีย่ นแปลง มีหลากหลายรูปแบบมากขึ ้นส่งผลให้ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมและครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป ท้ าให้ ครอบครัวเสีย่ งต่อการล่มสลาย คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ
ทังด้
้ านสุขภาพ การเรี ยนรู้และคุณธรรมจริ ยธรรม ความยากจนมีแนวโน้ มลดลง แต่ยงั คงมีความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้
มีปัญหาความเหลือ่ มล ้าระหว่างกลุม่ คน ได้ แก่ ความเหลื่อมล ้า ด้ านสินทรัพย์ทงด้
ั ้ านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว
อยูใ่ นกลุม่ คนเพียงส่วนน้ อย เด็กยากจนยังเข้ าไม่ถึงการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุม่ ประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปั ญหาเรื่ อง
ค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา ความเหลือ่ มล ้าด้ านคุณภาพการให้ บริ การสาธารณสุขและกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามคนไทยมีความ
มัน่ คงทางสังคมมากขึ ้น วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่ มเสือ่ มถอยและสังคมไทยมีแนวโน้ มเป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมมากขึ ้น อาทิ การให้ คณ
ุ ค่ากับ
ความสนุกสนาน ความสะดวกสบาย ละเลยเรื่ องวินยั มีความเห็นแก่ตวั ไม่ร้ ูจกั เสียสละ ไม่เอื ้อเฟื อ้
เผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี ้ยังมีแนวโน้ มการเป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม โดยเฉพาะการเข้ ามาของแรงงานต่างชาติ
ที่ก่อให้ เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต้ นทาง ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ความเข้ มแข็งของชุมชนมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่างกันส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผา่ นมา ความขัดแย้ งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุม่ ต่างๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึ ้น นาไปสูค่ วามสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมทังสถานการณ์
้
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติที่สว่ นใหญ่ถกู นาไปใช้ ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้ เกิดความเสือ่ มโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปั ญหาความขัดแย้ งในการ
ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ ้น
จากสถานะของประเทศและบริ บทการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้ การกาหนดวิสยั ทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสยั ทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม การพัฒนาที่ยดึ หลักสมดุล ยัง่ ยืน โดยวิสยั ทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ต้ องให้ ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มงุ่ สูก่ ารเปลีย่ นผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสูป่ ระเทศที่มีรายได้ สงู
มีความมัน่ คง และยัง่ ยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสูก่ ารบรรลุวิสยั ทัศน์ระยะยาว “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ของประเทศ จาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวทาให้ การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็ นต้ องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สาคัญ ดังนี ้ (1) การน้ อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม (3)
การสนับสนุนและส่งเสริ มแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน สังคมอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดระยะที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ทาให้ เห็นได้ วา่ การศึกษา
เป็ นปั จจัยสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยต้ องมีการปฏิรูปการศึกษาอยูอ่ ย่างต่อเนื่องหลายครัง้ นับแต่ปีพทุ ธศักราช 2540 ได้
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผลจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทาให้ มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 อันเป็ นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ และมีการแก้ ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ทาให้ มี
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พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้ อบังคับเกิดขึ ้นตามมาหลายประการ มีการกาหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ ้น จนกระทัง่ ปั จจุบนั
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลได้ มีนโยบายและแนวคิดตลอดจนการดาเนินการและวางแนวปฏิบตั ิในการปฏิรูปการศึกษา
ที่เกิดผลการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาอย่างชัดเจน มีการแต่งตังคณะกรรมการปฏิ
้
รูปการศึกษาแห่งชาติ มีการออกคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่ องการขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีการแต่งตังคณะกรรมการขั
้
บเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีการปรับปรุงโครงสร้ างหน่วยงานบริ หารจัดการ
ทางการศึกษา เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยมุง่ เน้ นมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว สิง่ สาคัญที่สดุ ในการพัฒนา
มนุษย์ คือ การศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้ องดาเนินการให้ สอดคล้ องและส่งเสริ มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแนวนโยบาย
ดังกล่าว โดยจะต้ องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุง่ ให้ ปริ ญญาหรื อคุณวุฒิทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ สามารถผลิตบัณฑิตที่สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม สามารถออกไปรับใช้ สงั คมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มี
มาตรฐานและเป็ นทีย่ อมรับ ทาให้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึง่ เป็ นสถาบันทางการศึกษาของชาติทมี่ ีภาระหน้ าที่ผลิต
บัณฑิตทางการศึกษา จึงต้ องเตรียมคนให้ เป็ นบัณฑิตทีม่ ีคณ
ุ สมบัติพร้ อมเพื่อเข้ าสูอ่ าชีพทางการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ต้ องปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสมา่ เสมอ เพื่อความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั มุง่ ให้ เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเทียบเคียงได้
กับมหาวิทยาลัยชันดี
้ อันจะเป็ นหลักประกันที่ดีตอ่ การศึกษา และความเจริ ญก้ าวหน้ าของชาติตอ่ ไป
วิชาชีพทางการศึกษาเป็ นวิชาชีพชันสู
้ ง มีบทบาทหน้ าที่ให้ บริ การต่อสาธารณชนอันส่งผลต่อความเจริ ญก้ าวหน้ า
ของประเทศ โดยการสร้ างพลเมืองดีของประเทศ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีของชาติให้ มีการรักษาความเป็ นชาติไว้ อย่างมัน่ คงยาวนาน จากบทบาทและความสาคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) จึงกาหนดแนวทางในการกากับดูแลพัฒนาวิชาชีพ และกาหนดให้ วิชาชีพทางการศึกษา
เป็ นวิชาชีพควบคุม เป็ นการยกระดับวิชาชีพให้ สงู ขึ ้นอันจะเป็ นผลดี
ต่อผู้รับบริ การทางการศึกษาที่จะได้ รับการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ
กล่าวไว้ วา่ การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้เรี ยน
มีความสาคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาต้ องเน้ น
ความสาคัญทังความรู
้
้ คุณธรรมและกระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (มาตรา 23)
หัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ การจัดการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพจะก่อให้ เกิดการพัฒนา
ในตัวผู้เรี ยนได้ เต็มตามศักยภาพ และเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางความเจริ ญก้ าวหน้ าแก่ตวั ผู้เรี ยน อันจะส่งผลให้ บคุ คล สังคมและประเทศชาติเกิด
ความเจริ ญก้ าวหน้ าและพัฒนายิ่งขึ ้นต่อไป ปั จจุบนั วิทยาการการจัดเรี ยนรู้มีความหลากหลายและมีความก้ าวหน้ าไปอย่างไม่หยุดยังกระแส
้
วิทยาการ การจัดการเรี ยนรู้สมัยใหม่เน้ นการจัดการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ การจัด
การเรี ยนรู้ในปัจจุบนั จะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งได้ ฝึกทักษะการคิดและการแก้ ปัญหาและทักษะของโลกปั จจุบนั ได้
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ปรับปรุงตนเองทังด้
้ านความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม ส่งเสริ มกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จากกลุม่ รู้จกั แสวงหาและค้ นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ สอื่
การสอนและแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลายที่เชื่อมโยงประสบการณ์กบั ชีวิตจริ ง มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่องและตาม
สภาพจริ ง อันสามารถพัฒนาผู้เรี ยนทุกระดับไปสูศ่ กั ยภาพสูงสุดได้ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ ให้ ความสาคัญของ
การจัดกระบวนการจัดการเรี ยนรู้เป็ นอย่างมาก โดยได้ กาหนดในมาตราที่ 24 ไว้ วา่ สถานศึกษาจะต้ องจัดเนื ้อหาสาระและ
กิจกรรมที่สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึ กทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ปัญหา การจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ ร้ ูอย่างต่อเนื่อง จัดการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานความรู้
อย่างได้ สดั ส่วนสมดุล รวมทังปลู
้ กฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ้ สู อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้ อม
สือ่ การเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทังสามารถใช้
้
การวิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้
ทังนี
้ ้ผู้สอนและผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้ ไปพร้ อมๆกันจากสื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ตลอดจนจัดการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึน้ ได้ ทกุ เวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน โดยรัฐจะต้ องส่งเสริ มการจัดตังแหล่
้ ง
เรี ยนรู้ตลอดชีวิตต่าง ๆ ในชุมชน(มาตรา 25 ) และในมาตรา 30 ได้ กาหนดให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริ มให้ ผ้ สู อนสามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน
กระแสวิทยาการการเรี ยนรู้ดงั กล่าว จาเป็ นจะต้ องติดตามและรู้เท่าทัน สามารถนามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับสังคมและบริ บทของ
ไทยและสังคมโลก เป็ นผลให้ วงการศึกษาและสถานศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา สาหรับสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้ าที่ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษานัน้ นอกจากจะต้ องมีหน้ าที่จดั การเรี ยนรู้ตามกระบวนการดังกล่าวให้ กบั นิสติ /
นักศึกษาให้ มีความรู้ความสามารถด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพ
ในสถานศึกษาต่างๆและในชุมชนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพแล้ ว คณะวิชาที่ทาหน้ าที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาดังกล่าวยังจะต้ องคานึงถึงการจัดหลักสูตร
ที่จะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพสอดคล้ องกับมาตรฐานคุณภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ด้วย
ด้ วยเหตุดงั กล่าวคณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ พฒ
ั นาหลักสูตรวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ขึ ้น โดยเริ่ มทาการศึกษาสารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการและสภาพการณ์ของหลักสูตรที่กาลังใช้ อยู่ ตลอดจนความต้ องการในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหลักสูตร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ นศิษย์ปัจจุบนั และคณาจารย์ผ้ สู อน มีความเห็นว่าจากการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ทาให้ สาระและโครงสร้ างของหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไม่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการและสภาพการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาและสังคมปั จจุบนั ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
ในสถานศึกษาทุกระดับเท่าที่ควร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ยังมีความต้ องการที่จะเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ เนื่องจากเห็นว่าสาขาวิชาฯ มี
ความพร้ อมในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ผ้ สู อนมีคณ
ุ ภาพในการสอน การสอนมีความทันสมัยและมีการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ ผู้เรี ยน
สามารถนาประสบการณ์ที่ได้ จากการเรี ยนไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานในชีวิตจริ ง
ได้ เป็ นอย่างดี จึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี ้ให้ ดีขึ ้น และเมื่อหลักสูตรได้ เริ่ มดาเนินการเปิ ดรับนิสติ ในปี แรก พ.ศ. 2555 ประกาศรับ 15 คน
มีผ้ เู ข้ ามาสมัครสอบจานวน 65 คน และปี พ.ศ. 2557 มีผ้ เู ข้ ามาสมัครเข้ าศึกษาจานวน 47 คน และขณะนี ้
มีนิสติ บางคนสาเร็ จการศึกษาไปบ้ างแล้ ว อย่างไรก็ตามเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ มีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ขึ ้นมาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ จึงมีจาเป็ นต้ องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ เหมาะสมเป็ นไปตามเกณฑ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 9

ที่กาหนด และได้ นาหลักสูตรไปทาการตรวจสอบและทาประชาพิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอนและการบริ หารทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ให้ การแนะนาในการปรับปรุงแก้ ไข นาไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ อง รวมทังจากการประเมิ
้
นความพึงพอใจคุณภาพของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และนาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ทาประชาพิจารณ์หลักสูตรซึง่ ดาเนินการขึ ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558
ในภาพรวมมีความเห็นว่า หลักสูตรน่าสนใจ มีความกว้ างขวางและครอบคลุม ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั
มีความต่อเนื่องและมีการบูรณาการ รวมทังเป็
้ นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา จะช่วยพัฒนางานในอาชีพ
ให้ ก้าวหน้ า ยกระดับการศึกษาของตนเอง ทาให้ เกิดความลุม่ ลึกในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ รวมทังใช้
้ เวลาในการศึกษาน้ อย ประหยัดค่าใช้ จ่าย
ตลอดจนเชื่อมัน่ ในคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้ กาหนดมาตรฐานระดับต่างๆ ซึง่ มีสาระสาคัญ คือ ผลิตบัณฑิตให้ เป็ น
คนที่สมบูรณ์ ทังด้
้ านคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ มีทกั ษะทางปั ญญา มีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีทกั ษะการวิเคราะห์ การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็ นมือ
อาชีพ สร้ างจรรยาบรรณ เอกลักษณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณ ค่านิยมตามวิชาชีพ ลดบทบาทในการเป็ น
ผู้ปอ้ นความรู้ให้ เป็ นผู้ชี ้แนะ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต้ องจัดการเรียนรู้โดยจัดสิง่ แวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ จัด
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน สือ่ ชุมชน ภูมิปัญญาสากลและท้ องถิ่นส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้และมีทกั ษะด้ านการใช้ สอื่ และ
เทคโนโลยี นิสติ นักศึกษามีลกั ษณะเป็ นนักสืบค้ น มีทกั ษะในการสือ่ สาร มีความคิดสร้ างสรรค์และมีสติปัญญา ทังนี
้ ้การจัดการเรี ยนรู้ต้องให้
ผู้เรี ยนนาตนเอง (Self-Directed) หลักสูตรและการสอนที่สอดคล้ องกับปั ญหาและ
ความจริ งในสังคม (Problem-Based) เน้ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical-Based) การสร้ างผลงานจากการตกผลึกทางปั ญญา(CrystalBased) โดยใช้ การสอนที่เน้ นการวิจยั (Research-Based) ตลอดจนการบูรณาการสาระความรู้เป็ นพื ้นฐานของการสอนทุกรูปแบบ
ด้ วยเหตุดงั กล่าว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผู้รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
ให้ ออกไปเป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ทางการศึกษา จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เพื่อผลิต
บัณฑิตให้ มีความรู้ สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซึ ้ง
ในด้ านการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในการส่งเสริ มให้ มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่ทางานและ
ในชุมชน สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้ อนในบริ บททางวิชาการหรื อวิชาชีพ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนสูงมาก
ด้ วยตนเอง รวมทังวางแผนในการปรั
้
บปรุงตนเองและองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้ างปฏิสมั พันธ์ ในกิจกรรมกลุม่
อย่างสร้ างสรรค์และเป็ นผู้นาในทางวิชาการหรื อวิชาชีพและสังคมที่ซบั ซ้ อน สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับกลุม่ บุคคลต่าง ๆ ทังในวงการวิ
้
ชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ ไป มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และ
ทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ ไขปั ญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทาง
การศึกษาที่เกิดขึ ้น เป็ นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความความสามารถและลุม่ ลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล สามารถ
ตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศได้ เป็ นอย่างดี เป็ นไปตามปรัชญา
และพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(แก้ ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545) ที่กล่าวมา และเป็ นไปตามมาตราที่ 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ให้ กระทรวงส่งเสริ ม
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ให้ มีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานให้ เหมาะสมกับเป็ นวิชาชีพชันสู
้ ง
โดยการกากับประสานให้ สถาบันที่มีหน้ าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทังบุ
้ คลากรทางการศึกษา
ให้ มีความพร้ อมและมีความเข้ มแข็งในการเตรี ยมบุคลากรใหม่ และพัฒนาบุคลากรประจาอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ซึง่ เป็ นสถาบันผลิตครูชนสู
ั ้ งแห่งแรกของ
ประเทศไทย อันมีภาระหน้ าที่สาคัญในการผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็ นจะต้ องมีการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตอ่ ไป
13.ความสัมพันธ์ ของหลักสูตรที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
มีการบริ หารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรที่มีคณาจารย์มาจากหลากหลายสาขาวิชา และมีการทางานและมีการ
ประสานงานร่วมกันกับคณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ตังแต่
้ การรับสมัคร คัดเลือกผู้สอน ผู้เข้ าเรี ยน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน สือ่ การสอนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผู้เรี ยน การจัดห้ องเรียน เวลาเรี ยน การสอบ การวัดและประเมินผล
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การศึกษา คือความเจริ ญงอกงาม คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา เป็ นผลมาจากการมีความรู้
ความเข้ าใจในการศึกษาและมีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นปั จจัยหนึง่
ที่มีความสาคัญยิง่ ต่อคุณภาพการศึกษาและความเป็ นผู้นาทางการศึกษา
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ม่งุ ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้
ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซึ ้งในด้ านการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ มีความสามารถและลุ่มลึกในเชิ งวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็ นสากล สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
ที่ซบั ซ้ อนด้ วยตนเอง รวมทังวางแผนในการปรั
้
บปรุ งตนเองและองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นผู้นาในทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพและสังคมที่ซบั ซ้ อน หลักสูตรนี ้ตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศได้ เป็ นอย่างดี
เป็ นไปตามปรัชญาและพันธกิ จของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์ และบทบัญ ญั ติ ของพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ด้ านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีค่านิยมอันดีงาม และสามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม มีภาวะผู้นา
ในการปฏิบตั ิตนทางวิชาชีพ สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมอย่างเหมาะสม
2. มีความรู้ ความเข้ าใจด้ านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้อย่างกว้ างขวาง ถ่องแท้ และลึกซึ ้ง
ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ
3. มีทกั ษะและความสามารถใน การวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในระดับสูง สามารถประยุกต์
ความรู้ หรื อองค์ความรู้ที่ค้นพบเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรสังคมอย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้ องการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
4. เป็ นผู้นาทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศึกษา สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ และ
สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรให้ มีมาตรฐานไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐาน
จากหลักสูตรสากลและพื ้นฐาน
ของสังคมไทย

ตัวบ่ งชี ้
1. เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2)
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและความ
ต้ องการของสังคม

กลยุทธ์
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทาง
การศึกษาและความต้ องการ
ของสังคม

ตัวบ่ งชี ้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7)

2. รายงานผลการศึกษา
ความคิดเห็นของนิสติ
ชันปี
้ สดุ ท้ าย

3. รายงานการประเมินตนเอง
ปรับปรุงสถานที่ สือ่ การเรียนการสอน
ให้ มีความเหมาะสม มีความทันสมัย

พัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้เรี ยน
ปรับปรุงโครงสร้ างการบริ หารหลักสูตร

พัฒนาบุคลากร อาจารย์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเรี ยน การสอนให้ มีทนั สมัย เพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้ หลากหลายและลุม่ ลึก

(SAR)
ปรับปรุงสถานที่ สือ่ ให้ เหมาะสม ห้ องเรี ยน ห้ องประชุม และ
สือ่ การเรี ยนการสอนได้ รับ
การปรับปรุงมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
-พัฒนารายวิชาในหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร (มคอ. 2)
ให้ มีความบูรณาการ
- ปรับปรุงคณะกรรมการบริ หาร รายงานการประชุม
หลักสูตร โดยร่วมมือ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ
ในการจัดการบริ หารหลักสูตร
สนับสนุนอาจารย์ให้ ได้ รับ
1. การศึกษา อบรม ประชุม
การเพิม่ พูนประสบการณ์ความรู้
สัมมนา การศึกษาต่อของ
โดยการศึกษา ดูงาน เข้ าร่วม
อาจารย์
อบรม ประชุมสัมมนา ทาวิจยั
2. การบริ การทางวิชาการ
และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน
งานวิจยั และการทาผลงาน
หรื อแนวคิดโดยการบริ การ
วิชาการของอาจารย์
วิชาการแก่สงั คม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการเรี ยนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็ นกรณีพเิ ศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ (เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้ น
เดือน สิงหาคม – เดือน ธันวาคม
ภาคปลาย เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถนุ ายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ าศึ ก ษาในหลัก สูต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คับ ในระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1. สาเร็ จการศึกษาอย่างน้ อยระดับปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่า
1.1 สาเร็ จการศึกษาอย่างน้ อยระดับปริ ญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์
ในการทาปริ ญญานิพนธ์หรื อมีผลงานวิจยั ทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรื อ
1.2 สาเร็ จการศึกษาอย่างน้ อยระดับปริ ญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรื อเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์
ในด้ านศึกษาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทาสารนิพนธ์หรื อมีผลงานทาปริ ญญานิพนธ์ หรื อมีผลงานวิจยั จากการศึกษา
รายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจยั ในระดับปริ ญญาโทที่ตอ่ เนื่องกันไปในหัวข้ อเดียวกัน รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดย
ผลงานวิจยั ต้ องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ทัง้ นีใ้ ห้ถือว่าเป็ นผูม้ ี ประสบการณ์ในการวิ จยั น้อย ซึง่ นิสติ
จะต้ องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการวิจยั ตามทีค่ ณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควร โดยไม่นบั หน่วยกิต และต้ องมีคะแนน
เฉลีย่ สะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 ในกรณีผ้ ทู ี่กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ และมีความประสงค์จะโอนย้ ายเข้ ามาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
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(1) ต้ องผ่านการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์กบั รายวิชาทางการศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์ในการทาปริ ญญานิพนธ์หรื อมีผลงานวิจยั ทางการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรื อมีผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานในการทาสารนิพนธ์
หรื อผลงานวิจยั ทางการศึกษาจากการศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ตอ่ เนื่องกันรวมกันแล้ วตังแต่
้ 6 หน่วยกิต ขึ ้นไป หรื อผลงานวิจยั
ทางการศึกษาอื่นๆ ที่ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานทีเ่ ป็ นที่ยอมรับหรื อจากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาอย่างน้ อย 2 คน
2. มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรื อเป็ นโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ได้ แก่ การ
สอบคัดเลือ ก การคัด เลือก การรับ โอนนิสิต จากสาขาวิชาอื่น ของมหาวิท ยาลัยหรื อสถาบัน การศึก ษาอื่ น หรื อ รับ เข้ าตาม
ข้ อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือหรื อโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1. ผลการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทและรายงานการวิจยั สารนิพนธ์ หรื อผลงานทางการศึกษาอื่น
ที่เทียบเคียง
2. หนังสือรั บ รองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผู้รับ รองตามกาหนดอย่างน้ อ ย 2 คน ได้ แก่ ผู้บังคับ บัญ ชา
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ที่ปรึ กษา ผู้ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ สาหรับผู้ที่ไม่ได้ สาเร็ จระดับปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าหรื อ
ปริ ญ ญาดุษฎี บัณ ฑิ ตหรื อเที ยบเท่าทางด้ านการศึกษา ต้ องมีเอกสารรับ รองประสบการณ์ ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
เพิ่มเติม โดยมีผ้ ูรับรองที่เป็ นข้ าราชการไม่ต่ากว่าระดับ 7 หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้บังคับบัญ ชา ผู้บริ หารงาน หัวหน้ าหรื อ
ผู้บริ หารโครงการที่ปฏิบตั ิประสบการณ์นนๆ
ั ้ อย่างน้ อย 2 คน และมีผลงานวิจยั ทางการศึกษา (100 %) ที่ผา่ นการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3. มีการสอบวัดความรู้ทางการศึกษาและการวิจยั ภาษาอังกฤษ (สาหรับผู้ไม่มีคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กาหนด) และ/หรื อ มีการสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
4. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาแล้ วเห็นควรรับเข้ าศึกษา
2.3 ปั ญหาของนิสติ แรกเข้ า 2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
กาหนดและจัดให้ นิสติ ทีไ่ ม่มีความรู้พื ้นฐานทางการศึกษา และ/หรื อมีประสบการณ์ในการวิจยั น้ อย ได้ ลงทะเบียนเรี ยน
วิชาทีเ่ ป็ นพื ้นฐานความรู้ นอกเหนือจากที่โครงสร้ างหลักสูตรกาหนดเพิ่มเติมโดยไม่นบั เวลาเรี ยนและจานวนหน่วยกิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
จานวนนิสิต
ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3

รวม
จานวนทีค่ าดว่าจะสาเร็ จ

เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา

5
5
-

10
10
-

5
5
-

10
10
-

5
5
10
5

10
10
20
10

5
5
-

10
10
-
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5

หน้ า 15

10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วยบาท)
รายการ
ระดับหลักสูตร
ค่าสอน (คณะ : จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียม)
ค่าวัสดุ (อยูท่ ี่หลักสูตร)
ค่าจัดกิจกรรมทังหลั
้ กสูตร (อยูท่ ี่หลักสูตร)
ค่าใช้ สถานที่ (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้ องเรี ยน)(อยูท่ ี่คณะ)
ค่าบริ หารหลักสูตร (อยูท่ ี่หลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
งบพัฒนาวิจยั
งบพัฒนาหน่วยงาน
ค่าส่วนกลางคณะ
รวมระดับคณะ
ปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ค่าประกันความเสีย่ ง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง
ส่วนกลาง
หอสมุดกลาง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนิสิตทัง้ สิน้
ค่าใช้ จา่ ยประมาณการต่องวด
ค่าใช้ จา่ ยประมาณการต่องวด (ปรับเลขกลม)
ค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสูตร
หมายเหตุ

ยอด
รวม
432,000
90,000
90,000
50,000
30,000

ต่ อหัว

ค่ าใช้ จ่าย
สะสมต่ อหัว

43,200.00
9,000.00
9,000.00
5,000.00
3,000.00
69,200.00

69,200.00

4,325.00
4,325.00
8,650.00
17,300.00

86,500.00

24,625.00

111,125.00

20,835.94
6,945.31

138,906.25

13,080.00
9,000.00
3,120.00
17,712.00
181,818.25

151,986.25
160,986.25
164,106.25
181,818.25
181,818.25
36,363.65
37,000 บาท
185,000 บาท

- ถัวจ่ายตลอดหลักสูตร/นิสิต 1 คน เป็ นเงิน 185,000 บาท
-ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรและการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
นิสติ ที่เคยเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้ าศึกษาในหลักสูตรนี ้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ปริ ญญานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่ า

หน่ วยกิต
9
3
36
48

หมายเหตุ
1. ผู้ท่ ไี ม่ มีความรู้พนื ้ ฐานทางการศึกษา กาหนดให้ เรี ยนรายวิชาสาหรับผู้ไม่มีความรู้พื ้นฐานทางการศึกษาเพิ่มเติม
ตามทีก่ าหนดให้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ผู้ที่ไม่มีความรู้พื ้นฐานทางการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาปริ ญญาบัณฑิต ปริ ญญามหาบัณฑิต
หรื อปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการศึกษา
2. ผู้ท่ มี ีประสบการณ์ ในการวิจัยน้ อย กาหนดให้ เลือกเรี ยนรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับสถิติและการวิจยั ทางการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจยั น้ อย หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ในรูปแบบสารนิพนธ์ หรื อมีผลงานทา
ปริ ญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หรื อมีผลงานวิจยั ทางการศึกษาจากการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริ ญญาโทที่ตอ่ เนื่องกัน
รวมกันแล้ ว น้ อยกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ในกรณีที่ผ้ ทู ี่เข้ าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หากไม่ประสงค์สาเร็ จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต หรื อ
สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณ สมบัติ (Qualifying Examination) และประสงค์ จะขอสาเร็ จการศึกษาระดับมหาบัณ ฑิต ให้ ทา
ปริ ญญานิพนธ์ มีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมหาบัณฑิตอีกไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ทังนี
้ ้รายวิชาที่ศึกษาไปแล้ วในระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสามารถเทียบโอนได้
โดยผ่า นการเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร โดยการด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารสาเร็ จ การศึก ษา
มหาบัณฑิต ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
3.1.3 รายวิชา
1. รายวิชาสาหรับผู้ท่ มี ีความรู้พนื ้ ฐานทางการศึกษาน้ อย
กาหนดให้ เรี ยนรายวิชาทางการศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี ้
วกจ 701 ทฤษฎีและปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
SEM 701 Theory and Practice of Curriculum Development
วกจ 702 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
SEM 702 Educational Science and Learning Management

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

2. รายวิชาสาหรับผู้มีประสบการณ์ ในการวิจัยน้ อย
กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
วกจ 703 วิธีวิทยาการวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 703 Educational Research Methodology
วกจ 704 สถิติเพื่อการวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 704 Statistics for Educational Research
3. หมวดวิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต ดังนี ้
วกจ 801
สัมมนาประเด็นปั ญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ 3(2-2-5)
SEM 801 Seminar on Issues and Problems in Educational Science and
Learning Management
วกจ 802
สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
เพื่อการพัฒนา
SEM 802 Seminar on Problems and Educational Research in Learning
Management for Development
วกจ 803
การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง
3(2-2-5)
SEM 803 Advanced in Educational Research and Data Analysis
4. หมวดวิชาเลือก ให้ เลือกเรี ยน จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี ้
วกจ 811
ผู้นาทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
SEM 811 Leadership in Education and Learning Management
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วกจ 812

การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างสันติภาพและแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง

3(3-0-6)

SEM 812

Educational Management for Promoting Peace and Conflict
Solving
วกจ 813
สัมมนาการวิจยั และการพัฒนาหลักสูตรสาหรับเด็กทีม่ ีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้
SEM 813 Seminar on Research and Curriculum Development
for Children with Learning Problems
วกจ 814
สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
SEM 814 Seminar on Educational Standards and Quality Assurance
วกจ 815
สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
SEM 815 Seminar on Educational Policy and Educational Planning
วกจ 816
สัมมนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
SEM 816 Seminar on Multicultural Education
วกจ 817
สัมมนามาตรฐานและคุณธรรมวิชาชีพทางการศึกษา
SEM 817 Seminar in Educational Standards and Professional Ethics
5. ปริญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต
วกจ 931
ปริ ญญานิพนธ์ 1
12 หน่วยกิต
SEM 931 Dissertation 1
วกจ 932
ปริ ญญานิพนธ์ 2
12 หน่วยกิต
SEM 932 Dissertation 2
วกจ 933
ปริ ญญานิพนธ์ 3
12 หน่วยกิต
SEM 933 Dissertation 3

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง รายวิชา ดังนี ้
7
หมายถึง รายวิชาสาหรับผู้ไม่มีพื ้นความรู้หรื อประสบการณ์ทางการศึกษา
8-9
หมายถึง รายวิชาระดับปริ ญญาเอก
เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง รายวิชา ดังนี ้
0
หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ
1- 2
หมายถึง รายวิชาเลือก
3
หมายถึง ปริ ญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวสาม หมายถึง ลาดับรายวิชา
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ความหมายของหน่ วยกิต
ตัวเลขหน้ า คือ จานวนรวมของหน่วยกิต X (.....-….-.....)
ในวงเล็บ
ตัวเลขแรก
หมายถึง ชัว่ โมงการบรรยาย
ตัวเลขที่สอง
หมายถึง ชัว่ โมงกิจกรรม (2 ชม. เท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ตัวเลขสุดท้ าย หมายถึง ชัว่ โมงการศึกษาด้ วยตนเอง หรื อ
ชัว่ โมงการศึกษาอิสระที่ผ้ สู อนกาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
วกจ 801
วกจ 802

รหัสวิชา
วกจ 803
วกจ ...

สัมมนาประเด็นปั ญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อการพัฒนา
รวมจานวนหน่ วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง
วิชาเอกเลือก
รวมจานวนหน่ วยกิต

รหัสวิชา
วกจ 931
วกจ 932
วกจ 933

ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2 และปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ปริ ญญานิพนธ์ 1
ปริ ญญานิพนธ์ 2
ปริ ญญานิพนธ์ 3
รวมจานวนหน่ วยกิต
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3(2-2-5)
6

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(……..)
6

หน่ วยกิต
12
12
12
36
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. รายวิชาสาหรับผู้มีความรู้พนื ้ ฐานการศึกษาน้ อย
กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
วกจ 701
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
SEM 701
Theory and Practice of Curriculum Development
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร อภิปรายปั จจัยพื ้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาการรูปแบบและโครงสร้ างของหลักสูตรในระดับต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ
กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรระยะสันที
้ ่ตอบสนองความต้ องการและ
ความจาเป็ นของท้ องถิ่น การวางแผนปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา การนาหลักสูตร
ไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ การจัดเตรี ยมเอกสารและวัสดุหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร
วกจ 702 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
SEM 702 Educational Science and Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเรี ยนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยดึ
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และหลักการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุกที่สอดคล้ องกับบริ บทของสังคมไทย
ในภาวะปัจจุบนั ปั จจัยสาคัญในการจัดการเรี ยนรู้ การสร้ างและออกแบบเนื ้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริ มศักยภาพผู้เรี ยนทังด้
้ านสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริ ยธรรม โดยใช้ สอื่
นวัตกรรม แหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างหลากหลาย ตลอดจน
การจัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงธรรมชาติและพัฒนาการทางสมอง เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน
2. รายวิชาสาหรับผู้มีประสบการณ์ ในการวิจัยน้ อย
กาหนดให้ เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
วกจ 703 วิธีวิทยาการวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 703 Educational Research Methodology
ศึกษาหลักการและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการศึกษา การวิจยั เชิงปริ มาณ การวิจยั
เชิงคุณภาพ การวิจยั ประเภทต่างๆ การออกแบบการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานวิจยั ทางการศึกษา ศึกษา
สภาพปั ญหาเพื่อพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั การประเมินงานวิจยั ทางการศึกษาและจริ ยธรรมสาหรับการวิจยั
ทางการศึกษา
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วกจ 704 สถิติเพื่อการวิจยั ทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 704 Statistics for Educational Research
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสถิติเพือ่ การวิจยั ทางการศึกษา สถิติเชิงพรรณนา สถิตเิ ชิง
อนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจยั การใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลที่ได้ ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม
สาเร็ จรูปทางสถิติ การประยุกต์ใช้ สถิติให้ เหมาะสมและจริ ยธรรมในการใช้ สถิติ
3. หมวดวิชาบังคับ
กาหนดให้ เรี ยนจานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
วกจ 801 สัมมนาประเด็นปั ญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
SEM 801 Seminar on Issues and Problems in Educational Science and Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อนาไปสูก่ ารอภิปรายและสัมมนา
ประเด็นปั ญหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กี่ยวข้ องและมีผลต่อกัน
กับการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย แนว
ปฏิบตั ิหรื อกรณีศกึ ษาและกระแสวิทยาการด้ านการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ที่มีผลต่อการพัฒนาและเป็ น
ปั ญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ แนวโน้ ม
ในการพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทังฝึ
้ ก
เขียนบทความทางวิชากการที่เกิดจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทางการศึกษา
วกจ 802 สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
SEM 802 Seminar on Problems and Educational Research in Learning Management for Development
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ กระบวนทัศน์ทางการวิจยั
ทางการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อกาหนดมโนทัศน์ในการสร้ างประเด็นหัวข้ อในการวิจยั สังเคราะห์รายงานการวิจยั โดยใช้
วิธีการเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ฝึ กออกแบบและปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพและ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ฝึ กการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เชิงคุณภาพ เสนอโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
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วกจ 803 การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง
3(2-2-5)
SEM 803 Advanced in Educational Research and Data Analysis
ศึกษาแนวความคิดพื ้นฐานของแบบแผนการวิจยั เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ และการวิจยั แบบ
ผสมผสานแบบต่างๆ หลักการและวิธีการรวบรวมข้ อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้ วยสถิติตา่ ง
ๆ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในการ
พัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขนสู
ั ้ ง ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั ทางการศึกษาและการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การสังเคราะห์หวั ข้ อในการวิจยั ฝึ กวางแผน
ออกแบบ สร้ างเครื่ องมือวิจยั และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพและพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการวิจยั ทางการศึกษาขันสู
้ ง เสนอ
โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
4. หมวดวิชาเลือก ให้ เลือกเรี ยนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
วกจ 811 ผู้นาทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
SEM 811 Leadership in Education and Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทบาทของการเป็ นผู้นาทางการศึกษาของครูและนักการศึกษา
ในสังคมไทยและสังคมโลก อภิปรายถึงแนวโน้ มทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ องค์ประกอบสาคัญและ
ปั จจัยต่างๆ ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาวะและบทบาทของครูและนักการศึกษากับการเป็ นผู้นาทาง
การศึกษาและผู้นาทางความคิดในสังคมไทย การสะท้ อนแนวคิดเกี่ยวกับบทความและการนาเสนอรายงานหรื อ
บทความของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ทางการศึกษา การจัดการเรี ยนรู้และการจัดการกับปัญหาทาง
การศึกษาตามความสนใจ
วกจ 812 การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างสันติภาพและแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
3(3-0-6)
SEM 812 Educational Management for Promoting Peace and Conflict Solving
ศึกษาความแตกต่างและความสาเร็ จของนักเรียนและโรงเรี ยนต่างๆ ที่มคี วามแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้ แก่ เชื ้อชาติ ศาสนา ที่อยู่ เพศ ครอบครัว ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจทีม่ ีผลต่อความขัดแย้ งและการอยูร่ ่วมกันในท้ องถิ่น ตลอดจนผลต่อการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้
และผลงานของนักเรี ยน ปรับแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชนและสังคม วางแผน ออกแบบและพัฒนาเพื่อลดช่องว่างและความขัดแย้ งเหล่านัน้ โดยใช้
กระบวนการทางการศึกษาและการวิจยั ในการพัฒนา
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อนาไปสูส่ นั ติสขุ ของตนเองและสังคม
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วกจ 813 สัมมนาการวิจยั และการพัฒนาหลักสูตรสาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
SEM 813 Seminar on Research and Curriculum Development for Children with Learning Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ วิเคราะห์
และค้ นหาสาเหตุของเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ ฝึ กออกแบบ
และปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพ ฝึ กทาแบบทดสอบและแบบวินิจฉัย สร้ างแบบฝึ กและ
นวัตกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพ เสนอโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้สาหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรี ยนรู้
วกจ 814 สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 814 Seminar on Educational Standards and Quality Assurance
สัมมนาประเด็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์อภิปรายมาตรฐาน
การศึกษาและระบบ หลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทามาตรฐานและการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้ การวิจยั เป็ นฐาน การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ โดยมุง่ เน้ นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
วกจ 815
SEM 815

สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Educational Policy and Educational Planning
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ระเบียบ นโยบาย แผนการศึกษาระดับต่างๆ ปั ญหาและ
อุปสรรคของนโยบาย กฎหมายทีม่ ีผลกระทบต่อการการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์ การวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาระดับต่างๆ และการประเมินแผน เพื่อนาไปสูก่ ารวางแผนและกาหนดนโยบายทางการศึกษา
ฝึ กเขียนโครงการวิจยั เชิงนโยบาย วิจยั อนาคตภาพ และนาเสนอโครงการวิจยั

วกจ 816 สัมมนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
3(2-2-5)
SEM 816 Seminar on Multicultural Education
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็ นชาติพนั ธุ์ อัตลักษณ์และอิทธิพลของกลุม่ คนที่มี
เชื ้อชาติ สัญชาติ และชนชันทางสั
้
งคมต่อการสร้ างความรู้ โดยใช้ กรณีศกึ ษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ศึกษา
วิเคราะห์ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาที่มกี ารบูรณาการเนื ้อหาและข้ อมูลต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทังของไทยและต่
้
างประเทศ สัมมนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้จากฐานวัฒนธรรมอัน
หลากหลายและการรู้จกั ตนเอง เพื่อให้ ข้อเสนอแนะแนวทางเบื ้องต้ นในการพัฒนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมทังใน
้
ระดับนโยบายและการปฏิบตั ิ สามารถจัด
การเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับพหุวฒ
ั นธรรมนาไปสูผ่ ้ เู รี ยนได้
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วกจ 817 สัมมนามาตรฐานและคุณธรรมของวิชาชีพทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 817 Seminar in Educational Standards and Professional Ethics
ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ทังมาตรฐานความรู
้
้ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตั ิตนและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การใช้ ชีวติ และดารงตนเป็ นผู้มี
คุณธรรมตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรมขันสู
้ งและตามหลักศาสนา เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม การสร้ างจิตสานึกต่อส่วนรวม การตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม การคุ้มครองดูแล
รักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ ปั ญหาและข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั เพือ่ ทบทวนและ
แก้ ไขโดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยหลักการที่มเี หตุผล ยุติธรรมและค่านิยมอันดีงาม การสร้ างความเข้ มแข็ง
ความกล้ าหาญ ทางจริ ยธรรม และจิตสานึกสาธารณะให้ กบั ชุมชนและสังคม
5. ปริญญานิพนธ์ Dissertation กาหนดให้ เรี ยนจานวน 36 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี ้
วกจ 931 ปริ ญญานิพนธ์ 1
12 หน่วยกิต
SEM 931 Dissertation 1
สร้ างหัวข้ อและเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนาการสร้ างหัวข้ อปริ ญญานิพนธ์ ผู้เรี ยนแต่ละ
คนสร้ างหัวข้ อปริ ญญานิพนธ์ โดยการการแสวงหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาสาคัญและสังเคราะห์
ข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ การบูรณาการความรู้ทงภายในภายนอกสาขา
ั้
การนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ ในการกาหนดหัวข้ อวิจยั ในการพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนรู้ได้ อย่างสร้ างสรรค์ การออกแบบ วางแผน แก้ ปัญหา และปรับปรุงโครงการวิจยั สรุปและนาเสนอความคิด
รวบยอดที่เกี่ยวข้ อง (Conceptual Paper)การวิพากษ์ จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรี ยนพัฒนาเป็ น
โครงการปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยเขียนเป็ นความเรียงเชิงวิชาการขันสู
้ งตามรูปแบบการเขียนและ
องค์ประกอบของโครงการการวิจยั ได้ อย่างสละสลวย ลุม่ ลึก
วกจ 932 ปริ ญญานิพนธ์ 2
12 หน่วยกิต
SEM 932 Dissertation 2
สอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ได้ ในระดับผ่าน ออกแบบ สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ทีม่ ีคณ
ุ ภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือวิจยั โดยใช้ เครื่ องมือวิจยั และวิธีการทีม่ ีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเลือกใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล จนได้ ข้อสรุปตามทีว่ างแผน
ไว้ ในเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ โดยอยูภ่ ายใต้ คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ เผยแพร่บทความ
ทางวิชาการทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั
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วกจ 933 ปริ ญญานิพนธ์ 3
12 หน่วยกิต
SEM 933 Dissertation 3
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั เรี ยบเรี ยงปริ ญญานิพนธ์ฉบับเตรียมสอบปากเปล่า
ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
สอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ ไขเล่มปริ ญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนา
ยื่นเสนอเล่มปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ่ มหาวิทยาลัย และสรุปเป็ นบทความที่มคี ณ
ุ ภาพ
เพื่อการเผยแพร่และเพื่อการตีพมิ พ์
หมายเหตุ
1. ปริญญานิพนธ์ เป็ นการวิจยั เป็ นรายบุคคล เป็ นการวิจยั ทางการศึกษาขันสู
้ งด้ านวิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู้ โดยการแสวงหา ค้ นคว้ าข้ อมูลจากการศึกษาและสงเคราะห์เอกสาร ตาราและ
แหล่งความรู้ตา่ งๆ การศึกษาและปฏิบตั ิงานทางการศึกษา ประมวลเป็ นความคิ ดเพือ่ สร้ างสรรค์ผลงานและข้ อเสนอโครงการ
ปริ ญญานิพนธ์ เพื่อนาไปสูก่ ารค้ นพบความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ วิธีการใหม่ หรื อการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง แก้ ไขพัฒนาสิง่
ต่างๆ ทีม่ ีอยูแ่ ล้ วให้ มคี ณ
ุ ภาพ เป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคล สังคมและประเทศชาติ สามารถเขียนเอกสารวิชาการและเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ค้นพบได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. การศึกษาดูงาน ผู้เรี ยนอาจไปศึกษาดูงานในหรื อต่างประเทศ โดยกาหนดวัตถุประสงค์และประเด็นของ
การศึกษาให้ เชื่อมโยงกับศาสตร์ สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรี ยน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ตาแหน่ งและรายชื่อ
คณาจารย์
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ

2

อ.ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง

3

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปี ที่จบ
กศ.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา), 2519
ค.ม. (พลศึกษา), 2521
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ ), 2539
ค.บ. (คณิตศาสตร์ -ชีววิทยา), 2529
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ ), 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศกึ ษา), 2550
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
-เคมี),2542
กศ.ม. (บริหารการศึกษา), 2546
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
2550

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.2.2 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ตาแหน่ งและรายชื่อ
คณาจารย์

1

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ

2

รศ.ดร.สุนีย์
เหมะประสิทธิ์

3

อ.ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง

4

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

5

ผศ.ดร.กิตติชยั
สุธาสิโนบล

6

ผศ.ดร.พรทิพย์
ศิริภทั ราชัย

7

ผศ.ดร. ประพิมพงศ์
วัฒนะรัตน์

8

อ.ดร.รังรอง สมมิตร

9

ผศ.ดร.ศุภวรรณ
สัจจพิบลู

คุณวุฒิการศึกษา ตรี -โท-เอก
(สาขาวิชา) ปี ที่จบ
กศ.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา), 2519
ค.ม. (พลศึกษา), 2521
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ ), 2539
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ชีววิทยาคณิตศาสตร์ ), 2520
ศศ.บ. (การประถมศึกษา),2543
ค.ม.(สถิติการศึกษา), 2525
กศ.ด.(การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร), 2533
ค.บ. (คณิตศาสตร์ -ชีววิทยา), 2529
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ ), 2534
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศกึ ษา), 2550
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป เคมี),2542
กศ.ม. (บริหารการศึกษา), 2546
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
2550
ค.บ.(การประถมศึกษา), 2534
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา), 2545
กศ.ม. (การประถมศึกษา), 2541
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), 2539
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),2549
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2549
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ), 2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 2544
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาพิเศษ), 2557
วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์), 2537
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), 2541
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย), 2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส), 2545
ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2547

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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10

11

12

13

14

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553
อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง วท.บ (เคมี), 2546
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 2547
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554
อ.ดร.สุณิสา สุมิรัตนะ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์ ), 2546
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ ), 2548
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์ ศษ.บ.(สังคมศึกษา), 2546
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 2549
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
ผศ. ดร. ชมนาด
ค.บ. (คณิตศาสตร์ ), 2529
เชื ้อสุวรรณทวี
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์ ),2532
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2555
อ. ดร. รุ่งอรุณ
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549
โรจน์รัตนาดารง ไชยศรี ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2550
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ), 2552
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้ อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาการด้ าน
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ที่สง่ ผลต่อแการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรี ยน
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจยั โครงงานด้ านการศึกษาละปริ ญญานิพนธ์ เป็ นงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นด้ านการแก้ ปัญหา พัฒนาตลอดจน
การสร้ างองค์ความรู้ ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ตามความสนใจและตามความจาเป็ นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผู้
ควบคุมดูแลและให้ คาแนะนาช่วยเหลือนิสิต ทังนี
้ ้โดยมีกระบวนการขันตอนต่
้
างๆ เป็ นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การ
เสนอเค้ าโครงวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงวิจยั การแต่งตังกรรมการที
้
่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ มีความรู้ความสามารถอย่างลุม่ ลึกและเชี่ยวชาญในการกาหนดปั ญหาและสืบค้ นข้ อมูลวิจยั สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
แยกแยะแนวคิดที่ใหม่และซับซ้ อน สามารถประเมินและสังเคราะห์ข้อมูลแล้ วนามาออกแบบ เขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั โดยใช้ ข้อมูล
ทางวิชาการที่ลกึ ซึ ้ง ดาเนินการวิจยั การสร้ างเครื่ องมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของเครื่ องมือวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจยั อย่างเป็ นระบบ และนาเสนอรายงานการ
วิจยั ต่อสังคม
5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษา 1 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรี ยมการให้ คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้ านวิชาการแก่นสิ ติ นับแต่การสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อสร้ างความรู้พื ้นฐานใน
การวิจยั การแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาเป็ นผู้ควบคุมดูแลและให้ คาแนะนาช่วยเหลือนิสติ การแต่งตังกรรมการควบคุ
้
มการทาปริ ญญา
นิพนธ์ การกาหนดเวลาในการนัดหมายให้ คาปรึกษานิสติ ทังทางตรงและทางจดหมายอิ
้
เลคทรอนิกส์ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณา
โครงการวิจยั และคณะกรรมการสอบปากเปล่า การกาหนดช่วงเวลาในการยื่นข้ อเสนอเค้ าโครงวิจยั การประชุมพิจารณาโครงการวิจยั
ช่วงเวลาการยื่นขอสอบปากเปล่า และระยะเวลาสิ ้นสุดการสอบปากเปล่า ในแต่ละปี การศึกษา ประกาศให้ นิสติ ทราบโดยกาหนดเป็ น
ปฏิทินทางการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ นระยะ ตังแต่
้ การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร เค้ าโครงการวิจยั และรายงานการ
วิจยั การประชุมพิจารณาเค้ าโครงวิจยั การสอบปากเปล่า โดยให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผลการประเมินยังไม่ได้ มาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ซื่ อ สัต ย์ อดทน และ
เสียสละเพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณในการ
ทางานวิจยั ไม่บิดเบือนข้ อมูล

(2) มี ค วามรู้ ความสามารถทางด้ านการศึก ษา
และการจัดการเรี ยนรู้เป็ นอย่างดี

(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจยั
ได้ อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวจิ ารณ
ปั ญญา

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ อง)
1. ให้ ความรู้ในรายวิชาและสอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน
2. สอดแทรกในกระบวนการจัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์
ประสบการณ์ เช่น
การจัดกิจกรรมกลุม่ การทางานเป็ นทีม การอบรม สัมมนา ต่างๆ
3. การจัดกิจกรรมและการทางานกลุม่ กิจกรรมปฏิสงั สรรค์ พบปะ การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้อื่นและบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
มีการศึกษาในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน ปฏิบตั ิการทาวิจยั และศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่และฝึ กความเป็ นผู้นา เป็ นแบบอย่างที่
ดีในการปฏิบตั ิตนและการแสดงออก ทังทางด้
้
านคุณธรรม จริ ยธรรมและด้ าน
วิชาการได้ อย่างเหมาะสม ร่วมมือกับผู้อื่นในหน่วยงาน ในชุมชนในการ
พัฒนาผู้เรี ยนและสังคมอย่างสร้ างสรรค์ สามารถจัดการข้ อโต้ แย้ งและปั ญหา
ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดย
1. ให้ ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอน
2. จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การศึกษา ดูงาน
ต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
3. การศึกษา ค้ นคว้ า และวิจยั การศึกษา ดูงานต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพในการใช้ พัฒนา สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและการเรี ยนรู้
4. มีความสามารถในการสร้ างสรรค์เขียนรายงาน และการเขียนผลงานทาง
วิชาการ
เน้ นการสอนให้ นิสติ รู้จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การฝึ กทักษะในการตัง้
ปั ญหาหรื อโจทย์วจิ ยั โดย
1. การจัดกิจกรรม การกาหนดให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ตลอดจนจัด
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม สัมมนา ต่าง ๆ
2. การวิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพเพื่อเสริ มสร้ าง
ประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ การวิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพทางการศึกษา การทาโครงงาน การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ อง)
3. การศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพทางการศึกษา มี
ระบบกระบวนการตรวจสอบการดาเนินงาน
(4) มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
มีการมอบหมายงานกลุม่ เน้ นการอภิปราย การนาเสนอ การทารายงาน และ
ทาวิจยั เป็ นทีม
(5) มี ทัก ษะสื่อ สาร และสร้ างสัม พัน ธ์ ภ าพกับ จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา และสัมมนา กาหนดให้ นิสติ เขียนและ
บุค คลอื่น สามารถเป็ น ผู้น า และผู้ต ามได้ ต าม นาเสนองานทางวิชาการ ฝึ กเขียนบทความทางวิชาการเป็ นภาษาอังกฤษ
บริ บทที่ได้ รับ
รวมทังผลั
้ กดันให้ นิสติ ตีพมิ พ์เผยแพร่งานวิจยั ในวารสารนานาชาติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ซบั ซ้ อนในบริ บททางวิชาการ
หรื อวิชาชีพ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู
ด้ วยความยุติธรรม ที่มีเหตุผลและค่านิยม
อันดีงาม
2. แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาและส่งเสริ ม
ให้ มีการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมในที่ทางาน ชุมชนและสังคม
3. ริ เริ่ มในการชี ้ให้ เห็นข้ อบกพร่องของคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้ มี
การทบทวนและแก้ ไข

กลยุทธ์
การประเมินผล
1. การกาหนดข้ อตกลงเบื ้องต้ น
1. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม นับแต่เริ่มสอน
เข้ าเรี ยน การตรงต่อเวลา
ตังแต่
้ กาหนดประมวลรายวิชา เนื ้อหา
ความมีวินยั ในการเรี ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ 2. ประเมินจาก
ประเมินผล
ความรับผิดชอบในการเรี ยน
2. อาจารย์ผ้ สู อนให้ ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และการทางาน
ทังแนวคิ
้
ดทฤษฎีและข้ อเสนอ
3. ประเมินจากการกริ ยา
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมและสอดแทรก
มารยาท การแต่งกาย การ
คุณธรรมและจริ ยธรรมในกระบวนการ
พูด และการแสดงออกอื่นๆ
เรี ยนการสอน
4. ประเมินจากพฤติกรรมการ
3. จัดสถานการณ์และจัดกิจกรรม
เรี ยน การทางานและ
เพื่อส่งเสริ ม เสริ มสร้ างคุณธรรม
การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ประเมินจริ ยธรรม
ทางการศึกษา
ทางวิชาการ (การอ้ างอิง
4. การแต่งกาย กริ ยา วาจา พฤติกรรม
ถูกต้ อง
การเรี ยนและพฤตติกรรมอื่นๆ
ตามหลักวิชาการ)
การทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบ
ความมีวินยั การคานึงถึงส่วนรวม
การว่ากล่าวตักเตือนและการลงโทษ
กลยุทธ์ การสอน
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5. การมอบหมายให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและ
สัมมนา อภิปราย ปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น
6. การตรวจสอบการเข้ าเรี ยน การส่งงาน
การสอบ การป้องกันการปะพฤติมิชอบ
2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอน

1. มีความรู้และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
ในเนื ้อหาสาระวิทยาการและนวัตกรรมทาง
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีทางการศึกษา ด้ าน
นวัตกรรมและการจัดการเรี ยนรู้
2. มีความเข้ าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิ
ทางวิชาชีพทางการศึกษาอย่างลึกซึ ้งและ
เข้ าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ที่มีตอ่
การพัฒนาการศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู้
3. มีความรู้ เข้ าใจและตระหนักในแนวปฏิบตั ิ
ในวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิชาชีพ รวมทังเหตุ
้ ผลและ
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต

1. การกาหนดเนื ้อหาสาระไว้ ในประมวล
รายวิชา กาหนด กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน การวัดและประเมินผลที่เน้ นความรู้
2. อาจารย์ผ้ สู อนให้ ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ
ทังแนวคิ
้
ดทฤษฎีและข้ อเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้สถานการณ์
และจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริ ม เสริ มสร้ างความรู้ เช่น
การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4. การมอบหมายให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและ
สัมมนา อภิปราย ความรู้เชิงวิชาการ
หรื อวิชาชีพ
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการค้ นคว้ า
วิจยั สามารถนาความรู้นามาประยุกต์ใน
การศึกษา และขยายผลเพื่อการ
ค้ นคว้ าวิจยั ทางการศึกษา
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กลยุทธ์
การประเมินผล
1. ประเมินจาก
การสังเกต
การตอบคาถาม การ
อภิปราย
การสัมมนา
2. ประเมินจากผลงาน การ
นาเสนอผลงาน
3. ประเมินจาก
การสอบ
4. ประเมิน
จากผลงานวิจยั
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2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู้
1. สามารถแสวงหา ประยุกต์ความรู้ เพื่อ
นามาใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องบน
พื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้ อมูล
สารสนเทศ รวมทังมี
้ การตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิง่ แวดล้ อม
2. สามารถใช้ ความรู้และดุลยพินจิ ในการ
ตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ ง ๆ และสามารถ
สังเคราะห์และใช้ ผลงานวิชาการผลงานวิจยั
เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ที่ลมุ่ ลึก
3. วิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง
ขยายองค์ความรู้ได้ อย่างมีนยั สาคัญและ
นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ การสอน
1. การกาหนดเนื ้อหาสาระด้ านการคิดและ
ทักษะทางปั ญญาไว้ ในประมวลรายวิชา
กาหนด กิจกรรมการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผล
2. อาจารย์ผ้ สู อนให้ ความรู้ในรายวิชาต่างๆ ทัง้
แนวคิดทฤษฎีและข้ อเสนอในกระบวนการ
เรี ยนการสอน
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้สถานการณ์และ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม เสริ มสร้ างความรู้
เช่นการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4. การมอบหมายให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและสัมมนา
อภิปราย ความรู้เชิงวิชาการหรื อวิชาชีพ
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ศกึ ษา ค้ นหา
แสวงหา พัฒนาความรู้ใหม่ สามารถนา
ความรู้นามาประยุกต์ในการศึกษา
การค้ นคว้ าวิจยั ทางการศึกษา
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การสืบค้ นข้ อมูล
ความรู้แบบต่างๆได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ การ
สืบค้ นข้ อมูลเพื่อเสนอโครงการวิจยั
7. การฝึ กให้ สามารถสังเคราะห์และ
ใช้ ผลงานวิจยั สิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรื อ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหม่ๆเสนอเป็ นความรู้ใหม่
8. สามารถดาเนินการวิจยั การสร้ างเครื่ องมือ
วิจยั การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ สถิตแิ ละ
โปรแกรมสาเร็ จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
9. การสรุปและอภิปรายผลข้ อมูล
การสืบค้ นข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อสรุปที่สมบูรณ์
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กลยุทธ์
การประเมินผล
1.ประเมินจากการ
สังเกต การตอบคาถาม
การอภิปราย การ
สัมมนา
2. ประเมินจากผลงาน
การนาเสนอผลงาน
3.ประเมินจากการสอบ
3.ประเมินจาก
ผลงานวิจยั
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2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
กลยุทธ์
การประเมินผล
1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น
1. อาจารย์ผ้ สู อนให้ ความรู้ในรายวิชา
1.ประเมินความ
ทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน
ต่างๆ ทังแนวคิ
้
ดทฤษฎีและข้ อเสนอ
รับผิดชอบ จาก
วิเคราะห์และแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนสูงมาก
ในกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อ
การเข้ าเรียน การตรง
ด้ วยตนเอง รวมทังวางแผนในการปรั
้
บปรุง
ส่งเสริ มมนุษยสัมพันธ์
ต่อเวลา ความมีวินยั
ตนเองและ องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในการเรี ยน
ปฏิบตั ิตนในการพัฒนาวิชาชีพอยูเ่ สมอ
สถานการณ์และจัดกิจกรรมเพื่อ
2.ประเมินจากความ
2. แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผู้นา
ส่งเสริ ม เสริ มสร้ างความสัมพันธ์และ
รับผิดชอบในการเรี ยน
ในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคม
ความรับผิดชอบ เช่นการอบรม
และการทางาน
มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล สามารถ
สัมมนา การศึกษาดูงาน
3. ประเมินจากกริยา
ปรับตัวให้ ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคม
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ จัดสถานการณ์ มารยาท การแต่งกาย
และสภาพแวดล้ อม และหลีกเลีย่ งพฤติกรรม
ประสบการณ์ในการพัฒนาปฏิบตั ิตน การพูด และการ
ไม่พงึ ประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและ
3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แสดงออกอื่นๆ
ผู้อื่น
ให้ สามารถอยูร่ ่วมและทางานร่วมกับ 4. ประเมินจาก
3.
มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง ร่วมมือ
ผู้อื่น ฝึ กปฏิบตั ิทางาน และการอยู่
พฤติกรรมการเรียน
กับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์และแสดงออกถึง
ร่วมกันในสังคมด้ วยการสร้ างเสริม
การทางานและการ
การเป็ นผู้นาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูน
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล
เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุม่
การจัดการปั ญหาและความขัดแย้ ง
การร่วมมือกับผู้อื่น
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
5.ประเมินจากคะแนน
4. จัดกิจกรรมการเรี ยนเป็ นกลุม่
ผลการทางานเป็ น
การทางานเป็ นทีม กิจกรรมการศึกษา กลุม่ การวางแผนการ
ดูงาน การทาโครงงาน ฯลฯ
ทางาน การ
5. การกาหนดข้ อตกลงเบื ้องต้ น
ดาเนินงานและการ
ด้ านความรับผิดชอบทังด้
้ านการเรี ยน แก้ ปัญหา
การทางาน กิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอน
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอน

1. มีความสามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ปั ญหา สรุปปั ญหาและเสนอแนะแก้ ไขปั ญหา
ในด้ านต่าง ๆ
2. สามารถใช้ ภาษาและเทคโนโลยีในการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้ าใจ ความรู้สกึ และ
ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและสังคม
3. เลือกรับและแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร โดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
และนาเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยคานึงถึงผลกระทบทีม่ ีตอ่ ตนเองและสังคม

1.อาจารย์ผ้ สู อนให้ ความรู้ในรายวิชา
ต่างๆ ทังแนวคิ
้
ดทฤษฎีและข้ อเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน
2.จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
สถานการณ์และจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริ ม เสริ มสร้ างการใช้ สถิติ ตัวเลข
และทักษะการสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยี
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในการเลือก แสวงหาข้ อมูลข่าวสาร
และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
4. การเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน นาเสนอ
ข้ อมูลรายงานและเสนอเค้ าโครง
การวิจยั
5. การกาหนดกิจกรรมการนาเสนอ
ข้ อมูลโดยการใช้ วิธีการสือ่ สารทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
6. การทาวิจยั การใช้ สถิตเิ พื่อวิเคราะห์
ข้ อมูลในการวิจยั
7. การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการ
เรี ยน การสอบ การเสนอเค้ า
โครงการวิจยั การสอบปากเปล่าในการ
ทาปริ ญญานิพนธ์และโครงงานด้ าน
การศึกษาต่างๆ
8. การนาเสนอรายงานทังในรู
้ ปแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้
วิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้ นคว้ า
ที่สาคัญ
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คาถาม การอภิปราย
การสัมมนา
2. ประเมินจากผลงาน
การนาเสนอรายงาน
นาเสนอผลงาน
3.ประเมินจากการสอบ
4.ประเมินจาก
ผลงานวิจยั
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2.6 ด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์
การประเมินผล
1. มีความสามารถในการสังเคราะห์และบูรณาการ 1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.ประเมินจากการสังเกต
องค์ความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ระดับสูง
สถานการณ์และจัดกิจกรรมเพื่อให้ มี
การตอบคาถาม การ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบตั ิทาง
การพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบตั ิ อภิปราย การสัมมนา
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ให้ ก้าวหน้ ายิง่ ขึ ้น
ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ 2. ประเมินจากผลงาน การ
2. แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในด้ านการศึกษาและการ 2. การจัดกิจกรรมในการแสดงออกซึง่
นาเสนอรายงาน
จัดการเรี ยนรู้ในการถ่ายทอดความรู้และแก้ ปัญหา ภาวะผู้นาในด้ านการศึกษาและการ
นาเสนอผลงาน
ทางการศึกษาที่สาคัญ รวมทังแสดงความคิ
้
ดเห็น
จัดการเรี ยนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ 3.ประเมินจากการสอบ
และข้ อสรุปในแวดวงการศึกษา
และแก้ ปัญหาทางการศึกษาที่สาคัญ 4.ประเมินจากผลงานวิจยั
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดกิจกรรมให้ มีการแสดงความ
3. คิดริ เริ่ มและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการศึกษา
คิดเห็นและข้ อสรุปเกี่ยวกับการ
และการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการทางวิชาการ
พัฒนา แก้ ปัญหาทางการศึกษาและ
ต่าง ๆ ที่แสดงถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์
การจัดการเรี ยนรู้
อย่างลุม่ ลึก และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ าง 4. การศึกษา อบรม ดูงาน แลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ ณ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
5. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลทางวิชาการ
เพิ่มเติมตามที่อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศมอบหมาย
6. การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ โดยผ่านกระบวนการ
เรี ยน การสอน การเสนอเค้ า
โครงการวิจยั การสอบปากเปล่าใน
การ ทาปริ ญญานิพนธ์และโครงงาน
ด้ านการศึกษาต่างๆ
7. การนาเสนอรายงานทังในรู
้ ปแบบ
ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ผ่านสิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทังปริ
้ ญญานิพนธ์หรือ
โครงการค้ นคว้ าที่สาคัญ
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอน
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สรุ ปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของหลักสูตร
ผลการเรี ยนรู้
รายละเอียดผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 1. สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซ้ อนในบริบททาง
วิชาการหรื อวิชาชีพ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความยุตธิ รรม ที่มีเหตุผลและค่านิยม
อันดีงาม
2. แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาและส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในที่ทางานชุมชนและสังคม
3. ริเริ่มในการชี ้ให้ เห็นข้ อบกพร่องของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อให้ มีการทบทวนและแก้ ไข
ด้ านความรู้
1. มี ค วามรู้ และเข้ าใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ในเนื อ้ หาสาระวิ ท ยาการและนวัต กรรมทาง
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดจนหลักการและทฤษฎีทางการศึกษา ด้ าน
นวัตกรรมและการจัดการเรี ยนรู้
2. มีความเข้ าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพทางการศึกษาอย่างลึกซึง้
และเข้ าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั ที่มีต่อ
การพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
3. มีความรู้ เข้ าใจและตระหนักในแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติที่
ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพ รวมทังเหตุ
้ ผลและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ด้ านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถแสวงหา ประยุกต์ความรู้ เพื่อนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องบน
พื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้ อมูลสารสนเทศ รวมทังมี
้ การตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้ อม
2. สามารถใช้ ความรู้และดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ ง ๆ และสามารถ
สังเคราะห์และใช้ ผลงานวิชาการผลงานวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ที่ลมุ่ ลึก
3. วิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง ขยายองค์ความรู้ได้ อย่างมีนยั สาคัญและ
นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ 1. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน
ระหว่ างบุคคลและความ
วิเคราะห์และแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนสูงมากด้ วยตนเอง รวมทังวางแผนในการปรั
้
บปรุง
รับผิดชอบ
ตนเองและ องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบตั ติ นในการพัฒนาวิชาชีพอยูเ่ สมอ
2. แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผู้นาในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคมมี
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ผลการเรี ยนรู้

3.
ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.
2.

3.

ด้ านทักษะการจัดการ
เรี ยนรู้

1.

2.

3.

รายละเอียดผลการเรี ยนรู้
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้ อม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์และแสดงออก
ถึงการเป็ นผู้นาได้ อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุม่
มีความสามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่อนามาใช้ ในการศึกษา
ค้ นคว้ าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่าง ๆ
สามารถใช้ ภาษาและเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้ าใจ
ความรู้สกึ และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาตนเองและสังคม
เลือกรับและแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร โดยใช้ เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนาเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพโดยคานึงถึงผลกระทบที่
มีตอ่ ตนเองและสังคม
มีความสามารถในการสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ระดับสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบตั ิทางการศึกษาและการจัดการ
เรี ยนรู้ให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น
แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในด้ านการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้และแก้ ปัญหาทางการศึกษาที่สาคัญ รวมทังแสดงความคิ
้
ดเห็นและข้ อสรุป
ในแวดวงการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คิดริเริ่มและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการ
ทางวิชาการต่าง ๆ ที่แสดงถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลุม่ ลึก และส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้ าง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่อสารและ

รายวิชา

ความรั บผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

O
O
O

O






O
O

O



O
O





O
O







O





3

ด้ านที่ 6
การจัดการ
เรี ยนรู้

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3


















1

2

3

วิชาสาหรับผู้ท่ไี ม่ มีความรู้พืน้ ฐานทางการศึกษา
วกจ 701
วกจ 702
วกจ 703
วกจ 704
วิชาบังคับ
วกจ 801
วกจ 802
วกจ 803
วิชาเลือก
วกจ 811
วกจ 812
วกจ 813
วกจ 814

ทฤษฎีและปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
วิธีวิทยาการวิจยั ทางการศึกษา
สถิติเพื่อการวิจยั ทางการศึกษา






สัมมนาประเด็นปั ญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัด
การเรียนรู้
สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา
การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง



ผู้นาทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างสันติภาพและแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ ง
สัมมนาการวิจยั และการพัฒนาหลักสูตรสาหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้
สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา



O
O


O
O








O
O

O

O





O

O





O







O















O

O
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ด้ านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่ างบุคคลและ การสื่อสารและ

รายวิชา

ความรั บผิดชอบ

วกจ 815
สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
วกจ 816
สัมมนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมการศึกษา
วกจ 817
สัมมนามาตรฐานและคุณธรรมวิชาชีพทางการศึกษา
ปริญญานิพนธ์
วกจ 931
ปริญญานิพนธ์ 1
วกจ 932
ปริญญานิพนธ์ 2
วกจ 933
ปริญญานิพนธ์ 3
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ด้ านที่ 6
การจัดการ
เรี ยนรู้

การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต
2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรี ยนของนิ สิ ต ขณะกาลั งศึ กษา กาหนดให้ มี การทวนสอบผล
การเรี ยนของนิสิตให้ เป็ นส่ว นหนึ่งของระบบการประกันคุณ ภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับ
รายวิ ช า มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร คณะกรรมการการศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาทวนสอบผลการเรี ย น
ทุกรายวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลาดับตังแต่
้ อาจารย์ผ้ สู อน ระดับภาควิชา ระดับ
คณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากสาเร็ จการศึกษา มีการติดตาม
ผลการประเมินของผู้เรี ยนด้ านการมีงานทา การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์ บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่าเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การสารวจความเห็นจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อความพร้ อมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสติ และบัณฑิต
มีการประเมิ นการปฏิบัติงานของอาจารย์ ทงั ้ โดยคณะศึกษาศาสตร์ และโดยนิ สิต เพื่อนาผลที่ได้ ม าเป็ นแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนให้ ดีขึ ้น
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นแผนการศึกษาที่มี
การทาปริ ญญานิพนธ์และเรี ยนรายวิชา
ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้ องได้ ระดับคะแนนฉลีย่ ไม่ตา่ กว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มสี ทิ ธิขอทา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดบยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานัน้
แต่งตัง้ ซึง่ จะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้ องเป็ นระบบเปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ ารับ
ฟั งได้ สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพมิ พ์หรื ออย่างน้ อยได้ รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติทมี่ ีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
มี ก ารปฐมนิ เทศ และ/หรื อ การแนะน าอาจารย์ ใ หม่ แ ละอาจารย์ พิ เศษในรู ป แบบต่ า งๆ ให้ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนอัตลักษณ์ ของสาขาวิชาและให้ เข้ าใจถึง
หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะนาบทบาท
หน้ าที่ ภารกิจต่างๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ส่งเสริ มให้ อาจารย์มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดประเมิน ด้ วยการแนะนา เสวนา
สัมมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา ส่งเสริ มให้ อาจารย์ได้ รับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้ มีความรู้ทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลที่ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพ
มีการฝึ กอบรมพัฒนาอาจารย์โดยเน้ นเนื ้อหาเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนของอาจารย์
มีการจัดหา/จัดทาเอกสารที่ให้ ความรู้และตัวอย่าง เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ อาจารย์สามารถ
ศึกษาด้ วยตนเองได้
ส่งเสริ ม สนับ สนุนให้ อ าจารย์ ได้ ศึกษาวิจัย และใช้ งานวิจัย เพื่อ พัฒ นาการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อ ง
ส่งเสริ มให้ อาจารย์สร้ างองค์ความรู้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
ส่งเสริ ม สนับสนุนและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ สร้ างผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดยการ
1) จัดหรื อเข้ าร่วมประชุม สัมมนาเพือ่ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสติ อย่างสมา่ เสมอ
2) ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ มีการทาวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
และการวัดประเมินผล
3) จัดสรรหรื อแสวงหางบประมาณสนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจยั หรื อจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาการ
4) สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจยั กับกลุม่ คณะต่างๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
5) จัดและส่งเสริ มให้ อาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสติ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
6) มีการจัดสรรทุนวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในแต่ละปี การศึกษา
7) กาหนดให้ อาจารย์จดั ทาใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้ เห็นถึงวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ ในแต่ละภาคเรี ยน และชี ้ให้ เห็นถึงการสอนที่เปลีย่ นแปลงหรื อแตกต่างไปจากเดิม
8) กาหนดให้ อาจารย์ระบุนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่อาจารย์ได้ พฒ
ั นาขึ ้นในแบบฟอร์ มการรายงานผล
การปฏิบตั ิงานในแต่ละปี
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9) เผยแพร่ผลงานวิจยั ของอาจารย์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสารข่าวสารการวิจยั ของ
คณะหรื อสถาบัน
10) สร้ างเครื อข่ายอาจารย์โดยจัดประชุมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ ใน
กลุม่ อาจารย์ภายในคณะหรื อสถาบันทุกปี
11) มีการสร้ างเครื อข่ายวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนในสาขาต่างๆ ภายในสถาบันหรื อ
นอกสถาบัน
12) ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจยั ด้ านการจัดการเรียนการสอนโดดเด่น
13) การจัดโครงการรับใช้ สงั คม โดยส่งเสริ มให้ คณาจารย์นาองค์ความรู้ไปบริ การวิชาการแก่สงั คม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริ หารหลักสูตรมีการดาเนินการในรูปคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร มีประธานกรรมการ มีคณะกรรมการและมี
เลขานุการทีม่ าจากอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อทาหน้ าที่ในการบริ หาร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการ
เรี ยนการสอน ตังแต่
้ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร มีการกากับติดตามเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การกาหนดหลักสูตรที่จะเปิ ดและปิ ด มีการสารวจและวิเคราะห์ความต้ องการใช้ บณ
ั ฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
และวิเคราะห์ความพร้ อมในการเปิ ดหลักสูตรของสถาบันก่อนนาไปกาหนดเป็ นเป้าหมายในแผนการผลิตบัณฑิต
2. มีการจัดเตรี ยมความพร้ อมทังด้
้ านคณาจารย์และสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ทงด้
ั ้ านห้ องสมุด ระบบสารสนเทศ ศูนย์
การเรี ยนรู้ หรื อวัสดุอปุ กรณ์การศึกษาอื่นๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิ ดใหม่ให้ อย่างน้ อยเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. การกาหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการกาหนดปรัชญาหรื อวัตถุประสงค์ ลอดจนทักษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของคณะหรื อมหาวิทยาลัยตลอดจน
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความต้ องการของสังคมส่วนรวม ทังนี
้ ้ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ตลอดจนทักษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตจะถูกนาไปสะท้ อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรอย่างครบถ้ วน
4. จัดทาแผนงานและกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการวิจยั ของนิสติ ที่สอดคล้ องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ ทักษะ
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตร
5. การบริ หารหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการวางระบบการดูแลนิสติ อย่างใกล้ ชิด
โดยเฉพาะนิสติ ที่อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งซึง่ มีแนวโน้ มอาจไม่สาเร็ จตามหลักสูตร และจาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
6. มีการวางระบบการประสานความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวกับสถาบัน เพื่อแก้ ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นกับนิสติ ได้
ทันท่วงที
7. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ คาแนะนาในด้ านการลงทะเบียนเรี ยน ด้ านการ
เรี ยนของนิสติ มีการวางระบบการสอนซ่อมเสริ มด้ านวิชาการแก่นสิ ติ ที่มีปัญหาทางการเรี ยนเป็ นรายบุคคล
8. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ หรื อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้ องทุกปี การศึกษา
9. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละปี และนามาปรับปรุงการบริ หารหลักสูตรก่อนรับนิสติ รุ่นใหม่
10. มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาและนิสติ ปั จจุบนั เพือ่
เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงการเรี ยนการสอนและหลักสูตร
11. การประเมินและพัฒนาหลักสูต ร โดยมีการกาหนดระบบติดตามและประเมินผลการ ดาเนินงานของหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยใช้ ตวั บ่งชี ้ที่เหมาะสม เช่น อัตราการได้ งานของ
บัณฑิต ร้ อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขาวิชา ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต อัตราเงินเดือนเริ่ มต้ น มีการวิเคราะห์จดุ อ่อนที่
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ควรต้ องปรับปรุงหรื อแก้ ไขของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้ อยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึง่ รุ่น จัดให้ มี
การสารวจความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ตรงตาม
ความต้ องการของตลาดแรงงาน
12. การบริ หารทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน สารวจความต้ องการทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ ในหลักสูตรและ
จัดเก็บข้ อมูลที่สารวจในแต่ละปี อย่างเป็ นระบบ กากับและตรวจสอบให้ มีการใช้ ประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรที่ได้ รับ
13. การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้ องกับพันธกิจและแผนการดาเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ ได้ แก่ กาหนด
ปริ มาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริ ญญานิพนธ์ อาจารย์ผ้ สู อบปริ ญญานิพนธ์ ให้ สอดคล้ องกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ บุคลากรสายสนับสนุนมีความ
เหมาะสมกับงานของหลักสูตร ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากาลังเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานอย่างสมา่ เสมอ
เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
14.จัดทากลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้ องกับการดาเนินงานของหลักสูตร
กาหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้ านการเรี ยนการสอนและการวิจยั มีกิจกรรมส่งเสริ มบุคลากร
สายสนับสนุนได้ เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม ความรับผิดชอบอย่างสมา่ เสมอ มีการประเมินทรัพยากร
บุคคลและนาผลการประเมินมาปรับปรุงหรื อพัฒนา
15. มีการบริ หารหลักสูตรโดยใช้ ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลครบทุกด้ าน ตังแต่
้ โครงสร้ างหลักสูตร
รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่ คณาจารย์ บุคลากร นิสติ บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจยั และ
ปริ ญญานิพนธ์
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หรื อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
พิจารณาจากข้ อมูลผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า การ
นาเสนอผลงานวิจยั และการเผยแพร่ การมีงานทา นอกจากนันยั
้ งติดตามความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในด้ านคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ นประจาทุกปี และ
แจ้ งผลการสารวจให้ กบั คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ รับทราบเพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรกาหนดว่าผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจะต้ องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.51 (จากระดับ 5)
นอกจากนี ้หลักสูตรยังมีการกาหนดให้ ทกุ รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลการเรี ยนของ
นิสติ อย่างต่อเนื่องและให้ มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังของรายวิชา ( Course learning outcome) และตามผลการเรี ยนรู้ ที่
กาหนดใน curriculum mapping และจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active learning ตามนโยบายของคณะทุกรายวิชา คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรได้ จดั ให้ มีการประชุมและนาข้ อมูลที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรี ยน
การสอนในแต่ละปี และปรับปรุ งหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังมี การศึกษาแนวโน้ ม
และเอกสารหลักสูตรของต่างประเทศเข้ ามาใช้ ในการปรับ ปรุ งหลักสูตรให้ ทนั สมัยและศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
หลักสูตร อาทิ คุณลักษณะบัณฑิต มศวและคุณลักษณะบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว และศึกษาปรัชญา วิสยั ทัศน์และ
พันธกิ จของมหาวิทยาลัยและของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งการพัฒ นาหลักสูตรจะเป็ นไปตามวงจรพัฒ นาหลักสูตร เพื่อให้ ได้
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บัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ มีงานทาและสร้ างผลงานที่มี
คุณค่าต่อวงการศึกษา
3. นิสิต
หลักสูตรให้ ความสาคัญกับการรับนิสติ เข้ าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริ มพัฒนานิสติ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับนิ สติ โดย
3.1 หลัก สูต รก าหนดคุณ สมบัติ ข องนิ สิ ต ในการคัด เลื อ กจากผลคะแนนการสอบ ข้ อ เขี ย นและการสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความพร้ อมด้ านปั ญญา และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้ อมทางการเรี ยนและการทาวิจยั
3.2 หลักสูตรส่งเสริ มพัฒนานิสติ
(1) กาหนดให้ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้ เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนา
ศักยภาพทีจ่ าเป็ นให้ กบั นิสติ โดยเน้ นทักษะการคิด การวิจยั และทักศะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกทังจั
้ ด
ประสบการณ์เสริ มในต่างประเทศเพื่อให้ นิสติ ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมและพบกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อปรึกษาหัวข้ อปริ ญญานิพนธ์
(2) มีระบบสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสติ โดยการให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสติ
ขณะที่เรี ยนรายวิชาต่างๆ นิสิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้ คาปรึ กษา แนะนาทางวิชาการแก่นิสิต
รวมถึงมีตารางการทางานของอาจารย์ และการแนะนาแผนการเรี ยนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับการทาปริ ญญา
นิพนธ์ และเมื่อต้ องทาปริ ญญานิพนธ์ นิสิตจะมีอาจารย์ผ้ คู วบคุมเป็ นประธานและเป็ นกรรมการควบคุมดูแลการทาปริ ญญา
นิพนธ์ มีคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ เพื่อพิจาณาและปรับปรุ ง ให้ ข้อเสนอแนะ มี กรรมการสอบปริ ญญา
นิพนธ์ ที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ เพื่อให้ ปริ ญญานิพนธ์มีคณ
ุ ภาพ
สาหรับด้ านกิจกรรม มีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาและควบคุมกิจกรรมนิสติ อย่างเป็ นทางการและเป็ นระบบ
3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้ อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับนิสติ ได้ แก่ อัตราการคงอยูข่ องนิสติ อัตราการสาเร็ จ
การศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตัง้
อาจารย์ประจาหลักสูตร การมีสว่ นร่วมของอาจาร์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริ หาร การส่งเสริ ม
และการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ ใหม่
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตังแต่
้ การเสนอเพื่อขออัตรา การประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติผ้ เู ข้ าสมัคร ระดับ
ปริ ญ ญาเอกตรงกับสาขาหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ อง มีประสบการณ์ เพียงพอต่อความรับผิ ดชอบการสอน มีการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรอย่างเป็ นระบบ เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเขียนแนวปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ดาเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่อ
อย่างกว้ างขวางและทัว่ ถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบ
วัดคุณสมบัติเป็ นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
4.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร เพื่อร่ วมมือกันรับผิดชอบในการดาเนินการหลักสูตร นับแต่การ
พิจารณาโครงร่ างรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา การพิจารณาอาจารย์ผ้ ู สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสม จัดให้ มีการ
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ประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ มีการตรวจสอบประเมินการสอนโดยมีแบบประเมิน แบบสอบถามนิสติ อาจารย์ทกุ ภาคเรี ยน
ทุกรายวิชา และแจ้ งผลการประเมินแก่อาจารย์ผ้ สู อนทราบเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ ไขในคราวต่อไป ตลอดจนเป็ นข้ อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
มีการแต่งตังคณาจารย์
้
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการเป็ นที่ปรึ กษา ผู้ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ พิจารณาเค้ าโครง
สอบปากเปล่าของนิสติ เป็ นรายบุคคล
มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทาการตรวจสอบคุณ ภาพหลักสูตร การทบทวนประจาปี และการวางแผน
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พิเศษ
กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ เริ่ มจากการเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ าพิจารณาในที่
ประชุมกรรมการบริ หารหลักสูตร การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทังภาคการศึ
้
กษาหรื อเป็ นรายชัว่ โมงขึ ้นอยู่กบั ความ
จาเป็ น ความต้ องการและเวลา สถานการณ์ที่เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับการยอมรับยกย่องจากสังคมว่าเป็ นผู้ที่
เชี่ยวชาญในรายวิชานันๆ
้ อย่างเด่นชัดนาเสนอรายชื่ออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการศึกษา สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการและสภาพการณ์ของหลักสูตร ตลอดจนความต้ องการ
ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหลักสูตร ทาการศึกษา สารวจสาระและโครงสร้ างของหลักสูตร การผลิตบัณฑิต ว่ามีความ
สอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาและสังคมปั จจุบนั สอดคล้ องกับความต้ องการในการจัด
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับความต้ องการที่จะเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้ อมในด้ านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผ้ สู อน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดแู ลลูกศิษย์ การนา
ประสบการณ์ทไี่ ด้ จากการเรี ยนไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านในชีวิตจริง โดยการสารวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และ
บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนในทุกปี การศึกษา คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อนจะ
ประชุม เพื่อวางแผนการจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรื อมคอ. 3 ของรายวิชาต่างๆ โดยนาผลการประเมินใน มคอ. 5 ของ
รายวิชานัน้ ๆ ที่ผา่ นการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ผา่ นมาของรุ่นที่แล้ วในด้ านความทันสมัยของเนื ้อหาความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรี ยนและการวัดและประเมินผล เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดทาและปรับ มคอ. 3 ซึง่ จะมีการบันทึกมคอ. 3
ในระบบออนไลน์ (www.tqf.swu.ac.th) และรายงานและติดตามผลการจัดทา มคอ. 3 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ หลังการ
จัดการเรี ยนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียนเสร็ จสิ ้นจะมีการประชุมคณาจารย์ผ้ ูสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อทบทวนผล
การเรี ยนรู้ทคี่ าดหวังของรายวิชา (Course specification) การจัดการเรี ยนรู้ การประเมินผล และผลการเรี ยนของรายวิชานัน้ ๆ
และเพื่อวางแผนการจัดทาผลการดาเนินการของรายวิชาในภาคการศึกษาที่ผา่ นมา (มคอ. 5 ของรายวิชาต่างๆ) โดยจัดทา
มคอ. 5 และส่งภายใน 30 วันหลังสอบปลายภาควันสุดท้ ายเสร็ จสิ ้นซึง่ มีการบันทึก มคอ. 5 ในระบบออนไลน์ รายงานและ
ติดตามผลการจัดทา มคอ. 3 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีการบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน ดังนี ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทงเงิ
ั ้ นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เพื่อจัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ ตารา หนังสือ
อย่างเพียงพอ รวมทังงบประมาณในการจั
้
ดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานิสติ และอาจารย์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีการจัดท าการวิเคราะห์ งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้ มี คาอธิ บ ายลัก ษณะงาน (Job Description) ให้ กับ
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องของคณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่เป็ นรู ปแบบ
ชัดเจน โดยการประเมินจากนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
มีการใช้ อาคาร ห้ องเรี ยน สถานที่ สื่อ ตารา หนังสืออ้ างอิง เอกสารหรื ออุปกรณ์ การเรี ยนการสอนอื่นๆ รวมทัง้ สื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และของโรงเรี ยนสาธิตของมหาวิทยาลัยทัง้ 3 แห่ง รวมทังจาก
้
สานักหอสมุดกลาง และศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นรูปแบบชัดเจน และพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุ งแก้ ไขและติดตามผล มีการจัดทาระบบด้ านการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการได้ รับการศึกษาดูงาน
การอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น และการขอผลงานทางวิชาการในสาขางานที่เกี่ยวข้ อง
มี ก ารจัด ท าแผนพัฒ นาบุค ลากรและอุป กรณ์ อาคารสถานที่ เพื่ อ ให้ มี คุณ ภาพตามเป้ า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลัย
ได้ กาหนดไว้
การส่งเสริ มสนับสนุนบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง มีระบบส่งเสริ มสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์ เช่น มี
การติ ด ตามข้ อ มูลแหล่งให้ รางวัลต่า งๆ เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ให้ ค ณาจารย์ ท ราบโดยเร็ ว มี ก ารกระตุ้น และช่ ว ยเหลือ ผู้ที่
มีศกั ยภาพในการขอรับรางวัลในด้ าน ต่างๆ อาทิ ด้ านงานเอกสาร/งานธุรการ
ยกย่องให้ เกียรติผ้ ูได้ รับรางวัล โดยวิธีต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ผลงานที่ได้ รับรางวัลทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็ นเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบเป็ นกรณีพิเศษ
มีการธารงรักษาไว้ ซึ่งบุค ลากรที่มี คุณ ภาพและประสิทธิ ภาพ มีการหา Training Needs ของบุคลากร ทัง้ ในสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน ให้ ได้ รับการฝึ กอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และสามารถนาความรู้ที่ได้ รับมาพัฒนางาน
ของตนให้ มี ศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ น้ โดยสามารถประเมิ น ได้ มี กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาร่ ว มกั น บุ ค ลากรทุ ก คน
มี โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และได้ ร่ ว มมื อ กั น ท างาน มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายช่ อ งทาง ระหว่ า งผู้ บั ง คับ บั ญ ชา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และระหว่าง ผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยกัน เพื่อทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน มีการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ทกุ กลุม่ ทุกระดับ อย่างเป็ นระบบ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้บริ หาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการพัฒนาให้ บคุ ลากรในองค์กรมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ ้น สร้ างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้ น่า
อยู่ ตั ง้ แต่ สภาพแวดล้ อม บรรยากาศของการท างาน การให้ สวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน การดู แ ลบุ ค ลากรในองค์ ก ร
ทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน สร้ างบรรยากาศของความสุขในการทางานให้ ดียิ่งขึ ้น
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ อาจารย์ แ ละสานัก สานัก หอสมุด กลางในการเสนอจัด หา ต ารา หนัง สือ วารสาร สิ่งพิ ม พ์ สื่ อ
อิเลคทรอนิกส์เพิ่มเติมในแต่ละปี การศึกษา
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มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื ้อสือ่ ตารา วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็ นความรับผิดชอบของคณะในแต่ละปี
จากงบประมาณเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริ การวิชาการ
ในกรณีที่ต้องการบุคลากรทดแทนหรื อเพิ่มเติม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และเขียนแนวปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จัดให้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้ องกับหลักสูตรมาเป็ นอาจารย์พิเศษ มี
ห้ อ งเรี ย น อุป กรณ์ ที่ ใช้ ในการเรี ย นการสอนที่ เพี ย งพอสาหรั บ นิ สิ ต มี โรงเรี ย นสาธิ ต ของมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ทังสามแห่
้
งเป็ นแหล่งประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
6.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ น ผลและการติ ด ตามและประเมิ น ความพอเพี ย งของหนังสื อ ต ารา วารสารและอุป กรณ์ ก ารเรี ย น
การสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็ น จากการสอบถาม สารวจความคิดเห็นของนิสติ และอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
มีเจ้ าหน้ าที่ประจาห้ องสมุด ทาการบริ การอาจารย์และนิสิต เพื่อจัดหา ตรวจสอบและประเมินสื่อและวัสดุอปุ กรณ์
โดยตรงและดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
มีเจ้ าหน้ าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ ทาหน้ าที่บริ การด้ านโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ และปรับปรุงแก้ ไขให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีใช้ การได้ เป็ นประจาทุกสัปดาห์
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
กระบวนการรับบุคลากรเข้ าทางานประจาหลักสูตรเป็ นระบบ ตังแต่
้ การเสนอเพื่อขออัตราที่เหมาะสมกับภาระ
งาน การประชุ ม เพื่ อ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผ้ ู เข้ ารั บ ต าแหน่ ง มี ป ระสบการณ์ เพี ย งพอต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบการงาน
การดาเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่อ อย่างกว้ างขวางและทัว่ ถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การแต่งตังคณะกรรมการ
้
ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ
6.5.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน จัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรเช่น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา
หรื อการฝึ กการทากิจกรรมร่วมกับนิสติ และอาจารย์ เป็ นต้ น
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
2559 2560 2561 2562 2563








































หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 49

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี อ่ คุณภาพหลักสูตร
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี อ่ บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ใช้ ในการประเมินกลยุทธ์การสอน โดยการประเมินความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลัง
การเข้ ารับการอบรม การนากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรหรื อวิธีการสอน การวิเคราะห์
ผลการประเมินของนิสติ และหลักสูตรฝึ กอบรมด้ านทฤษฎีการเรี ยนรู้และวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการทีจ่ ะนาผลการ
ประเมินที่ได้ มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้ กลยุทธ์การสอน โดยการประเมินของนิสติ ในแต่ละรายวิชา
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรหรื อหัวหน้ าภาค การพิจารณาจากประมวลการสอนรายวิชา การทดสอบ
ผลการเรี ยนรู้ของนิสติ ในหลักสูตร โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้เรี ยนในเรื่ องคุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ จานวนงานวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อนาผลที่ได้ มาเป็ นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังจากกลุม่ บุคคล ดังนี ้ 1) นิสติ
และบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรื อผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและ/หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ
โดยการศึกษา สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการและสภาพการณ์ของหลักสูตร ตลอดจนความต้ องการ
ในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงหลักสูตร โดยศึกษา สารวจสาระและโครงสร้ างของหลักสูตร การผลิตบัณฑิต ว่ามีความ
สอดคล้ องกับความต้ องการและสภาพการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาและสังคมปัจจุบนั สอดคล้ องกับความต้ องการในการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาทุกระดับ ความต้ องการที่จะเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชา ความพร้ อมในด้ าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารย์ผ้ สู อน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดแู ลลูกศิษย์
การนาประสบการณ์ที่ได้ จากการเรี ยนไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานในชีวติ จริ ง โดยการสารวจ อภิปรายจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั
และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบโดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาชิกองค์กรวิชาชีพ/
ผู้บริ หารสถานศึกษา /ผู้บริ หารการศึกษามาร่วมเป็ นกรรมการพิจารณา ปรับปรุง
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบ่งชี ้ ผลการดาเนินงานที่ระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้ จากอาจารย์และนิสติ รวมทังกระบวนการในการวางแผนปรั
้
บปรุงหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์ จาก
1) รวบรวมข้ อมูลที่ได้ ทาการศึกษา สารวจจากบุคลากรต่างๆ ตังแต่
้ นิสติ บัณฑิต ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และบุคลากร
ทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทังข้
้ อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
2) วิเคราะห์ทบทวนข้ อมูลตามข้ อ 1 จากการร่วมประชุมพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
คณาจารย์ประจาหลักสูตร และกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ
3) เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
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หน้ า 55

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 56

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 57

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 58

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 59

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 60

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 61

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 62

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 63

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 64

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 65

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 66

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 67

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 68

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 69

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 70

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 71

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 72

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 73

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 74

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 75

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 76

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 77

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 78

ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการปรั บปรุ ง หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 79

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 80

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 81

รายงานผลวิพากษ์ หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (ฉบับปรั บปรุ ง 2559)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื่องจากวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ มีความหลากหลายและทันสมัย ทางหลักสูตรจึง ดาเนินการ
วิพากษ์ หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ เกิดมุมมองที่ล่มุ ลึกและกว้ างไกล ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ตรวจสอบ
ประเมินและวิพากษ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (ฉบับปรับปรุ ง
2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีจานวน 3 คน ประกอบด้ วย
1) รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน
การศึกษา
- กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
2) รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั และการวัดและประเมินผล
การศึกษา
- กศ.ด. (การทดสอบและการประเมินผล) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
3) รองศาสตราจารย์ สมใจ ศิริโภค รองศาสตราจารย์
ผู้อานวยการ สานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมการเรี ยนรู้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 82

การศึกษา
- วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 83

ผลจากการตรวจสอบและวิพากษ์ ร่างหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรัชญา
ปรับให้ เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มคี วามสาคัญยิ่งต่อคุณภาพ
การศึกษา
วัตถุประสงค์
ข้ อ 1.2.2 บางส่วนเชื่อมโยงกับข้ อ 1.2.4 อาจจะ
ยกมารวมกับข้ อ 1.2.4 ปรับเขียนให้ กระชับ และ
ชัดเจน ด้ วยรูปแบบการเขียนแบบข้ ออื่นๆ
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จ
การศึกษา
ข้ อ 8 ใช้ คาว่านักวัดผลและประเมินผลทาง
การศึกษา แทนข้ อความทังหมด
้
โครงสร้ างหลักสูตร
ตัดหมายเหตุออก และปรับรูปแบบการพิมพ์
หมายเหตุในรูปแบบเดียวกัน
รายวิชา
รายวิชา 506 ในหน้ า 21 และ 25 ปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษ in หรื อ of หน้ า Curriculum
Development
วิชา 801 ชื่อวิชาไม่จาเป็ นต้ องใส่คาว่า
“เพื่อพัฒนา”
รายวิชา 802/803 ปรับชื่อภาษาไทยให้ เป็ น
รูปแบบเดียวกัน (การวิเคราะห์)
ปรับรายวิชา 811 เป็ น ความเป็ นผู้นาทาง
การศึกษาสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรื อ ความเป็ นผู้นาทางการศึกษาและการ
จัดการเรี ยนรู้ หรื อครูและผู้บริ หารผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงทางการศึกษา

การดาเนินการปรับปรุ ง

เหตุผลในการ
ไม่ ปรับปรุ งแก้ ไข

ปรับให้ เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มคี วามสาคัญยิ่งต่อคุณภาพ
การศึกษา
ปรับข้ อ 1.2.2 และข้ อ 1.2.4 ให้ กระชับ และ
ชัดเจนขึ ้น

ปรับข้ อ 8 ใช้ คาว่านักวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา

-ตัดหมายเหตุในตารางโครงสร้ างหลักสูตรออก
-ปรับรูปแบบการพิมพ์หมายเหตุในรูปแบบ
เดียวกัน
ปรับชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา 601 โดยใส่
of หน้ า Curriculum Development

วิชา 801 ตัดคาว่า “เพื่อพัฒนา” ออก
ปรับชื่อภาษาไทยรายวิชา 802/803 ให้ เป็ น
รูปแบบเดียวกัน
ปรับรายวิชา 811 เป็ น ผู้นาทางการศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หน้ า 84

ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุ ง

เหตุผลในการ
ไม่ ปรับปรุ งแก้ ไข

ปรับรายวิชา 812 เป็ น โครงการทางการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่มเนื ้อหาใน
ส่วนของการบริ หารการประเมินโครงการทาง
การศึกษาและการใช้ ผลการประเมิน

ปรับรายวิชา 812 เป็ น โครงการทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพิ่ม
คาอธิบายรายวิชาในส่วนของการบริ หาร
การประเมินโครงการทางการศึกษาและการใช้
ผลการประเมิน
ตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้ อง และปรับชื่อ
ของวิชา 801, 811, 812, 813, 821
ภาษาอังกฤษของวิชา 801, 811, 812, 813,
821
รายวิชาทีม่ ีการปฏิบตั คิ วรปรับชัว่ โมงให้
ตรวจสอบ และชัว่ โมงของรายวิชาที่มีการปฏิบตั ิ
สอดคล้ อง
ให้ สอดคล้ องกัน
คาอธิบายรายวิชา
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้ กระชับ และสอดคล้ อง
เขียนให้ กระชับ ไม่ซบั ซ้ อนและสอดคล้ องกับชื่อ กับชื่อรายวิชา
รายวิชา
รายวิชาสัมมนาควรเขียนให้ ชดั เจนว่า ผู้เรี ยน
ตรวจสอบ และปรับคาอธิบายรายวิชาสัมมนา
จะต้ องศึกษาข้ อมูลและนาเสนองานที่เกี่ยวข้ อง
กับรายวิชา มีการแลกเปลีย่ นความรู้ ความ
คิดเห็น และวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ ได้ แนวทาง
ในการแก้ ปัญหา
ความทันสมัยของรายวิชา
เพิ่มเนื ้อหา สาระ และการปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับ
เพิ่มรายวิชาทางด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง
การวัดและประเมินผลการศึกษา
เพิ่มการประเมินผลในด้ านจริยธรรมทางวิชาการ
เน้ นการประเมินผลในด้ านจริ ยธรรมทางวิชาการ ควบคูไ่ ปด้ วย
ควบคูไ่ ปด้ วยในทุกกิจกรรม
อาจารย์ ผ้ สู อน
เพิ่มอาจารย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ควรมีอาจารย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้
สถานที่และอุปกรณ์
ระบุสถานที่จดั การเรียนการสอน ให้ ชดั เจน
ระบุสถานที่จดั การเรียนการสอนให้ ชดั เจน
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ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุ ง

คุณลักษณะพิเศษของนิสติ
ควรกาหนดให้ ไม่ซ ้าซ้ อนกับคุณลักษณะขันต
้ ่า
ตาม TQF และควรเป็ นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
บัณฑิต มศว
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
อาจจะตัดประเด็นที่ซ ้ากันออก (หน้ า 41-46)
กาหนดตาม TQF โดยแต่ละข้ อ อาจะแบ่งเป็ น
ประเด็นย่อย เพื่อง่ายต่อการกาหนดกลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล
กลยุทธ์ การสอนกับผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน กาหนด key word แล้ วขยาย
ความโดยสังเขป เพื่ออ่านและปฏิบตั ิตามได้ ง่าย
ผลการเรียนรู้กับการประเมินผลการเรียนรู้
เน้ นการประเมินผลในด้ านจริ ยธรรมทางวิชาการ
ควบคูไ่ ปด้ วยในทุกกิจกรรม

ปรับคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
ให้ สอดคล้ องกับเอลกลักษณ์และจุดเด่นของ
หลักสูตร

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาความรู้ ข้ อ 2.2 การพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพด้ านอื่น ๆ ควรเพิม่ การจัดโครงการ
รับใช้ สงั คม โดยส่งเสริ มให้ คณาจารย์นาองค์
ความรู้ไปบริ การวิชาการแก่สงั คม

เพิ่มการจัดโครงการรับใช้ สงั คม โดยส่งเสริ มให้
คณาจารย์นาองค์ความรู้ไปบริ การวิชาการ
แก่สงั คม ในหมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
การพัฒนาความรู้ ข้ อ 2.2

เหตุผลในการ
ไม่ ปรับปรุ งแก้ ไข

ปรับผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ านให้ กระชับและ
สอดคล้ องกับเอลกลักษณ์และจุดเด่นของ
หลักสูตร และเพิ่มผลการเรี ยนรู้ด้านที่ 6

ปรับกลยุทธ์การสอน ให้ กระชับและปฏิบตั ิตาม
ได้ ง่าย
เพิ่มการประเมินผลในด้ านจริยธรรมทางวิชาการ
ควบคูไ่ ปด้ วย
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร
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รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชัน้ ปี สุดท้ าย
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558
ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการ
จัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 ตามความคิดเห็นของนิสติ ปี สดุ ท้ าย
2. ได้ ข้อมูลพื ้นฐานสาหรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒในการที่จะนาข้ อมูลไปปรับปรุง หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
วิธีดาเนินการ
การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 มีวิธีการดาเนินการดังนี ้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นิสติ ปี สดุ ท้ ายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 จานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2558 ซึง่ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป สอบถามเกี่ยวกับเพศ และวิชาเอก
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558
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ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 มีการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ ดังนี ้
4.51 – 5.00
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้ อย
1.00 – 1.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้ อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแจกแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2558 จานวน 21 ฉบับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 ครัง้ นี ้วิเคราะห์และ
การประมวลผลข้ อมูล ด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติตอ่ ไปนี ้ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ นาเสนอในรูปตารางและบรรยายประกอบตาราง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรี ยนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี การศึกษา 2558 ในครัง้ นี ้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของนิสติ ปี สดุ ท้ ายที่ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ จาแนกตามภูมิหลัง แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของนิสติ ปี สดุ ท้ ายที่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ จาแนกตามภูมิหลัง
รายการ
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
5
23.81
หญิง
16
76.19
รวม
21
100.00
วิชาเอก
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
14
66.67
เพื่อการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
7
33.33
รวม
21
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า นิ สิต ปี สุดท้ ายที่ ประเมิ นความพึงพอใจต่อคุณ ภาพของหลักสูตรปรั ชญาดุษฎี บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (จานวน 16 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 76.19) และ
เพศชาย (จานวน 5 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 23.81) และส่วนใหญ่เป็ นนิสิตวิชาเอกการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อการพัฒนา
(จานวน 14 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 66.67) และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (จานวน 7 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 33.33) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชัน้ ปี สุดท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
รายการประเมิน
1. หลักสูตร
1) การจัดการศึกษาสอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
4) วิชาเรี ยนหมวดวิชาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการ
5) จานวนชัว่ โมงเรี ยนในแต่ละวิชาเหมาะสม
เฉลี่ย ข้ อ 1.

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.58
4.37
4.21
3.84
4.47
4.29

0.61
0.68
0.71
0.96
0.61
0.71

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รายการประเมิน
2. อาจารย์ ผ้ สู อน
1) อาจารย์ผ้ สู อนมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ ในรายวิชาที่สอนเหมาะสม
2) อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3) อาจารย์สอนตรงตามเนื ้อหาและเวลาทีก่ าหนด
4) อาจารย์สนับสนุนส่งเสริ มให้ นิสติ เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ
5) อาจารย์ให้ การปรึกษาด้ านวิชาการและการพัฒนานิสติ ได้ เหมาะสม
6) ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
เฉลี่ย ข้ อ 2.
3. สภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
1) ห้ องเรี ยนมีอปุ กรณ์เหมาะสม เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
2) ห้ องปฏิบตั ิการมีอปุ กรณ์เหมาะสมและเพียงพอ
3) ระบบบริ การห้ องสมุดเหมาะสม และเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
4) ระบบสารสนเทศเอื ้อต่อการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5) สภาพแวดล้ อมเอื ้อต่อการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
เฉลี่ย ข้ อ 3.
4. การจัดการเรียนการสอน
1) การจัดการเรียนการสอนสอดคล้ องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2) กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนส่งเสริ มให้ มีมาตรฐาน
3) มีการนาผลงานวิจยั หรื อองค์ความรู้ใหม่มาใช้ ในการเรี ยนการสอน
4) วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา
5) มีการใช้ สอื่ ประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
6) ส่งเสริ มให้ นิสติ ได้ ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ ทางการวิชาชีพ
และ/หรื อศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาการเรี ยนรู้
7) มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียน
8) มีการฝึ กทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง
9) กิจกรรมที่จดั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนคิดอย่างอิสระตามความสนใจ
10) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรม
เฉลี่ย ข้ อ 4.

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.58
4.58
4.42
4.68
4.53
4.58
4.56

0.61
0.69
0.41
0.48
0.49
0.53
0.54

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.11
3.79
3.95
4.11
4.05
4.00

0.99
0.84
0.78
0.57
0.71
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.32

0.48

มาก

4.47
4.32
4.58
4.00
4.58

0.61
0.82
0.61
0.67
0.51

มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ

4.26
4.47

0.65
0.61

มาก
มาก

4.53
4.68
4.42

0.51
0.48
0.60

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
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รายการประเมิน
5. การวัดและประเมินผล
1) วิธีการประเมินผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
2) การวัดและประเมินผลเป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ล่วงหน้ า
3) ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเวลา
4) ใช้ การประเมินที่หลากหลายเพื่อประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนการสอน
เฉลี่ย ข้ อ 5.
6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนิสติ
1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรมที่ซบั ซ้ อน
ในบริ บททางวิชาการหรื อวิชาชีพ
2) แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในการส่งเสริ มให้ มีการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้ างขวางขึ ้น
3) สนับสนุนอย่างจริ งจังให้ ผ้ อู ื่นใช้ การวินจิ ฉัยทางด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมในการจัดการกับข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาทีม่ ีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
เฉลี่ย
2) ด้ านความรู้
1) มีความรู้และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื ้อหาสาระวิทยาการ
และนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้
2) มีความเข้ าใจทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพทางการ
ศึกษาอย่างลึกซึ ้งในระดับแนวหน้ า
3) มีความรู้ ความเข้ าใจและตระหนักในแนวปฏิบตั ใิ นวิชาชีพที่เป็ นอยู่
ในสภาพแวดล้ อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสาขาวิชาชีพ รวมทังเหตุ
้ ผลและการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
เฉลี่ย
3) ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถใช้ ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหา
ความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหา และขจัดอุปสรรคต่างๆ
ที่เผชิญได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล
คุณธรรมและข้ อมูลสารสนเทศ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.42

0.61

มาก

4.47

0.70

มาก

4.47
4.53

0.61
0.61

มาก
มาก

4.47

0.63

มาก

4.63

0.60

มากที่สดุ

4.42

0.69

มาก

4.53

0.61

มากที่สดุ

4.53

0.63

มากที่สดุ

4.32

0.82

มาก

4.26

0.81

มาก

4.63

0.60

มาก

4.40

0.74

มาก

4.42

0.61

มาก
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รายการประเมิน
2) ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่
ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและ
สร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา
3) วิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้ ความรู้
ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้ เทคนิคการวิจยั
ซึง่ ขยายองค์ความรู้หรื อแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพที่มีอยูไ่ ด้ อย่างมีนยั สาคัญ
เฉลี่ย
4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนสูงมากด้ วยตนเอง
รวมทังวางแผนในการปรั
้
บปรุงตนเองและองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกิจกรรมกลุม่ อย่างสร้ างสรรค์ และแสดงออก
ถึงความโดดเด่นในการเป็ นผู้นาในทางวิชาการหรื อวิชาชีพ และสังคม
3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง ร่วมมือกับผู้อื่น
ในสถานศึกษา ในชุมชนในการพัฒนาผู้เรี ยนและสังคมอย่างสร้ างสรรค์
และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาต่าง ๆ
เฉลี่ย
5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้
ในการศึกษาค้ นคว้ าปั ญหา สรุปปั ญหาและเสนอแนะแก้ ไขปั ญหา
ในด้ านต่าง ๆ
2) มีวฒ
ั นธรรมในการใช้ ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้ าใจ
ความรู้สกึ และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเองและสังคม
3) เลือกรับหรื อไม่รับข้ อมูลข่าวสารด้ วยหลักเหตุผลและความถูกต้ อง
โดยคานึงถึงผลกระทบทีม่ ีตอ่ ตนเองและสังคมได้ อย่างเหมาะสม
เฉลี่ย
เฉลี่ย ข้ อ 6.
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

4.42

0.61

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.47

0.61

มาก

4.44

0.61

มาก

4.16

0.60

มาก

4.11

0.74

มาก

4.42

0.69

มาก

4.23

0.68

มาก

4.16

0.69

มาก

4.47

0.61

มาก

4.47

0.70

มาก

4.37
4.39
4.36

0.67
0.67
0.66

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณ ภาพหลักสูตรโดยนิสิตชัน้ ปี สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.66) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้ านการวัดและประเมินผล มีระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47,
S.D. = 0.63) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.60) ด้ านคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของนิสติ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.67) ด้ านหลักสูตร ( X = 4.29, S.D. =
0.71) และด้ านสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ( X = 4.00, S.D. = 0.78) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชัน้ ปี สุดท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสติ ชันปี
้ สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ในภาพรวม
รายการประเมิน
1. หลักสูตร
2. อาจารย์ผ้ สู อน
3. สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
4. การจัดการเรี ยนการสอน
5. การวัดและประเมินผล
6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของนิสติ
1) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
2) ด้ านความรู้
3) ด้ านทักษะทางปั ญญา
4) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.29
4.56
4.00
4.42
4.47

0.71
0.54
0.78
0.60
0.63

มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

4.53
4.40
4.44
4.23
4.37

0.63
0.74
0.61
0.68
0.67

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.39
4.36

0.67
0.66

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินคุณ ภาพหลักสูตรโดยนิสิตชัน้ ปี สดุ ท้ าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.66) ตามลาดับ
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้ านการวัดและประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47,
S.D. = 0.63) ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.60) ด้ านคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของนิสติ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.67) ด้ านหลักสูตร ( X = 4.29, S.D. =
0.71) และด้ านสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ( X = 4.00, S.D. = 0.78) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่ น
(1) หลักสูตรมีความทันสมัยและน่าสนใจ
(2) คณาจารย์ทกุ ท่านดูแลเอาใจใส่นิสติ ทุกคนเป็ นอย่างดี รวมทังให้
้ คาปรึกษาและแนะนางานวิจยั พร้ อมทัง้
ติดตามช่วยเหลือนิสติ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) มีการอบรม ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ข้ อเสนอแนะ
(1) เรี ยนรายวิชา COURSE WORK เพิ่มมากขึ ้น
(2) เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการวิจยั ให้ ครอบคลุมรูปแบบที่นิสติ ทาปริ ญญานิพนธ์
(3) ควรมีมาตรการกระตุ้น เร่งรัดการทาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อนิสติ จะได้ สามารถจบการศึกษาทันตามระยะเวลา
ที่กาหนด
(4) เพิ่มคณาจารย์ในหลักสูตรให้ มากขึ ้น โดยเน้ นที่ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญในแต่ละด้ าน และ
สอดคล้ องกับความต้ องการของนิสติ เนื่องจากจานวนผู้ที่สนใจเข้ าศึกษาในหลักสูตรฯ เป็ นจานวนมาก
และเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาและการจัดทาวิจยั ในลาดับต่อไป
(5) หลักสูตรควรจัดปฏิทินสาหรับการสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ที่ชดั เจน เช่น ทุกบ่ายวันพุธ เพื่อให้ การ
นัดหมายในการสอบสะดวก มากขึ ้น
(6) มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ กบั นักศึกษาก่อนเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่อนไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ จะทาให้ ได้ ประโยชน์มากยิ่งขึ ้น
(7) เพิ่มเติมการฝึ กปฎิบตั ิจริ งในการเก็บข้ อมูลในรูปแบบต่างๆ
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapansiri Susaorat
ตาแหน่ งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ที่ทางาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 081-648-8864
Email prapansiri@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
กศ.บ.
พลศึกษา-สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2519
ค.ม.
พลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521
กศ.ด.
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2539
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน พัฒนศึกษาศาสตร์ การวิจยั ในชันเรี
้ ยน การวิจยั ทางการศึกษา การ
ฝึ กอบรมทางการศึกษา การประเมินโครงการทางการศึกษา การพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ ผู้นาและ
กิจกรรมเยาวชน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. วันศิริ สมบุญ, ปิ ยะดา จิตรตังประเสริ
้
ฐ, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอ่ วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบ 4MAT เรื่ องปริ มาณสัมพันธ์. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2557; 15: 82-93.
2. ฉวีวรรณ สีสม, จินดา แต้ มบรรจง, สมสรร วงษ์ อยูน่ ้ อย, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้วิชาเคมีทวั่ ไปโดยใช้ สมองเป็ นฐาน สาหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา. วารสาร
ศรี นคริ นทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 2556; 5: 46-55.
3. วริ นทร โพนน้ อย, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, ศิริยภุ า พูลสุวรรณ, อารี สัณหฉวี. นวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ภาษาไทยแบบสมดุลภาษาสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารวิจยั ทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร-วิโรฒ 2555; 6: 76-84.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2556). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรี ยน เครื อมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยั ทางการศึกษา
1)
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ระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสูส่ ากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.
สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์; 2556. หน้ า
8-15.
2. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. การพัฒนาแบบฝึ กหัดทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยั ทางการศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 พลังการ
เรี ยนรู้ก้าวสูส่ ากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจยั ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์;
2555. หน้ า 9-16.
3. ตารา/หนังสือ
1. ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. การพัฒนาการคิด (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิค พริ น้ ติ ้ง;
2556. หน้ า 1-393.
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การพัฒนาหลักสูตรสาหรับเด็กผู้เรี ยนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
2. การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาตา่ กว่าเกณฑ์. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
3. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรี ยนเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย. ทุน
วิจยั จากมูลนิธีคณะเซนต์คาเบรียบแห่งประเทศไทย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
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ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนรู้ การวิจยั ทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบลู , วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผลการใช้
รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีสาหรับนิสติ ครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจยั
ทางการศึกษา 2559. 10: 11-28.
2. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบลู , โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา 2558. 9: 1-15.
3. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ , โอภาส สุขหวาน. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ ภายใต้ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาหรั บนิสิตครู ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม.วารสารศรี
นคริ นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 2558. 7: 165-86.
2)
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4. ศิริลกั ษณ์ ชาวลุม่ บัว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบ STEM รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม เรื่ อง อ้ อย สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 224-36.
5. ยุพาพันธ์ มินวงษ์ , สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ . การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ทเี่ น้ นการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (3P) ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 210-23.
6. สมควร ไข่แก้ ว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ปริ นทร์ ชัยวิสทุ ธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศกั ดิ,์ กมลวรรณ
กันยาประสิทธิ์. การพัฒนาหลักสูตรสิง่ แวดล้ อมศึกษาแบบบูรณาการทีเ่ น้ นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้ องเรี ยนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริ มการรู้สงิ่ แวดล้ อมของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557. 25: 50-63.
7. เกริ ก ศักดิ์สภุ าพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ประมวล ศิริผนั แก้ ว, พงษ์ แก้ ว อุดมสมุทรหิรัญ, ธีรพงษ์ แสง
ประดิษฐ์ . การพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มมโนทัศน์และเจตคติวชิ าฟิ สกิ ส์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557. 25: 3749.
8. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ . การยกระดับคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ ภายใต้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาหรั บนิสิตครู โดยการเรี ยนรู้ แบบค้ นพบ.วารสารศรี นครนิทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒ นา (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) 2557. 6: 199- 211.
9. Pratoomtong, W., Haemaprasith, S., Boonprakob, M., Choochom, O. Effects of Science
Learning Activity Management based on 4MAT System of the Sixth Grade
Students with Different Learning Styles. Journal of Education.Khon Kaen University
2012. 35: 67-75.
10. Cojorn, K., Koocharoenpisal, N., Haemaprasith, S., Siripankaew, P. Effects of the
Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and Properties of Matter
for Seventh Grade Students. Journal of Education Khon Kaen University 2012. 35:
18-29.
2.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. Development of An
Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I).
The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE
2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot
University. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p.
57,142-44.
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2. จันทร์ จีรา เทพดนตรี, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาบทปฏิบตั ิการที่เน้ นปั ญหาเป็ นฐาน เรื่ อง
ยางพารา สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรี ยนรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้ า 1578-89.
3. จารี พร ผลมูล, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, เกริ ก ศักดิ์สภุ าพ. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บรู ณาการแบบ
STEAM สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3: กรณีศกึ ษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34;
27 มีนาคม 2558; อาคารเรี ยนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้ า
1567-77.
4. อโณทัย นันทสุนทร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, เกริ ก ศักดิ์สภุ าพ. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้ น
กระบวนการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่ อง พันธุกรรม สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 4. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรี ยนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2558. หน้ า 1558-66.
5. เรณู เบ้ าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, สุณิสา สุมิรัตนะ. วิจยั ปฏิบตั กิ าร : การพัฒนาทักษะทาง
สังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ ด้ วยการเรี ยน
แบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย; 3-5
พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ; 2557. หน้ า 253-61.
6. อลิสา ราชวัตร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ วจิ ยั เป็ นฐานด้ วยรูปแบบ
IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ เรื่ องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลาย. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน
2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2557. หน้ า 231-39.
7. เกริ ก ศักดิ์สภุ าพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, พงษ์ แก้ ว อุดมสมุทรหิรัญ,ประมวล ศิริผนั แก้ ว, ธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์ . ผลการใช้ รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ PECA ที่มตี อ่ ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาฟิ สกิ ส์และความคงทนในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 29;
24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เชียงราย; 2556. หน้ า 116-24.
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8. สมควร ไข่แก้ ว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ปริ นทร์ ชัยวิสทุ ธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศกั ดิ,์ กมลวรรณ
กันยาประสิทธิ์. ผลของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ หลักสูตรสิง่ แวดล้ อมศึกษาแบบบูรณาการที่
เน้ นแหล่งเรี ยนรู้นอกห้ องเรียนในจังหวัดภูเก็ตต่อการรู้สงิ่ แวดล้ อมของนักเรียนกลุม่ ไม่เน้ น
วิทยาศาสตร์ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 29; 24-25 ตุลาคม 2556;
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เชียงราย; 2556. หน้ า 108-15.
9. สุนีย์ เหมะประสิท ธิ์ . การพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรี ย นรู้ ที่เ น้ น ความรู้ คู่ค วามดีโ ดยใช้
ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมสาหรั บนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ปี
ที่ 1-3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 2
พลังการเรี ย นรู้ ก้ าวสู่ส ากล; 12 กัน ยายน 2556; อาคารนวัต กรรม ศ.ดร.สาโรช บัว ศรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์; 2556. หน้ า 33-40.
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2557 ของกอง
อานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจยั จากกองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้ คู่ความดีสาหรั บนิสิตนักศึกษาครู . ทุนวิจยั
เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2556. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
3. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2556 ของกอง
อานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). ทุนวิจยั จากกองอานวยการรักษา
ความมัน่ คงภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีของโรงเรี ยนขยายโอกาสในเครื อข่ายวิจยั
ทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุม่ ที่ 3 โดยใช้ รูปแบบการเสริ มพลังการเรียนรู้สาหรับครูและ
ผู้บริ หาร. ทุนวิจยั จากงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจาปี งบประมาณ 2552-2554. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
5. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2555 ของกอง
อานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจยั จากกองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
6. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2554 ของกอง
อานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจยั จากกองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางรุ่งทิวา แย้ มรุ่ง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungtiwa Yamrung
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 081-550-7249
Email rungtiwa@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ค.บ.
คณิตศาสตร์ -ชีววิทยา
วิทยาลัยครูสวนดุสติ
2529
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
กศ.ด.
คณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2550
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน การจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิจยั
ทางการศึกษา
3)

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความรู้ค่คู วามดีโดยใช้ ทฤษฎีพหุ ปั ญญา
สาหรับนักเรี ยนในระดับประถมศึกษา (ปี ที่ 3). วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี นคริ นทรวิโรฒ ปี ที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
หน้ า 109-112.
2. สุทธินนั ท์ บุญพัฒนาภรณ์ , รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา. วารสารวิชาการ
อุต สาหกรรมศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลยัศ รี น คริ น ทรวิ โรฒ ปี ที่ 9 ฉบับ ที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2559 หน้ า 109-112.
3. ภานุมาส เศรษฐจันทร, รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง, ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการวัดความยาวและการชัง่ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
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โดยใช้ เกมประกอบการจัด การเรี ย นรู้ . วารสารวิ จัย ทางการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2556; 8:133-43.
4. กุลกาญจน์ สุวรรณรั กษ์ , รุ่ งทิ วา แย้ มรุ่ ง , ดวงใจ สีเขีย ว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ แ ละเจตคติ
ทางการเรี ยน เรื่ อง การชัง่ และการตวงของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โดยการสอนแนะ
ให้ รู้ คิ ด (CGI) ที่ เ น้ นทั ก ษะการเชื่ อ มโยงระหว่ า งคณิ ตศาสตร์ กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น .
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44.
5. รุ่ งทิวา แย้ มรุ่ ง. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นความรู้ค่คู วามดีโดยใช้ ทฤษฎีพหุปัญญา
ส าหรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา (ปี ที่ 1). วารสารวิ จั ย ทางการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2555; 7: 95-102.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Rungtiwa Yamrung. Natural Ways of Mathematical Thinking on Multiplication and Division
of Children Aged 7-10. ในที่ประชุมวิชาการ (proceeding) Poster presentation ที่
ประชุมระดับนานาชาติ ในงาน EARCOME5 (The Fifth East Asia Regional Conference
on Mathematics Education) August 18-22, 2010, Tokyo, Japan IN SEARCH OF
EXCELLENCE IN MATHEMATICS EDUCATION: Vol.1 pp. 279
2.พิมพ์ญาดา เจนเซ่น, รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง. ผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ เรื่ อง การแก้
โจทย์ปัญหาร้ อยละ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยใช้ เทคนิค KWDL. (โปสเตอร์ ) ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติศกึ ษาศาสตร์ วจิ ยั ครัง้ ที่ 3 เรื่ อง “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา: แนวโน้ ม ความท้ าทาย และความยัง่ ยืน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559.
หน้ า 113-124.
3.สรชา ศักดิ์คาดวง, ดวงใจ สีเขียว, รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) กับการจัดการเรี ยนรู้แบบดังเดิ
้ ม.
(บรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติศกึ ษาศาสตร์ วิจยั ครัง้ ที่ 3 เรื่ อง “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา: แนวโน้ ม ความท้ าทาย และความยัง่ ยืน” ระหว่างวันที่ 28 – 29
กรกฎาคม 2559. หน้ า 156 – 168.
4.นางสาวปวันรัตน์ รัตนะ, นางรุ่งทิวา แย้ มรุ่ง. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง การวัด ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยการสอนแนะให้ ร้ ูคิด (CGI) ที่เน้ นการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์ กบั
ชีวิตประจาวัน. (บรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติศกึ ษาศาสตร์ วิจยั ครัง้ ที่ 3 เรื่ อง
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: แนวโน้ ม ความท้ าทาย และความยัง่ ยืน” ระหว่างวันที่ 28 –
29 กรกฎาคม 2559. หน้ า 85-94.
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3. ตารา/หนังสือ
1. รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง. หน่วยที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการวัดใน ประมวลสาระชุด
วิชาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ . นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;
2554. หน้ า 1–93.
2. รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง. เอกสารประกอบการสอนวิชา ปถ 422 การสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ;
2556. หน้ า 1–103.
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การวิเคราะห์สภาพปั ญหา ปั จจัยที่สง่ เสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จในการผลิตและ
พัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรี ยนเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย. ทุน
วิจยั จากมูลนิธีคณะเซนต์คาเบรียบแห่งประเทศไทย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจยั ).
3. การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาตา่ กว่าเกณฑ์. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจยั ).
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีของโรงเรี ยนขยายโอกาสในเครื อข่ายวิจยั
ทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุม่ ที่ 3 โดยใช้ รูปแบบการเสริ มพลังการเรียนรู้สาหรับครูและ
ผู้บริ หาร. ทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้ร่วมวิจยั ).
5. การพัฒนาคุณภาพการจัดกาเรี ยนรู้ที่เน้ นความรู้คคู่ วามดี โดยใช้ ทฤษฎีพหุปัญญาสาหรับนักเรี ยน
ในระดับประถมศึกษา. ทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554.
(หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวดวงใจ สีเขียว
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangjai Seekheio
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 089-200-7383
Email hnoo_dj@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ค.บ.
การมัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
(วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป – เคมี)
กศ.ม.
การบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2546
ค.ด.
การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจยั การศึกษา และ
สถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ดวงใจ สีเขียว. การพัฒนารูปแบบการเสริ มพลังครูด้านการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ 2557; 15 : 118-125.
2. กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ ; รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง; และ ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ทางการเรี ยน เรื่ อง การชัง่ และการตวงของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โดยการสอนแนะ
ให้ ร้ ูคิด (CGI) ที่เน้ นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตณ์กบั ชีวิตประจาวัน.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44.
3. ภานุมาส เศรษฐจันทร; รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง; และ ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องการวัดความยาวและการชัง่ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3 โดยใช้ เกม
ประกอบการจัดการเรี ยนรู้. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ 2556; 8:133-43.
4)
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3. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ปารณีย์ ขาวเจริ ญ, ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาสภาพการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การ
วิจยั ทางการศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 3 พลังการเรี ยนรู้ก้าวสูส่ ากล; 12 กันยายน 2557;
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั
เพรสโปรดักส์; 2557. หน้ า 104-9.
2. Seekheio D. The Factor that affected Action Research Competency of Teaching
Professional Experience Students : Confirmatory Factor Analysis. Proceeding of the
11th Annual Hawaii International Conference on Education (HICE); 2013 Jan 5-9;
Hawaii, USA.; 2013. p. 2332-2336.
3. ตารา/หนังสือ
1. ดวงใจ สีเขียว. ปถ 424 การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. กรุ งเทพฯ: สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2557. หน้ า 1-93.
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของครู สาหรั บเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรมของ
นักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21. ทุนวิจยั เงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวติ และอาชี พตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรั บ
นักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษา. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
3. การวิเคราะห์สภาพปั ญหา ปั จจัยที่สง่ เสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จในการผลิต
และพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจยั ).
4. การพัฒนารูปแบบการเสริ มพลังครูด้านการจัดการเรี ยนการสอนสาหรั บนักเรี ยน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ที่มีปัญหาการเรี ยนรู้ด้านการอ่าน. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
5. ปั จจัยที่สง่ ผลต่อสมรรถภาพการวิจยั ปฏิบตั ิการของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพครู : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ 2554. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกิตติชยั สุธาสิโนบล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittichai Suthasinobon
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 089-521-7826
Email Dr.kittichai2010@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ค.บ.
การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
2534
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศษ.บ.
การมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2545
กศ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2541
ศษ.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน การออกแบบและการจัดการเรี ยนรู้ การพัฒนาและ
การปลูกจิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร การสอนค่านิยมและจริ ยธรรม การ
พัฒนาบทบาทครูในการพัฒนาการศึกษาในชุมชน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สัญญาพร เสิงขุนทด, กิตติชยั สุธาสิโนบล, วริ นทร โพนน้ อย. การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสาระประวัตศิ าสตร์ เจตคติที่มีตอ่ สาระประวัตศิ าสตร์ และทักษะทางสังคม
ของนักเรียน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบพุทธะกับการจัดการ
เรี ยนรู้แบบปกติ. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ 2558 ; 9: 163-72.
2. วีระพงษ์ สิงห์ครุธ, กิตติชยั สุธาสิโนบล, ครรชิต แสนอุบล. ผลการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอ่ การเรี ยน และทักษะทางสังคม สาระ
พระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2558; 9: 142-51.
5)
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3. ปั ทมา วาสสามัคคี, กิตติชยั สุธาสิโนบล, พรพิมล ประสงค์พร. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนและเจตคติตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวสอนภาษาเพื่อการสือ่ สารโดยใช้ ตานานและ ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่ สารโดยใช้ ตานานและนิทานพื ้นบ้ านกับการสอน
แบบปกติ. วารสารวิจยั ทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2558; 9: 65-74.
4. พิริยะ โม้ แพง, กิตติชยั สุธาสิโนบล, ครรชิต แสนอุบล. การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรมโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐาน สาหรบนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ 2558; 15: 1-12.
5. กิตติชยั สุธาสิโนบล. การพัฒนาชุดฝึ กทักษะการคิดขันสู
้ ง เพื่อเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ครูไทยใน
อาเซียน. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2557; 8: 17-32.
6. กิตติชยั สุธาสิโนบล. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อ
สะท้ อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริ บทแห่งสังคมไทยยุคปั จจุบนั . วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา (Journal of Behavioral Science for Development)
2556; 5: 149-64.
7. กิตติชยั สุธาสิโนบล. การจัดการเรี ยนการสอนแบบพุทธะ. วารสารวิจยั ทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2554; 5: 7-14
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. กิตติชยั สุธาสิโนบล. การจัดการศึกษาตามรอยพระยุคคลบาทโดยใช้ ไตรสิกขาเป็ นฐานการ
เรียนรู้สาหรับนิสติ ปริญญาตรี. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยั ทาง
การศึกษา ระดับชาติ ครัง้ ที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสูส่ ากล; 12 กันยายน 2556; อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปร
ดักส์; 2556. หน้ า 42-51.
3. ตารา/หนังสือ
1. กิตติชยั สุธาสิโนบล. การจัดการเรี ยนการสอนแบบพุทธะ เพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับ
นักเรี ยน. กรุงเทพฯ: คอมเมอร์ เชียล เวิลด์ มีเดีย; 2558. หน้ า 1 – 295.
2. กิตติชยั สุธาสิโนบล. การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวพุทธก้ าวสูค่ วามเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์.
ราชบุรี: ธรรมรักษ์ การพิมพ์; 2555. หน้ า 1-194
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้ อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปั จจุบนั . ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะ
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ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
2. การพัฒนาชุดฝึ กทักษะการคิดขันสู
้ ง เพือ่ เสริ มสร้ างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน. ทุนวิจยั เงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
3. การพัฒนาชุดฝึ กทักษะการคิดขันสู
้ งตามแนวโยนิโสมนสิการ เพื่อเสริ มสร้ างจิตสานึกและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู สาหรับนิสติ ระดับปริ ญญาตรี . ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
4. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริ มเครื อข่ายการวิจยั ทางการศึกษาในการขับเคลือ่ นการวิจยั และ
พัฒนาการศึกษาเขตพื ้นทีด่ าเนินการที่ 3 ภาคกลางตอนล่างกลุม่ ที่ 3. ทุนวิจยั จากสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวพรทิพย์ ศิริภทั ราชัย
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Porntip Siripatharachai
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 081-828-9518
Email porntipkk@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ศษ.บ.
มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539
กศ.ม.
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2539
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2549
กศ.ด.
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2549
ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. พรทิพย์ วันสม, พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิม่ เติม เรื่ อง ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติสาหรับ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง. วารสารสิง่ แวดล้ อมศึกษา
–สสศท 2558; 6: 24-35.
2. พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย. ปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. วารสารศรีนคริ นทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )
2556; 5: 80-91.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ศิริรัตน์ ราชยอด, พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย. ผลของการใช้ ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ เรื่ อง
ระบบร่างกายมนุษย์สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรี ยนรวม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้ า 41.
2. ตารา/ หนังสือ
3. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
6)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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1. ปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนในเขตวัฒนา. ทุนวิจยั จาก Young Blood ฝ่ ายวิจยั ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมบริ โภคอาหารของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม). ทุนวิจยั เงินรายได้ โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2556. (ผู้ร่วมวิจยั ).
3. ปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. ทุนวิจยั เงินรายได้ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
4. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์ . ทุนวิจยั จากโครงการการจัดตังโรงเรี
้
ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ องครักษ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapimpong Wattanarat
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 081-752-7117
Email nangfa2514p@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ค.บ.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2538
กศ.ม.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2544
ศษ.ด.
การบริ หารการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2557
ความเชี่ยวชาญ
เด็กปฐมวัยที่มีความต้ องการพิเศษ เด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์. การช่วยเหลือเด็กทีม่ ีปัญหาทางการเรี ยนโดยรูปแบบ Rti. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2558; 16 :1-9.
2. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์. การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์ แบบอิง
เกณฑ์สาหรับเด็กทีม่ ีปัญหาทางการเรี ยนรู้ . วารสารศรี นคริ นทร-วิโรฒวิจยั และพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ). 2555; 4: 83-90.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์. การศึกษาความสามารถในการเข้ าใจภาษาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้ อยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมความเข้ าใจภาษา
ผ่านประสาทสัมผัส. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยั ทางการศึกษา ระดับชาติ
ครัง้ ที่ 2 พลังการเรี ยนรู้ก้าวสูส่ ากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส์; 2556. หน้ า 96-101.
3. ตารา/หนังสือ
7)

4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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1. การพัฒนาโปรแกรมเสริ มสร้ างพัฒนาการด้ านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการทางภาษา
ล่าช้ า. ทุนวิจยั เงินรายได้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การศึกษาการถ่ายโอนสาหรับเด็กปฐมวัยที่มคี วามต้ องการพิเศษ : จากอนุบาลสูช่ นั ้
ประถมศึกษา. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
3. การศึกษาความสามารถในการเข้ าใจภาษาของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเล็กน้ อยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมความเข้ าใจภาษาผ่านประสาทสัมผัส. ทุน
วิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2556. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวรังรอง สมมิตร
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rungrong Sommitr
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 094-426-1446
Email rsommitr@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
วส.บ.
วิทยุและโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
ศศ.บ.
ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
กศ.ม.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2547
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
8)

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรี ยนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบลู , วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผลการใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีสาหรับนิสติ ครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจยั ทางการ
ศึกษา 2558; 10:11-28.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Sommitr, R. Development Processes to Enhance Caregivers’ Preschool Child-Rearing
Ability Based on Communities of Practice Approach. The 3rd international
Conference of Early Childhood Education (ICECE); 2015 Sep 20-21; Early
Childhood Education Department, Faculty of Education, State Univerty of
Padang, Indonesia; 2015. P.189-201.
2. Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. Development of An Instructional
Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I). The 1st
Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot
University. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p.
57,142-44.
3. รังรอง สมมิตร. การวิจยั และพัฒนาชุดฝึ กอบรมการจัดสภาพแวดล้ อมและกิจกรรมห้ องสมุดของเล่น
สาหรับครูปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยั ทางการศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ 1 พลังการเรี ยนรู้ก้าวสูส่ ากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจยั ต่อเนื่องสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิ
สัน เพรสโปรดักส์; 2555. หน้ า 26-31.
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครูเพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดการ
เรี ยนรู้ของนิสติ ครูปฐมวัย. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้ คู่ความดีสาหรั บนิสิตนักศึกษาครู . ทุนวิจยั
เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้
ร่วมวิจยั ).
3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีของโรงเรี ยนขยายโอกาสในเครื อข่าย
วิจยั ทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุม่ ที่ 3 โดยใช้ รูปแบบการเสริ มพลังการเรี ยนรู้สาหรับ
ครูและผู้บริ หาร. ทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้
ร่วมวิจยั ).
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีโดยใช้ ทฤษฎีสมองและการเรียนรู้ที่
เหมาะกับสมองสาหรับเด็กปฐมวัย. ทุนวิจยั งบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552-2554. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวศุภวรรณ สัจจพิบลู
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Suppawan Satjapiboon
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 089-811-1988
Email maew_kate@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
9)

วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ค.บ.
การมัธยมศึกษา (ภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
ภาษาฝรั่งเศส)
ค.ม.
การสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรี ยนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบลู , วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผลการใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีสาหรับนิสติ ครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจยั ทางการ
ศึกษา 2558; 10:11-28.
2. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ศุภวรรณ สัจจพิบลู , โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา 2558; 9:1-15.
3. ศุภวรรณ สัจจพิบลู . การพัฒนาการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนการสอนหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)–การประเมินกลยุทธ์การสอน
ของอาจารย์ที่พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนิสติ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553). วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556;
14:88-101.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. Development of An Instructional
Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I). The 1st
Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015);
2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot
University. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p.
57,142-44.
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การวิเคราะห์สภาพปั ญหา ปั จจัยที่สง่ เสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จในการผลิต
และพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจยั ).
2. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้ คู่ความดีสาหรั บนิสิตนักศึกษาครู . ทุนวิจยั
เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้
ร่วมวิจยั ).
3. การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ภาษาไทยของนิสติ ระดับมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ: การวิจยั เอกสาร. ทุนวิจยั เงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
4. การพัฒนาการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ปี การศึกษา 2555. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วมวิจยั ).
5. การพัฒนาการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ปี การศึกษา 2554. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาววันเพ็ญ ประทุมทอง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wanphen Pratoomtong
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564
Email wpratoomtong_phen@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2546
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2547
กศ.ด.
วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2554
ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร
10)

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบลู , วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผลการใช้ รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้คคู่ วามดีสาหรับนิสติ ครู (ระยะที่ 1). วารสารวิจยั ทางการ
ศึกษา 2559; 10: 11-28.
2. วันเพ็ญ ประทุมทอง. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
บรรยากาศการเรี ยนรู้กบั แบบการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ในเขต
กรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอล์บ. วารสารศึกษาศาสตร์ 2557; 37: 132-43.
1. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. Development of An Instructional
Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I).
Proceedings of the 1st Srinakharinwirot University International Conference on
Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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Building, Srinakharinwirot University. Bangkok: Faculty of Education,
Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-44.
2. ณัฐกาญจน์ เตจ๊ ะเทพ, วันเพ็ญ ประทุมทอง. การศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบชัดแจ้ ง
ร่วมกับการสะท้ อนคิด. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยลัยรังสิต
ประจาปี 2558 (National Research Conference 2015); 24 เมษายน 2558; ชัน้ 2 อาคาร
ดิจิทลั คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต; 2558.
หน้ า 1403–13.
2. ตารา/หนังสือ
3. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การวิเคราะห์สภาพปั ญหา ปั จจัยที่สง่ เสริ มและปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จในการผลิต
และพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจยั ).
2. การศึกษาความเข้ าใจธรรมชาติวทิ ยาศาสตร์ ของนิสติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
3. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นความรู้ คู่ความดีสาหรั บนิสิตนักศึกษาครู . ทุนวิจยั
เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจยั ).
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชัน้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และบรรยากาศการเรี ยนรู้กบั
แบบการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นในเขตกรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของ
คอล์บ. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).
5. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2554 ของกอง
อานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจยั จากกองอานวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสุณิสา สุมิรัตนะ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sunisa Sumirattana
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564
Email sunisasu@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
11)

วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ศษ.บ.
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ การรู้คณิตศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. นันทิยา ไชยสะอาด, สุณิสา สุมิรัตนะ. ผลการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานในวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่ องสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวทีม่ ีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และเจตคติตอ่ การเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1. วารสารสิง่ แวดล้ อมศึกษา-สสศท
2558; 6: 97-109.
2. ศราวุธ จอมนา, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. การเรี ยนรู้โดยใช้ บริ บทเป็ นฐาน: แนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่ เรี ยนรู้. วารสารวิจยั ทางการศึกษา 2557; 8: 64-77.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. เรณู เบ้ าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, สุณิสา สุมิรัตนะ. วิจยั ปฏิบตั ิการ: การพัฒนาทักษะทาง
สังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรียนอัจฉริ ยะด้ วยการ
เรี ยนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจยั และ
สิง่ ประดิษฐ์ ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บณ
ั ฑิตวิทยาลัย;
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3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2557. หน้ า 253 – 261.
2. พรภัทร สินดี, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการที่
เน้ นกระบวนการกลุม่ ทีม่ ีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถใน
การสือ่ สารทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทางานกลุม่ เรื่ องลาดับและอนุกรม ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 4 เรื่ อง “การศึกษาเชิงสร้ างสรรค์” (The 4th National
and International Graduate study Conference 2014, IGSC 2014 “Creative
Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557; ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร; 2557. หน้ า 13681381.
3. ผกายมาศ เหมชูเกียรติ,์ สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. ผลการใช้ ชดุ กิจการเรี ยนคณิตศาสตร์
แบบเรี ยนเป็ นคูเ่ รื่ อง ทศนิยมและเศษส่วนที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการสือ่ สารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 4 เรื่ อง
“การศึกษาเชิงสร้ างสรรค์” (The 4th National and International Graduate study
Conference 2014, IGSC 2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557;
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร; 2557. หน้ า 1332-1342.
3. ตารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
-

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวเกศินี ครุณาสวัสดิ์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kasinee Karunasawat
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 086-662-2863
Email kasinee.kk@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546
ค.ม.
การสอนสังคมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
ความเชี่ยวชาญ
การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง การพัฒนา
จริ ยธรรม การใช้ พทุ ธวิธีในการสอน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. เกศินี ครุณาสวัสดิ์. การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความต้ องการ
ของนิสติ ระดับปริ ญญาโท วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559;13: 164172
2. เกศินี ครุณาสวัสดิ์. การแก้ ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ (The Other 3 Rs Problem Solving Model TOTRs) : กระบวนการเรี ยนการสอนแบบแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2559; 10: 88-99
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, เกศินี ครุณาสวัสดิ์. การศึกษาผลการใช้ หน่วยการ
เรี ยนรู้ สาระประวัตศิ าสตร์ แบบบูรณาการ เรื่ อง “เสรี ไทยแพร่” สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 5
“การศึกษาเชิงสร้ างสรรค์ ทุนปั ญญาสูอ่ าเซียน” (The 5th National and International
Graduate Study Conference 2015 “Creative Education: Intellectual Capital
12)
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toward ASEAN”); 16-17 กรกฎาคม 2558; ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทธร (องค์การ
มหาชน), กรุงเทพฯ; 2558. หน้ า 1399-1409.
2. สมพงษ์ จุลดาลัย, เกศินี ครุณาสวัสดิ์. ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาด้ วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ที่มีตอ่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ครัง้ ที่ 4 เรื่ อง การปฏิรูปการศึกษา: พันธกิจทางสังคมและการเมือง ; 7 ตุลาคม 2559;
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย; ขอนแก่น, 2559: 479-98.
3. ตารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สาหรับการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา.
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร-วิโรฒ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวติ และอาชี พตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรั บนักเรี ยน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา. ทุนวิจยั เงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางชมนาด เชื ้อสุวรรณทวี
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Chommanad Cheausuwantavee
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทางาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564
Email chomoae@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
ค.บ.
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
2529
ค.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532
ปร.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2555
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร การสอน การนิเทศ
13)

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Cheusuwantavee, T., Cheusuwantavee, C. Rights, equality, educational provisions and
facilities of students with disabilities in Thailand: Legal and practical
perspectives in the past decade. Disability, CBR & Inclusive Development
Journal 2012; 23:70-91.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ชมนาด เชือ้ สุวรรณทวี และคณะ. AT_PSM Mentoring Model: รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบ
ดูแลให้ คาปรึ กษาสาหรับนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู . การประชุม วิชาการและ
น าเสนอผลงาน วิ จั ย ระดั บ ชาติ และนานาชาติ “Curriculum Instruction and
Supervision: Art Science and Technology toward the Education Quality and
Creativity Civic for the 21st Century”; 14-15 มกราคม 2559; มหาวิทยาลัย ศิลปากร;
2559. 22-34.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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2.

ชมนาด เชื ้อสุวรรณทวี, ชวลิต สูงใหญ่. รูปแบบการนิเทศการสอนนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มปั ญญาด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์
ตามแนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 8 บูรณาการศาสตร์
และศิลป์ ; 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม; 2559. 17301739.
3. ตารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. ผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้ คาปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการจัด การเรี ย นรู้ ของนิ สิต ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ที่ ส่งเสริ ม ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่4. ทุนวิจัยเงินรายได้ โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. การพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้ คาปรึ กษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรี ยนรู้ของนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่สง่ เสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
. ทุน วิจัยเงิ น รายได้ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายมัธ ยม)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
3. การพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษา (Mentoring) เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูที่สง่ เสริ มความสามารถใน
การคิดแก้ ปัญ หาของนักเรี ยน. ทุนวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางรุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง ไชยศรี
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri
ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่ทางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ โทรศัพท์ 084-461-9099
Email rung_took@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรี ยงจากระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอก)
14)

วุฒกิ ารศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ที่สาเร็จ
กศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2549
ศศ.บ.
สือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2550
ศศ.ม.
การสอนภาษาไทยในฐานะ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2552
ภาษาต่างประเทศ
ปร.ด.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรี ยนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง. การสอนสระในแบบเรี ยนภาษาไทยสาหรับเด็กเริ่มเรี ยนอ่านเขียนเบื ้องต้ น
ตังแต่
้ รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบนั . วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2557;
22: 123-45.
2. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง. การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนภาษาไทยระดับต้ นสาหรับนักศึกษาเวียดนาม.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 77-87.
2. บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง. การสอนวรรณยุกต์ในแบบเรียนภาษาไทยสาหรับเด็กเริ่ มเรี ยนอ่านเขียน
เบื ้องต้ น. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 หัวข้ อ
“วัฒนธรรมสมัยนิยม”; 28 กรกฎาคม 2557; สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม; 2557. หน้ า 15-29.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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2. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง. รูปแบบการสอนพยัญชนะในแบบเรียนภาษาไทยสาหรับเด็กเริ่ มเรี ยนอ่าน
เขียนเบื ้องต้ นตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบนั . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMARTS ครัง้ ที่ 4 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย”; 7 พฤษภาคม 2557; คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม; 2557. หน้ า 426-477.
3. ตารา/หนังสือ
1. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง. แบบฝึ กหัดภาษาไทย ป.1. กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊คส์; 2556. 1-156.
4. ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การศึกษาปั ญหาการเรี ยนอ่านเขียนของนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนต่างด้ าวและการแก้ ปัญหาด้ วย
แบบเรี ยนที่พฒ
ั นาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส์ . ทุนวิจยั พัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
2. กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรมตอบรับคาชมในภาษาไทยระหว่างครู กับนักเรี ยนที่เรี ยน
ภาษาไทยเป็ นภาษาแม่และนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง. ทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้ าโครงการวิจยั ).
3. การพัฒนาแบบฝึ กการเขียนภาษาไทยระดับต้ น สาหรับนักศึกษาเวียดนาม. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้ า
โครงการวิจยั ).

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรี ยบเทียบการปรั บปรุ งหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ตารางเปรี ยบเทียบการปรั บปรุ งหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุ ง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เริ่ มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2559
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุ ง
1. ปรับจากหลักสูตรเดิม มี 2 วิชาเอก คือ เป็ นไม่มีวชิ าเอก
2. ปรับอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
3. ปรับโครงสร้ างหลักสูตร โดยปรับรายวิชาแกนออก 1 รายวิชา และวิชาแกนอีก 1 วิชามาจัดในรายวิชาบังคับ
4. ปรับคุณลักษณะเฉพาะของนิสติ
5. ปรับผลการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ าน และเพิ่มด้ านที่ 6 ด้ านการจัดการเรี ยนรู้
6. ปรับรหัสวิชา คาอธิบายรายวิชาของบางรายวิชา
7. ปรับ curriculum mapping
เปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
1.หมวดวิชาแกน
6
2.หมวดวิชาเอก
3
9
3.หมวดวิชาเลือก
3
3
4. ปริ ญญานิพนธ์
36
36
หน่ วยกิตรวม
48
48

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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รายละเอียดการปรับปรุ ง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559

วิชาเอก มี 2 คือ
1. การศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
2. การศึกษาปฐมวัย

ไม่มีวิชาเอก

อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
1. รศ. ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
2. รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
3. รศ. ดร.สมชาย ชูชาติ
4. รศ. ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงศ์
5. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง
ปรัชญา
การศึกษา คือความเจริญงอกงาม คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา
เป็ นผลมาจากการมีความรู้ ความเข้ าใจในการศึกษาและมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
2. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้ มรุ่ง
3. อาจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษา
เป็ น ผลมาจากการมีความรู้ ความเข้ าใจในการศึกษาและมีค วามสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งต่อ
คุณภาพการศึกษาและความเป็ นผู้นาทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ด้ านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
1. เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตด้ านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ให้ มีคณ
ุ ลักษณะดังนี ้
ให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคา่ นิยมอันดีงาม และสามารถจัดการปั ญหา
1. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีคา่ นิยมอันดีงาม และสามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม
ทางคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาในการปฏิบตั ติ นทางวิชาชีพ สามารถ
จริยธรรม มีภาวะผู้นา
พัฒนาบุคคลและสังคมอย่างเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิตนทางวิชาชีพ สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมอย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจด้ านวิทยาการ
2. มีความรู้ ความเข้ าใจด้ านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่าง
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างกว้ างขวาง ถ่องแท้ และลึกซึ ้ง
กว้ างขวาง ถ่องแท้ และลึกซึ ้ง ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ
ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ มีทกั ษะในการศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์
3. มีทกั ษะและความสามารถใน การวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ใน
วิจยั คัดกรองข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
ระดับสูง สามารถประยุกต์ความรู้หรือองค์ความรู้ที่ค้นพบเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
3. เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ เป็ นผู้นาทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศึกษา
องค์กรสังคมอย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้ องการในการพัฒนาคุณภาพ
สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ และสามารถสื่อสาร
การศึกษาของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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เนื่องจากสาขาวิชา
การปฐมวัย
ขอแยกทาหลักสูตร
คณาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
เพื่ อ ผลิ ต ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ที่ ส ามารถค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วางแผนในการพัฒ นา
นวัตกรรม สร้ างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาและการ
จัด การเรี ย นรู้ อย่า งเป็ นระบบ มี ทัก ษะและความสามารถในการวิ จัย ทาง
การศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในระดับสูง สามารถประยุกต์ความรู้หรื อองค์
ความรู้ ที่ค้ นพบเพื่อพัฒ นาตนเอง ชุมชน องค์ กรสังคมอย่า งเหมาะสม และ
ตอบสนองความต้ องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ความสาคัญ
-

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
1. เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
2. เป็ นมีความเป็ นผู้นา
3. เป็ นนักอนุรักษ์ ไทย
4
. เป็ นนักพัฒนา
5. เป็ นนักบริการ มนุษยสัมพันธ์
6. เป็ นนักวิชาการ
7.เป็ นนักปฏิบตั ิ
8. เป็ นนักวิจยั และสร้ างสรรค์
9. เป็ นนักคิด

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
เป็ นผู้นาทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศึกษา สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
อย่างสร้ างสรรค์ และสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
มุง่ ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซึ ้งในด้ านการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ มีความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล สามารถ
พัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ สามารถวางแผนวิเคราะห์ และแก้ ปั ญหา
ที่ ซับ ซ้ อนด้ วยตนเอง รวมทั ง้ วางแผนในการปรั บ ปรุ งตนเองและองค์ กรได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ น ผู้น าในทางวิ ชาการหรื อวิ ชาชีพและสังคมที่ ซับ ซ้ อน หลักสูต รนี ้
ตอบสนองความต้ องการในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาประเทศได้ เป็ นอย่างดี เป็ นไป
ตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์ และบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1. มีทกั ษะการสื่อสารและนาเสนอทางวิชาการ
2. มีความเป็ นผู้นา
3. เป็ นนักวิชาการ
4. เป็ นนักปฏิบตั ิ
พร้ อมปรับรายละเอียด
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้ านความรู้
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คาอธิบายรายวิชา
วิชาแกน
วกจ 801 สัมมนาประเด็นปั ญหาวิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
SEM 801 Seminar in Contemporary Education and Learning
Management Issues Problems for Development
สัมมนาประเด็นปั ญ หาทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ในปั จจุบัน
แนวคิด ทฤษฎี กระแสวิทยาการ แนวปฏิบตั ิหรื อกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในด้ า นการศึกษาและการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ก่อให้ เกิ ด ความก้ า วหน้ าหรื อเป็ น
ปั ญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนาการศึกษาและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
ทังในระดั
้
บชาติ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรม
สาหรับนักเรี ยนและเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็ นพล
โลก องค์ประกอบต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
แนวโน้ มในการพัฒนาและใช้ นวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนา แก้ ปัญ หา
และประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
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1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.
ด้ านความรู้
3.
ด้ านทักษะทางปั ญญา
4.
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.
ด้ านทักษะการจัดการเรียนรู้
พร้ อมปรับรายละเอียด
วิชาเอก
วกจ 801 สัมมนาประเด็นปั ญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
-ปรับชื่อวิชา
3(2-2-5) -ปรับหน่วยกิต
SEM 801 Seminar on Issues and Problems in Educational Science and
- ปรับคาอธิบายรายวิชา
Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อนาไปสู่การอภิปรายและสัมมนาประเด็นปั ญหาและสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมที่ เกี่ ย วข้ องและมี ผ ลต่ อ กั น กั บ การศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นรู้ ใน
ปั จจุบัน ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี นโยบาย แนวปฏิบัติห รื อ
กรณี ศึกษาและกระแสวิ ท ยาการด้ า นการศึก ษาและการจัด การเรี ยนรู้ ที่ มีผ ลต่อ
การพัฒนาและเป็ นปั ญ หาอุป สรรคต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
แนวโน้ มในการพัฒ นาและใช้ เทคโนโลยีและนวัต กรรมทางการศึกษาเพื่อน าไปใช้
ในการแก้ ปัญ หา พัฒนาและประยุกต์ใช้ ในการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของประเทศ รวมทัง้ ฝึ กเขียนบทความทางวิชากการ
ที่เกิดจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทางการศึกษา
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วกจ 802 สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
SEM 802 Seminar in Problems and Research Studies on
Education and Learning Management for Development
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ กระบวนทัศน์
ทางการวิจยั ทางการศึกษา การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้ างความคิดรวบยอดในการสร้ างประเด็น หัวข้ อในการ
วิจยั ฝึ กออกแบบและปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพ
ฝึ กวางแผน ออกแบบ สร้ างเครื่องมือวิจยั และนวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรี ยน เสนอโครงการวิจยั
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วกจ 802 สัมมนาปั ญหาและการวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
-ปรับหน่วยกิต
เพื่อการพัฒนา
3(2-2-5) - ปรับคาอธิบายรายวิชา
SEM 802 Seminar on Problems and Educational Research in Learning
Management for Development
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั ทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ กระบวน
ทัศ น์ ท างการวิ จัย ทางการศึก ษาโดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมทางการศึ ก ษา
การสัง เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ท างการศึ ก ษาและการจัด การเรี ยนรู้ เพื่ อ ก าหนด
มโนทัศ น์ ในการสร้ างประเด็ น หัวข้ อในการวิ จัย สังเคราะห์ รายงานการวิจัยโดยใช้
วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพ ฝึ ก ออกแบบและปฏิ บั ติ ก ารจัด การเรี ย นรู้
เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพและพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ฝึ กการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เชิงคุณภาพ เสนอโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วกจ 811 การวิจยั เชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง
3(3-0-6)
SEM 811 Quantitative Research and Advance Data Analysis
in Education
ศึกษาแนวความคิ ด พืน้ ฐานของแบบแผนการวิ จัยเชิงปริ มาณแบบต่างๆ
หลักการและวิธีการรวบรวมข้ อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลมูลทางการศึกษา
ด้ ว ยสถิ ติ ต่า งๆ ได้ แก่ สถิ ติ วิ เคราะห์ สหสัมพันธ์ พหุคูณ การถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์เส้ นทางอิทธิ พล การวิเคราะห์
องค์ประกอบการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิคอล และการวิเคราะห์การจาแนก
รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณในการการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

วกจ 803 การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง
3(2-2-5)
SEM 803 Advance Research and Data Analysis in Education
ศึกษาแนวความคิ ดพืน้ ฐานของแบบแผนการวิจัยเชิงปริ มาณ เชิงคุณ ภาพ
และการวิจยั แบบผสมผสานแบบต่างๆ หลักการและวิธีการรวบรวมข้ อมูล ศึกษาและ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทางการศึ ก ษาด้ วยสถิ ติ ต่ า ง ๆ โดยใช้ คอมพิ ว เตอร์ รวมทั ง้
การประยุกต์ใช้ การวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณ ภาพในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษา หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ขั น้ สูง ศึ ก ษาและวิ เคราะห์
ผลงานวิ จัยทางการศึก ษาและการจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
ทางการศึกษา การสังเคราะห์หวั ข้ อในการวิจยั ฝึ กวางแผน ออกแบบ สร้ างเครื่ องมือ
วิ จัย และนวัต กรรมทางการศึกษาเพื่ อ เสริ ม สร้ างศักยภาพและพัฒ นาการเรี ย นรู้
ของผู้เรี ยน ฝึ กปฏิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริ มาณและเชิงคุณ ภาพของการวิจัย
ทางการศึกษาขันสู
้ ง เสนอโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 812 การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขันสู
้ ง
3(3-0-6)
SEM 812 Qualitative Research and Advance Data Analysis in Education
ศึก ษาแนวความคิ ด พื น้ ฐานที่ จาเป็ น ต่อการก าหนดแบบแผนการวิ จัยเชิ ง
คุณ ภาพ การวิจัยเชิงคุณ ภาพแบบต่างๆ หลักการและวิธีการรวบรวมข้ อมู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพ การประยุกต์ใช้ การวิจัยเชิง
คุณภาพใน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วกจ 813 การวิจยั และพัฒนาขันสู
้ งทางการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
SEM 813 Advanced Research and development in Early Childhood
Education
ศึกษาองค์ความรู้ทางการวิจยั ที่เป็ นพื ้นฐานในการใช้ กระบวนการวิจยั
เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณขันสู
้ งแบบต่างๆ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ในการศึกษาปฐมวัย การทดสอบทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัยด้ วยวิธีการวิจยั
ทังการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้ วยสถิตขิ นสู
ั ้ งและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้ การวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิจริงรวมทังการพั
้
ฒนารูปแบบการวิจยั
เชิงบูรณาการ
วิชาเอกเลือก
วกจ 821 ครูกบั ความเป็ นผู้นาทางการศึกษา
3(3-0-6)
SEM 821 Teacher and Education Leadership
ศึกษา วิเคราะห์ สังเกต บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ธรรมชาติของครู
ผู้บริ หารและบุคลากรทางการศึกษาของไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพการ
เป็ นครู ทังด้
้ านความรู้และประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตน ภาวะ
และบทบาทของครู กับ การเป็ น ผู้นาทางการศึกษาในสังคมไทย ศึกษา วิเคราะห์
คุณ ธรรม จริ ยธรรมของนักการศึกษา การจัด การเกี่ ย วกับ ปั ญ หาทางคุณ ธรรม
จริ ยธรรมในหน่วยงานและสังคม การส่งเสริ มให้ มีการประพฤติ ป ฏิบัติ ต ามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
รวมกับรายวิชา วกจ 803

หมายเหตุ
-ปรับรหัสวิชา
-ปรับหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบายรายวิชา

ตัดรายวิชานี ้ออก

วิชาเอกเลือก
วกจ 811 ผู้นาทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
SEM 811 Leadership in Education and Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทบาทของการเป็ นผู้นาทางการศึกษา
ของครู แ ละนั ก การศึ ก ษาในสัง คมไทยและสังคมโลก อภิ ป รายถึ งแนวโน้ ม
ทางการศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบส าคัญ และปั จ จัย ต่ า งๆ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาวะและบทบาทของครู และนักการศึกษา
กับการเป็ นผู้นาทางการศึกษาและผู้นาทางความคิด ในสังคมไทย การสะท้ อน
แนวคิดเกี่ยวกับบทความและการนาเสนอรายงานหรือบทความของแต่ละบุคคล
เกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ ทางการศึกษา การจัดการเรี ยนรู้และการจัดการกับปั ญ หา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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วกจ 822 การศึกษาและการพัฒนาโครงการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
SEM 822 Study and Developing the Educational Project
for Development
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ต่างๆ ทัง้
ของไทยและต่า งประเทศ เกี่ ย วกับ โครงการทางการศึก ษา ศึ ก ษาวิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการของโครงการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ศึกษา วางแผนจัดทา
โครงการและปฏิบตั ิการโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในชุมชนตามความสนใจของ
ผู้เรียน ช่วยเหลือ พัฒนาหรือแก้ ปัญหาชุมชน โดยใช้ การศึกษาเป็ นเครื่องมือ
วกจ 823 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างสันติภาพและแก้ ปัญหา
ความขัดแย้ ง
3(3-0-6)
SEM 823 Education Management for Enhance Peace and Conflicts
Problems Solving
ศึกษาความแตกต่างและความสาเร็ จของนักเรี ยนและโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่มีความ
แต กต่ า งท างวั ฒ นธรรม วิ เ ค ราะห์ ปั จจั ย ต่ า งๆ ได้ แก่ เชื อ้ ชาติ ศาส นา
ที่อยู่ เพศ ครอบครัว ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อความขัดแย้ งและการ
อยู่ร่วมกันในท้ องถิ่น ตลอดจนผลต่อการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้และผลงานของ
นักเรี ยน ปรับ แนวคิ ด และวิ ธีการจัด การศึกษา เพื่อพัฒ นาสังคมแห่งการเรี ยนรู้
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคม วางแผนและออกแบบพัฒ นาและ
ลดช่องว่า งและความขัด แย้ งเหล่า นัน้ โดยใช้ ก ระบวนการทางการศึก ษาและ
การวิจยั ในการพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ด้ วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อนาไปสู่สนั ติ
สุขของตนเองและสังคม

ทางการศึกษาตามความสนใจ
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ตัดรายวิชานี ้ออก

หมายเหตุ

วกจ 812 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างสันติภาพและแก้ ปัญหา
-ปรับรหัสวิชา
ความขัดแย้ ง
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
SEM 812 Education Management for Promoting Peace and
-ปรับคาอธิบายรายวิชา
Conflict Solving
ศึกษาความแตกต่างและความสาเร็ จของนักเรี ยนและโรงเรี ยนต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้ แก่ เชื ้อชาติ ศาสนา ที่อยู่
เพศ ครอบครัว ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อความขัดแย้ งและการอยู่
ร่วมกันในท้ องถิ่น ตลอดจนผลต่อการเรียนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้และผลงานของ
นักเรี ยน ปรับแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้
เพื่ อสร้ างความเข้ ม แข็ งของชุม ชนและสังคม วางแผน ออกแบบและพัฒ นา
เพื่อลดช่องว่างและความขัดแย้ งเหล่านัน้ โดยใช้ กระบวนการทางการศึกษาและ
การวิจยั ในการพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อนาไปสูส่ นั ติ
สุขของตนเองและสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 824 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
SEM 824 Human Resource Development for Enhancing
the Learning Organization
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด และหลักการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทังที
้ ่เป็ นแนวคิดของสากลและของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา
อุปสรรคและแนวโน้ มใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสภาวะปั จจุบัน และ
สามารถวางแผนและออกแบบกิ จกรรมที่ ป ระยุกต์ ใช้ หลัก การ แนวคิ ด เทคนิ ค
วิธีการที่ใช้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
วกจ 825 สัมมนาการวิจยั และการพัฒนาหลักสูตรสาหรับเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3(3-0-6)
SEM 825 Seminar in Research and Curriculum
Development for Learning Disabilities
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาและลักษณะต่างๆ ของเด็กที่มี
ปั ญ หาทางการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ เพื่ อเสริ มสร้ างศักยภาพการเรี ยนรู้ ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และค้ นหาสาเหตุของเด็กที่
มีปั ญ หาทางการเรี ยนรู้ ฝึ กออกแบบและปฏิบัติการจัด การเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ า ง
ศัก ยภาพ ฝึ ก ท าแบบทดสอบและแบบวิ นิ จ ฉั ย สร้ างแบบฝึ ก และนวัต กรรม
เสริ มสร้ างศักยภาพ เสนอโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ตัดรายวิชานี ้ออก

วกจ 813 สัมมนาการวิจยั และการพัฒนาหลักสูตรสาหรับเด็ก
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
3(2-2-5)
SEM 813 Seminar on Research and Curriculum Development
for Children with Learning Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาและลักษณะของเด็กที่มี
ปั ญหาทางการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรี ยนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และค้ นหา
สาเหตุข องเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู้ ฝึ กออกแบบและปฏิ บั ติ ก ารจั ด
การเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพ ฝึ กทาแบบทดสอบและแบบวินิจฉัย สร้ าง
แบบฝึ ก และนวัต กรรมเสริ ม สร้ างศัก ยภาพ เสนอโครงการวิ จัย เพื่ อ พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 826 สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6)
SEM 826 Seminar in Educational Standard and Educational Assurance
สัมมนาประเด็ น มาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ศึกษา
ค้ นคว้ า วิเคราะห์อภิปรายมาตรฐานการศึกษาและระบบ หลักเกณฑ์ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดทามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษาการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยมุ่งเน้ น
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
วกจ 827 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(3-0-6)
SEM 827 Seminar in Educational Policy and Educational Planning
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ระเบียบ นโยบาย
แผนการศึกษาระดับต่างๆ ศึกษาปั ญหาอุปสรรคของนโยบาย กฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อการการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์ การวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาระดับต่างๆ และการประเมินแผน

วกจ 828 สัมมนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
SEM 828 Seminar in Multicultural Education
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ แนวคิดพื ้นฐาน นโยบาย ในการจัด
การศึ ก ษาในแนวทางของการศึ ก ษา พหุ วัฒ นธรรมในประเทศไทยโดยใช้
กรณีศึกษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรและ
การจัดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ การศึกษาทางพหุวัฒ นธรรมของไทยและต่า งประเทศ
สัมมนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายและการรู้จัก
ตนเอง เพื่อให้ ข้อเสนอแนะแนวทางเบือ้ งต้ นในการพัฒนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
ทังในระดั
้
บนโยบายและการปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ การสร้ างสรรค์และการเลือกสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงในวิถีชีวิต

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
วกจ 814 สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
SEM 814 Seminar on Educational Standard and Educational Assurance
สัม มนาประเด็ น มาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ศึกษา
ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ อภิป รายมาตรฐานการศึกษาและระบบ หลักเกณฑ์ ในการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษา การจัด ท ามาตรฐานและการพัฒ นาระบบประกัน
คุณ ภาพทางการศึก ษาโดยใช้ ก ารวิ จัย เป็ น ฐาน การตรวจสอบ การควบคุม
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยมุ่งเน้ นการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
วกจ 815 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3(2-2-5)
SEM 815 Seminar on Educational Policy and Educational Planning
ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา วัต ถุ ป ระสงค์ ระเบี ย บ นโยบาย
แผนการศึ ก ษาระดับ ต่ า งๆ ปั ญ หาและอุป สรรคของนโยบาย กฎหมายที่ มี
ผลกระทบต่อการการวางแผนเพื่อพัฒ นาการศึกษา ยุทธศาสตร์ การวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาระดับ ต่างๆ และการประเมินแผน เพื่อนาไปสู่การวางแผน
และกาหนดนโยบายทางการศึก ษา ฝึ กเขี ยนโครงการวิ จัย เชิงนโยบาย วิ จัย
อนาคตภาพ และนาเสนอโครงการวิจยั
วกจ 816 สัมมนาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
3(2-2-5)
SEM 816 Seminar on Multicultural Education
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับ วัฒ นธรรม ความเป็ นชาติพัน ธุ์
อัตลักษณ์ และอิทธิพลของกลุ่มคนที่มีเชื ้อชาติ สัญชาติ และชนชันทางสั
้
งคมต่อ
การสร้ างความรู้ โดยใช้ กรณี ศึกษาของกลุ่มชาติ พัน ธุ์ ต่ า งๆ ศึกษา วิเคราะห์
หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู้ และการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการเนือ้ หาและ
ข้ อมูล ต่างๆ ที่มีค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรมทัง้ ของไทยและต่างประเทศ
สัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายและการรู้จกั
ตนเอง เพื่ อ ให้ ข้ อเสนอแนะแนวทางเบื อ้ งต้ นในการพั ฒ นาการศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรมทังในระดั
้
บนโยบายและการปฏิบัติ สามารถจัดการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวข้ อง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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-ปรับรหัสวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 829 สัมมนาและประชุมปฏิบตั ิการการบริหารและการนิเทศ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
SEM 829 Seminar and Workshop on the Administration
and Supervision of Education and Leaning Management
ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี การบริ หารและการนิ เทศการศึกษา
มาตรฐาน คุณ ภาพผู้บ ริ หารและผู้นิเทศการศึกษา การควบคุม และการประเมิน
คุณ ภาพการบริ หารและการนิ เทศการศึกษาและการจัด การเรี ยนรู้ การวิเคราะห์
วิ จ ารณ์ ผ ลงานทางวิ ช าการทางการบริ ห ารและการนิ เทศการศึ ก ษา วิ เคราะห์
สังเคราะห์ ปั ญ หาและอุป สรรคในการดาเนิ นการนิเทศการศึกษาและการจัดการ
เรี ยนรู้ ค้ นคว้ างานวิจยั การออกแบบ สร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางการบริ หารและการ
นิเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ นาผลการศึกษามาวิเคราะห์อภิป รายและ/
หรือนาเสนอเพื่อสัมมนาหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
วกจ 831 สัมมนามาตรฐานและคุณธรรมวิชาชีพทางการศึกษา 3(3-0-6)
SEM 831 Seminar in Professional and Ethic of Educational
ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ทัง้ มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิ ช าชี พ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต นแ ละ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การใช้ ชีวิตและดารงตนอย่างมีคณ
ุ ธรรมตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามหลักคุณ ธรรมขัน้ สูงและตามหลักศาสนา เพื่อพัฒนาตนเองและ
สัง คม การสร้ างจิ ต ส านึ ก ต่อ ส่ว นรวม ตระหนัก ในการปกป้ องสิ ท ธิ ข องตนและ
ส่วนรวม การคุ้มครองดูแลรักษาระบบนิ เวศและสาธารณสมบัติ วิเคราะห์ปั ญหา
และข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณเพื่อทบทวนและแก้ ไขโดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วย
หลักการที่มีเหตุผล ยุติธรรมและค่านิยมอันดีงาม การสร้ างความเข้ มแข็ง ความกล้ า
หาญทางจริยธรรม และจิตสานึกสาธารณะให้ กบั ชุมชนและสังคม

กับพหุวฒ
ั นธรรมนาไปสูผ่ ้ เู รียนได้
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ตัดรายวิชานี ้ออก

วกจ 817 สัมมนามาตรฐานและคุณธรรมของวิชาชีพทางการศึกษา 3(2-2-5)
SEM 817 Seminar on Standards and Ethics in Professional Education
ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ทัง้ มาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิ ชาชีพ มาตรฐานการปฏิ บัติ ต นและ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน การใช้ ชี วิ ต และด ารงตน เป็ นผู้ มี คุ ณ ธรรมตาม
จรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ ตามหลักคุณ ธรรมขัน้ สูงและตามหลักศาสนา เพื่ อ
การพัฒนาตนเองและสังคม การสร้ างจิตสานึกต่อส่วนรวม การตระหนักในการ
ปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม การคุ้มครองดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณ
สมบัติ ปั ญ หาและข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้ อยู่ ในปั จจุบันเพื่อทบทวน
และแก้ ไขโดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยหลักการที่มีเหตุผล ยุติธรรมและค่านิยม
อันดี งาม การสร้ างความเข้ มแข็งความกล้ าหาญ ทางจริ ยธรรม และจิต สานึ ก
สาธารณะให้ กบั ชุมชนและสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 832 สัมมนากระแสสังคมกับการพัฒนาการศึกษา
3(3-0-6)
SEM 832 Seminar in Current Social Innovation and Education
Development
ศึก ษาวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ กระแสวิ ท ยาการทางสังคม นวั ต กรรม
พฤติกรรมในสังคมและประเด็นปั ญหาสังคม ช่องว่าง ความแตกต่างและความไม่
เท่าเทียมทางการศึกษาในสังคมต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์
ปั จจัยต่า งๆ ทางสังคมและเศรษฐกิ จ รวมถึ งนโยบาย กฎหมายต่า งๆที่ มี ผ ลต่อ
ความสาเร็ จทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชน รวมทังทั
้ งท
้ าให้ เกิด
ปั ญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาทัง้ ในระดับสถานศึกษา ท้ องถิ่นและ
ระดั บ ประเทศ และผลกระทบทางสั ง คมที่ มี ต่ อ เด็ ก และเยาวชนตลอดจน
ประสิทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชนในสังคมปั จจุบัน เพื่อหาแนวทาง
ทบทวนและแก้ ไขและพัฒ นาโดยใช้ ดุล ยพิ นิจ อย่ า งผู้ร้ ู ด้ ว ยหลัก การที่ มี เหตุผ ล
ยุติธรรมและมีคา่ นิยมอันดีงาม
วกจ 833
SEM 833
วกจ 841
SME 841
วกจ 842
SME 842
วกจ 843
SME 843
วกจ 844
SME 844

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ
Independent Study
การศึกษาปฐมวัยกับการพัฒนาประเทศ

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ตัดรายวิชานี ้ออก

3(3-0-6)

ตัดรายวิชานี ้ออก

3(3-0-6)

ตัดรายวิชานี ้ออก

3(3-0-6)

ตัดรายวิชานี ้ออก

3(3-0-6)

ตัดรายวิชานี ้ออก

3(3-0-6)

ตัดรายวิชานี ้ออก

Early Childhood Education and National Development

สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย
Mental Health of Young Children
การส่งเสริมภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย
Emergent Language Enhancement in Young Children

กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
Activities Management Process for Young Children
Development
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 845 การประเมินเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
SME 845 Assessment of Young Children
วกจ 846 สัมมนาภาวะผู้นาการบริหารทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
SME 846 Seminar in Leadership in Early Childhood Administration
วกจ 847 สัมมนาการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
SME 847 Seminar in Thai Children Rearing
ปริญญานิพนธ์
วกจ 921 ปริญญานิพนธ์ 1
12 (0-24-0)
SEM 921 Dissertation 1
สร้ างหัวข้ อและเค้ าโครงปริ ญ ญานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนาการสร้ า ง
หัว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผู้เรี ย นแต่ล ะคนสร้ างหัว ข้ อปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยการการ
แสวงหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาสาคัญและสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ การบู รณาการความรู้ ทัง้ ภายในภายนอกสาขา การน าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปใช้ ในการกาหนดหัวข้ อวิจยั ในการพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ได้ อย่างสร้ างสรรค์ การออกแบบ วางแผน วิเคราะห์และแก้ ปัญหา
ปรับปรุ งโครงการวิจัยด้ วยตนเอง สรุป และนาเสนอความคิด รวบยอดที่เกี่ยวข้ อง
(Conceptual Paper) การวิ พ ากษ์ จากคณะกรรมการและผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้เรี ย น
พัฒ นาเป็ น โครงการปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบูรณ์ โดยเขี ยนเป็ น ความเรี ย งเชิ ง
วิชาการขันสู
้ งตามรูปแบบการเขียนและองค์ประกอบของโครงการการวิจยั ได้ อย่าง
สละสลวย ลุ่มลึก ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมปริ ญ ญานิพนธ์
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ได้ ในระดับผ่าน

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
ตัดรายวิชานี ้ออก

หมายเหตุ

ตัดรายวิชานี ้ออก
ตัดรายวิชานี ้ออก
ปริญญานิพนธ์
วกจ 931 ปริญญานิพนธ์ 1
12 หน่วยกิต
SEM 931 Dissertation 1
สร้ างหัวข้ อและเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนาการสร้ าง
หัวข้ อปริ ญ ญานิพนธ์ ผู้เรี ยนแต่ละคนสร้ างหัวข้ อปริ ญ ญานิพนธ์ โดยการการ
แสวงหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปั ญ หาสาคัญ และสังเคราะห์ ข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ การบูรณาการความรู้ทงั ้ ภายในภายนอกสาขา การนาความรู้
และประสบการณ์ ไปใช้ ใ นการก าหนดหัว ข้ อวิ จัย ในการพัฒ นาการศึ ก ษา
หลัก สูต รและการจัด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่า งสร้ างสรรค์ การออกแบบ วางแผน
วิเคราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หา ปรั บ ปรุ งโครงการวิ จัยด้ วยตนเอง สรุ ป และน าเสนอ
ค วา ม คิ ด รวบ ยอ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Conceptual Paper) กา รวิ พ าก ษ์ จา ก
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียนพัฒนาเป็ นโครงการปริ ญญานิพนธ์ ฉบับ
สมบูรณ์ โดยเขียนเป็ นความเรี ยงเชิงวิชาการขัน้ สูงตามรู ปแบบการเขียนและ
องค์ประกอบของโครงการการวิจยั ได้ อย่างสละสลวย ลุม่ ลึก ภายใต้ การควบคุม
ของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และสอบเค้ า
โครงวิทยานิพนธ์ได้ ในระดับผ่าน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 922 ปริญญานิพนธ์ 2
12 (0-24-0)
SEM 922 Dissertation 2
ออกแบบ สร้ างและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ จัย ที่ มี คุ ณ ภาพ ตรวจสอบ
คุณ ภาพของเครื่ องมือวิ จัยโดยใช้ เครื่ องมือวิ จัยและวิ ธีการที่ มีป ระสิท ธิ ภาพและ
เหมาะสม ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเลือกใช้ สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จนได้ ข้อสรุ ปตามที่วางแผนไว้ ในเค้ าโครงการวิจัย โดยอยู่ภายใต้
คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
วกจ 923 ปริญญานิพนธ์ 3
12 (0-24-0)
SEM 922 Dissertation 3
การอภิปรายผล หลักเกณฑ์ การอภิปรายผล การสรุ ปผลการวิจัย การ
เรียบเรียงปริ ญญานิพนธ์ ฉบับเตรี ยมสอบปากเปล่า ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ สอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ ปรับปรุงแก้ ไขเล่มปริ ญญานิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนา ยื่นเสนอ
เล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ่ มหาวิทยาลัย และสรุปเป็ นบทความที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อจัดสัมมนาหรือ เผยแพร่และเพื่อการตีพิมพ์

หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.2559
วกจ 932 ปริญญานิพนธ์ 2
12 หน่วยกิต
SEM 932 Dissertation 2
สอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ ได้ ในระดับผ่าน ออกแบบ สร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั โดยใช้ เครื่ องมือ
วิจัยและวิธี การที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพและเหมาะสม เก็ บ รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์
ข้ อมูล และการเลือกใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล จนได้ ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้
ในเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้ คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยั
วกจ 933 ปริญญานิพนธ์ 3
12 หน่วยกิต
SEM 933 Dissertation 3
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั เรี ยบเรี ยงปริ ญญานิพนธ์ ฉบับเตรี ยม
สอบปากเปล่ า ยื่ น ขอสอบต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นการเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการควบคุมปริ ญ ญานิพนธ์ สอบปากเปล่าปริ ญ ญานิพนธ์ ปรับปรุ ง
แก้ ไขเล่มปริญญานิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการสอบแนะนา ยื่นเสนอเล่มปริ ญญา
นิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ต่อมหาวิทยาลัย และสรุปเป็ นบทความที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อการ
เผยแพร่และเพื่อการตีพิมพ์
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