มคอ. 2
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่

หน้ า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
5. รู ปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
2
2
2

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง

6
6
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

9
9
9
12
25
25

3
3
3
4
5

สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่

หน้ า

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

29
29
30
35

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร

40
40
40
41

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่คณาจารย์

42
42
42

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน
6. สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู ้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

44
44
44
44
47
48
51
51

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง

52
52
52
52
52

สารบัญ (ต่ อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่ าง/ปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสู ตร
ภาคผนวก ง รายงานประเมินหลักสู ตร (กรณี หลักสู ตรปรับปรุ ง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งหลักสู ตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2559

หน้ า
54
80
82
89
93
115

54

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2560
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Curriculum Research and Development
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Curriculum Research and Development)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Curriculum Research and Development)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ที่ตอ้ งเรี ยนตามระบบ
ทวิภาคไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต และปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก แบบ 2.1
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560
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5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผูเ้ ข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสาขา ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ปรับปรุ งจาก
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2553) โดยจะเริ่ มใช้
หลักสู ตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
1. ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุ มครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
2. ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
3. ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2562 ในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผูบ้ ริ หารการศึกษา
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย
4. นักวิจยั นักพัฒนาหลักสู ตร
5. นักบริ หารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับที่
รายชื่ อคณาจารย์
1.
ผศ.ดร. ดนุลดา จามจุรี

2.

อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล

คุณวุฒิการศึกษา
วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ์),2526
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์),2531
กศ.ด.(การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร),2545
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ),2540
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ),2542
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสู ตร),2547

ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา),2554
3.

อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ศศ.บ. (จิตวิทยา),2538
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),2543
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา), 2547

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

เลขประจาตัวประชาชน
5-1014-00-066-28-0

3-1005-01-689-42-1

3-1005-03-480-19-7

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจในปั จจุบนั มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานความรู ้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ใช้องค์ความรู ้
การศึ ก ษา การสร้ า งสรรค์ง าน เชื่ อมโยงกับ รากฐานทางวัฒนธรรม ความรู ้ ข องชุ ม ชนและสั ง คม ตลอดจน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขัน นาไปสู่ เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม และสังคมฐานความรู ้ ทาให้ประเทศพัฒนาอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน และทัว่ ถึง ประกอบกับการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ใน พ.ศ. 2558 ที่จะก่อให้เกิ ดการเปิ ดเสรี ภาคบริ การ ภาคการลงทุน
การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี อีกทั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ในระบบเศรษฐกิจโลก
ที่ ไ ม่ จ ากัด อยู่ เ ฉพาะภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี ก ารซื้ อ ขายสิ น ค้า และบริ ก ารระหว่า งประเทศโดยไม่ มี ก ารกี ด กัน
ทางการค้าอื่นๆ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนระหว่างประเทศโดยอิสระ อันจะทาให้ภูมิภาคอาเซี ยน
มีความเจริ ญมัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่ นๆ ได้ สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเน้น
การบูรณาการองค์ความรู ้ ทักษะเฉพาะด้าน ความเชี่ ยวชาญ ความรู ้เท่าทันด้านต่างๆ และสมรรถนะที่เกิดกับตัว
ผูเ้ รี ยนเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมแห่ งความเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็ นต้องผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสู ต รที่มีคุณภาพในการเป็ นผูน้ าการวิจยั ที่สร้างองค์ความรู ้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่มีคุณภาพระดับสากล ส่ งผลต่อการสร้างบุคลากรที่พร้อมสาหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั มีเป้ าหมายที่สาคัญคือ การให้คนไทยดารงชี วิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เย็นเป็ นสุ ข และสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศกั ดิ์ศรี สังคมไทย
ปั จจุบนั มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้มากขึ้น โดยอาศัยความเจริ ญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรู ป แบบต่า งๆ ส่ ง ผลทาให้สามารถแสวงหาความรู ้ แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ร่วมกันและ
สร้างสรรค์พลังร่ วมในการทาประโยชน์ให้กบั สังคมได้มากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปลูกฝัง
ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมที่ ถู ก ต้อ งควบคู่ ไ ปกับ การสร้ า งสรรค์อ งค์ค วามรู ้ ใ นการพัฒ นาหลัก สู ต ร
และนาไปใช้ในทางที่ถูกต้องเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นการผลิตและพัฒนาผูน้ าด้านหลักสู ตรที่มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม จะช่ วยชี้ นาและขับ เคลื่ อนการเปลี่ ย นแปลงทางด้า นสั ง คมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จที่มุ่งเน้นเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการให้คนไทย
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และสามารถอยูใ่ นประชาคมโลกอย่างมี
ศักดิ์ศรี ดงั กล่าว ทาให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนที่มีคุณภาพ ผ่านการจัดการศึกษาที่มี
หลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย หล่อหลอม
คุณลักษณะความเป็ นผูน้ าด้านหลักสู ตรที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ และคิดเป็ นระบบ การพัฒนาหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร จึงมุ่งเน้นการสร้ างบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในการวิจยั
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชี พ เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ และผลงานด้านการพัฒนาหลักสู ตรที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ อันจะเป็ น
กาลังสาคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ
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12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตมีความเกี่ ยวข้องกับพันธกิ จของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒในฐานะ
ที่เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผูน้ าด้านหลักสู ตรที่มีคุณภาพและคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่สังคม
ผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ สร้ างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
13.ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ในบางรายวิชาที่มีความต้องการอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในคณะ/สาขาวิชาอื่นทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยจะเชิญมาสอนร่ วมกับอาจารย์ประจาสาขาในฐานะอาจารย์พิเศษ
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรนาไปสู่ การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยัง่ ยืนและเกิดสันติสุข
1.2 ความสาคัญ
หลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ตสาขาการวิจยั และพัฒนาหลัก สู ต รสร้ างนัก วิจยั และพัฒนาหลัก สู ต ร
ที่มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความคิดที่เป็ นระบบ สร้างสรรค์องค์ความรู ้และนวัตกรรม ชี้นาสังคม
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มุ่งผลิตดุษฎีบณั ฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีภาวะผูน้ า มีวธิ ี คิดอย่างเป็ นระบบ และสามารถตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
2. เป็ นนัก วิ จยั และพัฒนาหลัก สู ต รที่ มี ค วามรอบรู ้ วิธี วิ ท ยาการวิจ ัย และศาสตร์ ต่า งๆ สามารถใช้
กระบวนการวิจยั สร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรมหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
3. เป็ นนักวิชาการและนักปฏิบตั ิที่มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีดา้ นการวิจยั หลักสู ตร และ
การจัดการเรี ยนรู ้
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
แผนการปรั บ ปรุ งมาตรฐานของ 1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
หลักสู ตรให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับ ต้องการอัตรากาลังเพื่อเป็ นข้อมูล
ความต้องการของสังคมและหลักการ ในการพัฒนาหลักสูตร
ประกันคุณภาพ มี การพัฒนาให้ทัน 2. ผูเ้ ชี่ยวชาญมีส่วนร่ วมในการ
กับความก้าวหน้าของวิทยาการด้าน พัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรรู ปแบบ 3. ติดตามและประเมินหลักสูตร
ใหม่ๆ
อย่างสม่าเสมอ
4. พัฒนามาตรฐานการประกัน
คุณภาพ

ตัวบ่ งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิ นความพึ งพอใจ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ 3.51
คะแนน จาก 5.0 คะแนนมาตรฐานระบบ
การประกันคุณภาพ
4. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
คุณภาพของดุษฎีบณ
ั ฑิตที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
ตัวบ่ งชี้
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้อง 1. จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน 1. มาตรฐานคุณภาพดุษฎีบณ
ั ฑิต
กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ และการท างานร่ วมกั บ ที ม สห 1) มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขา
2) มีความรอบรู ้วธิ ีวทิ ยาการวิจยั
2. บูรณาการสาระสาคัญของศาสตร์
และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรกับกระบวนการ
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
คิดขั้นสูง
3) สามารถใช้กระบวนการวิจยั สร้าง
3. บูรณาการสุนทรี ยสนทนา การถอด
องค์ความรู ้ นวัตกรรมหลักสูตร
บทเรี ยนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้ และการนิเทศ
ในกระบวนการเรี ยนรู ้
4) คิดอย่างเป็ นระบบและเป็ นผูน้ า
ด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
5) มีทกั ษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์ 1. ส่งเสริ มสนับสนุนการทางานวิจยั 2. มาตรฐานงานวิจยั และสร้างสรรค์
และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์
1) จานวนผลงานวิจยั และการบริ การ
2. ส่งเสริ มสนับสนุนโครงการวิจยั
องค์ความรู ้ต่อสังคม
ระหว่างสถาบัน
2) จานวนผลการวิจยั ที่คณาจารย์นามา
3. ส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
บริ การสังคมในลักษณะต่างๆ
ของนิสิตและคณาจารย์
3) จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
4. ส่งเสริ มสนับสนุนการเผยแพร่
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของนิสิต
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์
และคณาจารย์
สู่ชุมชนและสังคม
4) จานวนโครงการวิจยั ที่ทาร่ วมกับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5) จานวนงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและ/หรื อนานาชาติ
พัฒนามาตรฐานการบริ การวิชาการ 1. ส่งเสริ มให้คณาจารย์และนิสิตนา
3. มาตรฐานการบริ การวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม
องค์ความรู ้และผลการวิจยั พัฒนา
1) จานวนผลงานวิจยั /องค์ความรู ้
บุคลากรในชุมชนและสังคม
ที่เผยแพร่ สู่สงั คม
2. ส่งเสริ มให้หน่วยงานเสนอความ
2) จานวนโครงการพัฒนาบุคลากร ให้กบั
ต้องการได้รับการบริ การทางวิชาการ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนามาตรฐานอาจารย์

กลยุทธ์
ตัวบ่ งชี้
1. ส่งเสริ มคณาจารย์พฒั นาตนเอง
4. มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์
ทางด้านวิชาการ การทาวิจยั
1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์
ที่สามารถนาไปเผยแพร่ ในการ
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ โดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ประชุมวิชาการทั้งในและนอก
ระดับ 3.51 คะแนนจาก 5.0 คะแนน
สถาบัน
2) ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่ วมประชุม
2. ส่งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
วิชาการหรื อนาเสนอผลงานวิชาการ
ร่ วมกันระหว่างคณาจารย์ท้ งั ใน
ระดับประเทศและนานาชาติในแต่ละปี
และนอกสถาบัน
3) จานวนครั้งของการประชุม/โครงการที่มี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาการ
ร่ วมกันระหว่างคณาจารย์
4) ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
พัฒ นามาตรฐานหลักสู ต รและการ 1. ส่งเสริ มกระบวนการใช้หลักสูตร 5. มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนรู ้
และการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
1) มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประสิ ทธิภาพ
ที่มาจากบุคลากรทั้งในและนอกสถาบัน
2. กาหนดให้มีคณะกรรมการบริ หาร
2) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
หลักสูตร
มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริ มสนับสนุนการบริ หาร
3) มีระบบการบริ หารจัดการหลักสูตร
จัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ
พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ 1. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
6. มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
ของหลักสูตร
1) มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ
2) ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร
ของดุษฎีบณ
ั ฑิต
ไม่นอ้ ยกว่า 3.10
3. มีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หรื อภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
ในบางรายวิ ช าอาจจัด การศึ ก ษาในลัก ษณะเป็ นชุ ด วิ ช า (Module) หรื อ ที ล ะรายวิ ช า หรื อ ใช้ร ะบบ
สารสนเทศผ่า นระบบเครื อข่า ยของมหาวิท ยาลัย โดยมี กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ตที่ มี สั ดส่ วน
ที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ องปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
ส าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ตหรื อเที ยบเท่ าตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2559 และต้องเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาด้านการศึกษา หรื อมีประสบการณ์
ด้านการศึกษา หากไม่มีประสบการณ์ดา้ นการศึกษามาก่อนจะต้องลงเรี ยนในรายวิชาต่างๆที่สาขาวิชากาหนด
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั แล้วเขียนเรี ยบเรี ยงในลักษณะเอกสารวิชาการ
2. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันบนพื้นฐานขององค์ความรู ้และผลการวิจยั
3. การมีพ้ืนฐานความรู ้ทางภาษาอังกฤษ ความรู ้ดา้ นวิชาการต่างกัน ทาให้มีความพร้อมในการทาวิจยั
ที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ใช้เวลาในการเริ่ มต้นการทาวิจยั แตกต่างกัน
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
1. ส่ ง เสริ ม การสั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จยั ในประเด็ น ที่ เรี ย นรู ้ ทุ ก รายวิ ช าเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์การอ่านเชิงวิพากษ์และการเขียนเอกสารทางวิชาการ
2. ส่ ง เสริ ม กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่วมกัน บนพื้ นฐานขององค์ค วามรู ้ แ ละผลการวิจ ัย
ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
3. กาหนดให้นิสิตเรี ยนรู ้เพิม่ เติมในพื้นฐานวิชาการที่จาเป็ นต้องใช้ในการศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิต และตามที่อาจารย์ประจาวิชาและ/หรื ออาจารย์ที่ปรึ กษานิสิตเห็นสมควร
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

2560
15
15
-

จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
15
15
15
15
15
15
15
15
30
45
45
15
15

2564
15
15
15
45
15

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียม

2560
1,500,000

2561
3,000,000

ปี งบประมาณ
2562
2563
4,500,000
4,500,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าใช้ จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อนภายนอก (1,500 บาทต่อชัว่ โมง x 200 ชัว่ โมง)
ค่าวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งใช้สาหรับนิสิตหนึ่งกลุ่มตลอดหลักสู ตร
ค่าใช้จ่ายการเรี ยนรู ้ ณ แหล่งการเรี ยนรู ้ภายนอกมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสู ตร (ดูงานต่างประเทศ 15 คน คนละ 100,000)
อื่นๆ (สาธารณู ปโภค)
- ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิต 15 คนต่อรุ่ น)

จานวนเงิน

171,216
300,000
100,000
50,000
500,000
1,500,000
118,240
2,568,240
171,216

188,338

หมวดค่าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรื อค่าสาธารณู ปโภค ร้อยละ ___ (ถ้ามี)

9,264
9,264
-

218,338

หมวดค่าปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

ยอดสะสมต่อหัว

30,000
-

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (๑๕%)

35,071

251,088

หมวดค่าใช้ จ่ายส่ วนกลาง

48,912
13,080
9,000
3,120
17,712
6,000

300,000

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (๔,๓๖๐ x ๓ ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (๓,๐๐๐ x ๓ ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (๑,๐๔๐ x ๓ ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (๕,๙๐๔ x ๓ ปี )
ค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลาง: ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา (๒,๐๐๐ x ๓ ปี )

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสู ตร
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตลอดหลักสู ตร
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
มี ร ะบบการเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิ ต เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- หมวดปริ ญญานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่า

หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
54 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรี ยน 15 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มระเบียบวิธีวจิ ัย 6 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
วจ 701 วิธีวทิ ยาการวิจยั ขั้นสู ง
RS 701 Advanced Research Methodology
วจ 702 สถิติเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
RS 702 Statistics for Curriculum Research and Development

3(2–2–5)
3(2–2–5)

กลุ่มการพัฒนาหลักสู ตร 6 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
ลส 701 การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
3(2–2–5)
CL 701 Curriculum Development and Learning Management
ลส 702 สัมมนาและปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
3(0–6–3)
CL 702 Seminar and Practicum in Curriculum Research and Development
กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
พต 701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการวิจยั และ
3(2–2–5)
พัฒนาหลักสู ตร
BH 701 Behavioral and Social Sciences for Curriculum Research and
Development
2. หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
จัดเป็ นกลุ่ มความรู ้ (Cognate area) เพื่อเสริ มสมรรถนะในการทาปริ ญญานิ พ นธ์ นิ สิ ต
สามารถลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าตามความสนใจภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิ ชาการ
หรื อกรรมการควบคุมการทาปริ ญญานิ พนธ์ รายวิชากลุ่มความรู ้ ในหลักสู ตรนี้ จาแนกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มระเบียบวิธีวจิ ยั กลุ่มพัฒนาหลักสู ตร กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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กลุ่มระเบียบวิธีวจิ ัย
วจ 801
RS 801
วจ 802
RS 802
วจ 803
RS 803
วจ 804
RS 804
วจ 805
RS 805
วจ 806
RS 806

การทดสอบและการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
3(2–2–5)
Educational and Psychological Testing and Assessment
การวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสู งและการวิจยั ผสมวิธี
3(2–2–5)
Advanced Qualitative Research and Mix Method Research
การออกแบบงานวิจยั เชิงปริ มาณขั้นสู ง
3(2–2–5)
Advanced Quantitative Research Designs
การสังเคราะห์งานวิจยั อภิมานและการประเมินอภิมาน
3(2–2–5)
Synthesis of Meta-Analysis and Meta-Evaluation
การวิจยั เชิงประเมินและการประกันคุณภาพ
3(2–2–5)
Evaluation Research and Quality Assurance
สถิติประยุกต์ข้ นั สู งในการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
3(2–2–5)
Advanced Applied Statistics in Curriculum Research and
Development

กลุ่มการพัฒนาหลักสู ตร
ลส 801 สัมมนาการวิจยั นวัตกรรมหลักสู ตร
CL 801 Seminar in Curriculum Innovation Research
ลส 802 สัมมนาการออกแบบการเรี ยนการสอน
CL 802 Seminar in Instructional Design
ลส 803 การวางแผนและการจัดการความรู ้
CL 803 Planning and Knowledge Management
ลส 804 สัมมนาการบริ หารงานวิชาการและการนิเทศ
CL 804 Seminar in Academic Administration and Supervision
ลส 805 สัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู ้คิด
CL 805 Seminar in Cognitive Coaching Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560

3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
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กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
พต 801 นวัตกรรมการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
3(2–2–5)
BH 801 Communication Innovation for Education
พต 802 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจิตวิทยาการบริ หาร
3(2–2–5)
BH 802 Educational Leadership and Management Psychology
พต 803 บริ บททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาหลักสู ตร
3(2–2–5)
BH 803 Social Context and Psychology for Curriculum Development Design
พต 804 การศึกษาดูงาน และ/หรื อ การอบรมด้านการศึกษาใน
0(0-2-2)
ต่างประเทศ
BH 804 Study Tour and/or Training on Education in Oversea
3. หมวดปริญญานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา จานวน 36 หน่วยกิตดังนี้
ปพ 991
DE 991
ปพ 992
DE 992
ปพ 993
DE 993

ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 1
Doctoral Dissertation 1
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 2
Doctoral Dissertation 2
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 3
Doctoral Dissertation 3

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสอักษร
วจ (RS)
ลส (CL)
พต (BH)
ปพ (DD)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การพัฒนาหลักสู ตร
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560

15

รหัสตัวเลข
ตัวเลขลาดับที่หนึ่ง

หมายถึง

ตัวเลขลาดับที่สอง

หมายถึง

ตัวเลขลาดับที่สาม

หมายถึง

รายวิชา ดังนี้
7 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
8 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
9 หมายถึง หมวดปริ ญญานิพนธ์
0 หมายถึง รายวิชาระดับปริ ญญาเอก
9 หมายถึง ปริ ญญานิพนธ์
ลาดับที่ของรายวิชาตามกลุ่มวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจกาหนดให้มีการเรี ยนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมจากที่กาหนดในแต่
ละภาคเรี ยน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
วจ701
วิธีวทิ ยาการวิจยั ขั้นสู ง
ลส701
การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
พต701
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
รวม

หน่ วยกิต
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ลส702
สัมมนาและปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
วจ702
สถิติเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
รวม

หน่ วยกิต
3(0–6–3)
3(2–2–5)
6 หน่ วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ลงทะเบียนเรี ยนในหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน 1 รายวิชา
รวม

หน่ วยกิต
3
3 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพ991
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 1
รวม

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพ992
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 2
รวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ปพ993
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 3
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มระเบียบวิธีวิจัย
วจ701 วิธีวทิ ยาการวิจยั ขั้นสู ง
RS701 Advanced Research Methodology

หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
12
12 หน่ วยกิต

3(2–2–5)

ศึ ก ษา วิเคราะห์ ม โนทัศ น์ วิธี วิท ยา การแสวงหาความรู ้ ที่ เป็ นฐานคิ ดของการวิจยั ตามแนว
วิทยาศาสตร์ และปฏิ ฐานนิ ยม การออกแบบ การวิพากษ์และการเลือกใช้ผลการวิจยั ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา เน้นการออกแบบและสร้างสรรค์การวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักสู ตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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วจ702
RS702

สถิติเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
Statistics for Curriculum Research and Development

3(2–2–5)

ศึกษาเทคนิ ควิธีการวิเคราะห์สถิติอา้ งอิงที่เหมาะสมสาหรับงานด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ความแปรปรวนพหุ การวัดซ้ า การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์จาแนก เน้นการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากผล
การวิเคราะห์เพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
กลุ่มการพัฒนาหลักสู ตร
ลส701 การพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
CL701 Curriculum Development and Learning Management

3(2–2–5)

วิเ คราะห์ แ นวคิ ด หลัก การพัฒ นาหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นรู ้ สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี
และผลการวิจยั มาสู่ สารสนเทศสาหรั บการออกแบบหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิการวิจยั พัฒนา
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ การประเมินและสะท้อนผลการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
ลส702
CL702

สัมมนาและปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
Seminar and Practicum in Curriculum Research and Development

3(0–6–3)

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร ฝึ กปฏิ บตั ิ การพัฒนา
หลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้ ตามความสนใจของผูเ้ รี ยน การประเมินคุณภาพหลักสู ตร และนาผลฝึ กปฏิบตั ิมา
ถอดบทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
พต701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
BH701 Behavioral and Social Sciences for Curriculum Research and Development

3(2–2–5)

วิเคราะห์สภาพการณ์ ในสังคมทั้งมิติดา้ นเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา สัมมนาการออกแบบหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
ที่สอดคล้องกับบริ บทสังคมไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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หมวดวิชาเลือก
กลุ่มระเบียบวิธีวิจัย
วจ801 การทดสอบและการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
RS801 Educational and Psychological Testing and Assessment

3(2–2–5)

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา เครื่ องมือวัดตัวแปรทางจิตวิทยาและตัวแปร
ทางสังคมศาสตร์ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ตามหลักการวัดผลทางจิตวิทยา การบริ หารการสอบ
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
วจ802
RS802

การวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสู งและการวิจยั ผสมวิธี
Advanced Qualitative Research and Mixed Methods Research

3(2–2–5)

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และกระบวนทัศน์การวิจยั เชิ งคุณภาพ การกาหนดแผนแบบการวิจยั
เชิ งคุ ณภาพและการวิจยั ผสมวิธี แผนแบบและวิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพและการวิจยั ผสมวิธี หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตีความ การอธิ บายความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนาเสนอรายงานผลการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั ผสมวิธี จริ ยธรรมการวิจยั
วจ803
RS803

การออกแบบงานวิจยั เชิงปริ มาณขั้นสู ง
Advanced Quantitative Research Designs

3(2–2–5)

วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนทัศน์การวิจยั เชิ งปริ มาณ ยุทธศาสตร์ การออกแบบการวิจยั ทั้งการ
วิ จ ัย แบบทดลองและการวิ จ ัย แบบไม่ ท ดลอง การออกแบบการวิ จ ัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
การวิ จ ัย ความเที่ ย งตรงของการวิ จ ัย การเขี ยนรายงานการวิ จ ัย ปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัยเชิ ง ปริ มาณเพื่ อน าไปสู่
การพัฒนาหลักสู ตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม
วจ804
RS804

การสังเคราะห์งานวิจยั อภิมานและการประเมินอภิมาน
Synthesis of Meta-Analysis and Meta-Evaluation

3(2–2–5)

หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริ มาณ เชิงคุณลักษณะ และการสังเคราะห์การประเมิน
การสังเคราะห์งานวิจยั รู ปแบบต่างๆ การวิเคราะห์อภิมาน การวิจยั ชาติพนั ธุ์วรรณาอภิมาน และการสังเคราะห์การ
ประเมิน การประเมินอภิมาน การประเมินและรวบรวมงานวิจยั หรื อผลการประเมินที่จะนามาสังเคราะห์ วิธีการ
วิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจยั การประยุกต์การวิเคราะห์อภิมานและการประเมินอภิมาน และการใช้ประโยชน์ผล
การสังเคราะห์งานวิจยั และการประเมินอภิมาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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วจ805
RS805

การวิจยั เชิงประเมินและการประกันคุณภาพ
Evaluation Research and Quality Assurance

3(2–2–5)

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี การประเมิน การวิจยั เชิ งประเมิน และการประกันคุ ณภาพ คุณภาพของงานวิจยั
เชิ งประเมิน ประเด็นและแนวโน้มของการวิจยั เชิ งประเมิ นและการประกันคุ ณภาพการออกแบบการวิจยั
เชิ งประเมินและการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพ มาตรฐานและวิชาชี พของ การประเมินและการประกัน
คุณภาพ
วจ806
RS806

สถิติประยุกต์ข้ นั สู งในการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
Advanced Applied Statistics in Curriculum Research and Development

3(2–2–5)

การตรวจสอบประเด็นด้านมโนทัศน์ สาระสาคัญ และวิธีวิทยาในการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับ
ลดหลัน่ และโมเดลสมการโครงสร้ าง การระบุ ความเป็ นไปได้ การประมาณค่าการทดสอบ และการสร้าง
โมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
การพิจารณาโมเดลการวิเคราะห์ที่เป็ นทางเลือกที่มีตวั แปรปรับและตัวเชื่ อมในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ
กลุ่มการพัฒนาหลักสู ตร
ลส801 สัมมนาการวิจยั นวัตกรรมหลักสู ตร
CL801 Seminar in Curriculum Innovation Research

3(2–2–5)

วิเคราะห์ และสังเคราะห์กระบวนการวิจยั นวัตกรรมทางหลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้ และการประเมินผล
จากผลการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบตั ิการวิจยั นวัตกรรมหลักสู ตรเชิงสร้างสรรค์ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ลส802
CL802

สัมมนาการออกแบบการเรี ยนการสอน
Seminar in Instructional Design

3(2–2–5)

วิเคราะห์ หลัก การออกแบบการเรี ย นการสอน กลยุทธ์ ก ารออกแบบการเรี ย นการสอน รู ปแบบ
การสอน การออกแบบเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินการเรี ยนการสอน ปฏิบตั ิการ
ออกแบบการเรี ยนการสอน และนาเสนอวิพากษ์ในชั้นเรี ยน
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ลส803
CL803

การวางแผนและการจัดการความรู ้
Planning and Knowledge Management

3(2–2–5)

วิเคราะห์ และสังเคราะห์วธิ ี การ แนวทางในการจัดการความรู ้ จากข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ
และนานาชาติ ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
การวางแผนและจัด การกับทรัพยากรที่ มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ กระบวนการ
ถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กปฏิ บตั ิการวางแผนและการจัดการความรู ้สาหรับการพัฒนาหลักสู ตร
ในระดับที่สนใจ
ลส804
CL804

สัมมนาการบริ หารงานวิชาการและการนิเทศ
Seminar in Academic Administration and Supervision

3(2–2–5)

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการนิเทศ ระบบ เทคนิ ค และเครื่ องมือการนิ เทศ บทบาทของ
การนิ เทศ ระบบพี่เลี้ยงและการช่วยเหลือ การวางแผนงานวิชาการ การนาหลักสู ตรไปใช้ การนิ เทศการจัดการ
เรี ยนรู ้ การประเมินผล สังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารวิชาการและการนิ เทศ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ และนาเสนอวิพากษ์ในชั้นเรี ยน
ลส805
CL805

สัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู ้คิด
Seminar in Cognitive Coaching Innovation

3(2–2–5)

วิเคราะห์แนวคิ ดหลัก การของการโค้ชเพื่อการรู ้ คิ ด การสร้ างความไว้วางใจ การให้ข้อมูล เพื่ อ
กระตุน้ การเรี ยนรู ้ การใช้พลังคาถาม การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเชิ งสร้ างสรรค์ และการให้ขอ้ มูลเพื่อการ
เรี ยนรู ้ ต่อยอด ที่ นาไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณภาพหลัก สู ตร การจัดการเรี ย นรู ้ และการประเมิ นผล ปฏิ บ ตั ิ ก าร
ออกแบบนวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู ้คิดบนฐานการวิจยั นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
พต801
BH801

นวัตกรรมการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
Communication Innovation for Education

3(2–2–5)

วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธี ก ารใช้ น วัต กรรมการสื่ อ สารในการพัฒ นา
ด้านการศึ กษาตามหลักการและกระบวนการสื่ อสาร การใช้นวัตกรรมการสื่ อสารทั้งในด้านของผูส้ ่ งสาร
การสร้างสาร การเลือกช่องทางการสื่ อสาร และการสร้างความเข้าใจให้กบั ผูร้ ับสาร บทบาทการสื่ อสารสมัย
ใหม่ ฝึ กปฏิบตั ิการส่ งเสริ มการสื่ อสารเพื่อการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
พต802
BH802

ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจิตวิทยาการบริ หาร
Educational Leadership and Management Psychology

3(2–2–5)

วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า และภาวะผูน้ าทางการเรี ยนการสอน บทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าทางการศึกษา กระบวนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร จิตวิทยาการบริ หาร การสร้างเครื อข่าย จรรยาบรรณ
ของผูน้ าทางการศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ า
พต803
BH803

บริ บททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาหลักสู ตร
Social Context and Psychology for Curriculum Development

3(2–2–5)

วิเคราะห์บริ บททางสังคมและจิตวิทยาในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างรุ่ นและความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ และการสร้างแรงจูงใจ ปฏิบตั ิการ
ในชุมชน สัมมนาและถอดบทเรี ยน
พต804
BH804

การศึกษาดูงาน และ/หรื อ การอบรม ด้านการศึกษาในต่างประเทศ
Study Tour and/or Training on Education in Oversea

0(0-2-2)

ศึกษาดู งาน และ/หรื อ การอบรม ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร หรื อหลักสู ตรและการ
จัด การเรี ยนรู ้ ใ นต่ า งประเทศ แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ แ นวโน้ ม การพัฒ นาหลัก สู ต รและการจัด การเรี ยนรู ้
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน และเกิดแนวคิดหัวข้อในการทาปริ ญญานิพนธ์
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ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2560

22

หมวดปริญญานิพนธ์
ปพ991
DD991

ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 1
Doctoral Dissertation 1

12 หน่วยกิต

สร้ า งหั ว ข้อ และเค้า โครงปริ ญญานิ พ นธ์ โดยจัด สั ม มนาหั ว ข้อ ปริ ญญานิ พ นธ์ / หั ว ข้อ การวิ จ ัย
ที่สนใจซึ่ งเป็ นผลจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาในภาคสนาม เรี ยบเรี ยงสารสนเทศ
ในลักษณะเค้าโครงงานวิจยั ที่เป็ นไปตามหลักการและแนวคิดทางวิชาการโดยมีเกณฑ์ตามที่ คณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรกาหนด พัฒนาเป็ นเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์
ในระดับผ่านโดยคณะกรรมการที่ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ปพ992
DD992

ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 2
Doctoral Dissertation 2

12 หน่วยกิต

ออกแบบ สร้างและพัฒนารู ปแบบ/หลักสู ตร เครื่ องมือวิจยั ที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
ด้วยวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม การเลื อกพื้นที่ ศึกษาภาคสนาม การกาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย วิธีการ
ดาเนิ นการเก็บข้อมู ล การวิเคราะห์ และรายงานสรุ ป ผลข้อมู ล ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการที่ ปรึ กษา
ปริ ญญานิพนธ์ เผยแพร่ และตีพิมพ์บทความทางวิชาการที่เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั
ปพ993
DD993

ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 3
Doctoral Dissertation 3

12 หน่วยกิต

สรุ ปผลการศึกษา การอภิปรายผล การเขียนปริ ญญานิ พนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบและ
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยื่นขอสอบปากเปล่าต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็ นชอบของ คณะกรรมการ
ควบคุมปริ ญญานิ พนธ์ สอบปากเปล่าปริ ญญานิ พนธ์ ปรับปรุ งแก้ไขเล่มปริ ญญานิ พนธ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบ ยื่นเสนอเล่มปริ ญญานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยและสรุ ปเผยแพร่ เป็ นบทความที่มี
คุณภาพเพื่อการเผยแพร่ และตีพิมพ์
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
3.2.1. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับที่
รายชื่ อคณาจารย์
1.
ผศ.ดร. ดนุลดา จามจุรี

2.

อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล

3.

อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

คุณวุฒิการศึกษา
วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์),2526
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),2531
กศ.ด. (การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร),2545
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ),2540
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ),2542
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร),2547
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา),2554
ศศ.บ. (จิตวิทยา),2538
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),2543
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา), 2547

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหสวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

เลขประจาตัวประชาชน
5-1014-00-066-28-0

3-1005-01-689-42-1

3-1005-03-480-19-7

3.2.2 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับที่

รายชื่ อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

1

ผศ.ดร. ดนุลดา จามจุรี

2

อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล

3

อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

4

รศ.ดร.มารุ ต พัฒผล

5

อ.ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา)
การฝึ กปฏิบตั ิและประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิต
ระดับดุ ษฎีบณ
ั ฑิตได้บูรณาการความรู ้ ที่ได้จากการเรี ยนภาคทฤษฎี ดา้ นการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้
และการออกแบบการเรี ย นการสอนในสถานการณ์ จ ริ ง ซึ่ งนิ สิ ต ดัง กล่ า วจะได้รั บ ประสบการณ์ ดัง กล่ า ว
จากการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา ลส 702 สัมมนาและปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม: สามารถแก้ปัญหาทางคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ ซับซ้อน
ในบริ บททางวิชาการ
2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้: ประยุกต์ความรู ้มาสู่ การวิจยั ทางด้านหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
3. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา: สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจยั ในประเด็นที่มี
ความซับ ซ้ อ นเพื่ อ แก้ปั ญ หาหรื อ พัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ท างด้า นการวิ จ ัย หลัก สู ต ร และการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางด้านการวิจยั และหลักสู ตรสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถวางแผนการ
พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลในแวดวงวิชาการและบุคคลทัว่ ไปอย่าง
สร้างสรรค์
5. มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:
สามารถสรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตลอดภาคการศึกษาโดยต้องมีชวั่ โมงฝึ กปฏิบตั ิ 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกาหนดในการทาวิจยั สาหรับปริ ญญานิพนธ์ ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร การสอน
และการจัดการเรี ยนรู ้ อันจะนาไปสู่ การตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจ ัย ปริ ญญานิ พ นธ์ ท างด้า นพัฒนาหลัก สู ต ร การสอน และการจัดการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง มุ่ ง เน้นการสร้ า ง
องค์ความรู ้ ด้านพัฒนาหลักสู ตร การสอน และการจัดการเรี ยนรู ้ บนพื้นฐานของการวิจยั การพัฒนาหลักสู ตร
และทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตามที่นิสิตสนใจและต้องสามารถอธิ บายได้โดยทฤษฎี และ
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แนวคิดที่นามาใช้ในการศึกษา และองค์ความรู ้ใหม่ที่จะได้รับจากการทาวิจยั โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูค้ วบคุมดูแล
ให้ปริ ญญานิพนธ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ด าเนิ น การวิ จ ัย และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการสอบปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยด าเนิ น การจัด ท ารายงาน
ความก้าวหน้า (progress report) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1. สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการ
2. สามารถตัดสิ นใจกระทาหรื อไม่กระทาการใดๆ บนพื้นฐานหลักสิ ทธิ มนุษยชน
3. สามารถชี้ประเด็นปั ญหาทางวิชาการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยม
อันดีงามในการจัดการกับความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการทางาน
ด้ านความรู้
1. สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญสาหรับการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
2. แสดงความรู ้ ความเข้าใจที่เป็ นปัจจุบนั และเกี่ยวข้องกับการวิจยั หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
3. สามารถคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญสาหรับการวิจยั ทางด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
4. แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบการศึกษา
ด้ านทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความรู ้ทางด้านการวิจยั วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางด้านการวิจยั หลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถสังเคราะห์ผลการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที่สร้างสรรค์
3. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอกสาขาวิชาไปสู่ การพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหา
ด้วยกระบวนการวิจยั
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจยั ในประเด็นที่มีความซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
องค์ความรู ้ทางด้านการวิจยั หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
5. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางด้านการวิจยั และหลักสู ตรสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานหลักวิชาการด้วยความรับผิดชอบ
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนด้วยตนเอง
3. สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลในแวดวงวิชาการและบุคคลทัว่ ไปอย่างสร้างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจยั หลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. สามารถสรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางด้านการวิจยั
และพัฒนาหลักสู ตร
4. นาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสื่ อสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติ
5.3 ช่ วงเวลา
นิ สิ ต จะด าเนิ น การเสนอเค้า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ เมื่ อ ได้ล งทะเบี ย นเรี ย นในมหาวิท ยาลัย มาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิ นภาคเรี ยนที่ 7 และระยะเวลาอนุ มตั ิเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์ถึงวันสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรจะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน
5.4 จานวนหน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสู ตรเพื่อวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนและให้คาปรึ กษา
2. นิสิตนาเสนอโครงการวิจยั ในลักษณะเอกสารกรอบแนวคิด (concept paper) ต่อคณะกรรมการ
บริ หารหลักสู ตรเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ และกาหนดคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
3. นิสิตพบอาจารย์ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ตามกาหนด มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา จัดทา
บันทึกการให้คาปรึ กษา
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4. นิสิตดาเนินการตามโครงการวิจยั ภายใต้คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์
และเผยแพร่ ผลงานวิจยั
5. นิสิตสอบป้ องกันปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. การพิจารณาเอกสารกรอบแนวคิด (concept paper) ของนิสิตโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2. การพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ของนิสิตโดยคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
3. ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าการทาปริ ญญานิ พนธ์
4. สอบผ่านการนาเสนอปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริ ญญานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
5. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับปริ ญญานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐาน TCI กลุ่ม 1
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
เป็ นนักวิจัย ที่เป็ นผูน้ าทางความคิด
ด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรในการสร้าง
องค์ความรู ้ นวัตกรรมทางหลักสู ตร และการ
จัดการเรี ยนรู ้

เป็ นนักวิชาการ ที่มีความรู ้ ความเข้าใจใน
แนวคิด ทฤษฎีดา้ นการวิจยั หลักสู ตร และ
การจัดการเรี ยนรู ้อย่างถ่องแท้ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
กลยุทธ์ การสอน
1. การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
3. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. การฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จริ ง/การศึกษาดูงาน
5. การถอดบทเรี ยน
6. การทาปริ ญญานิพนธ์
การประเมินผล
1. การประเมินผลงานที่สะท้อนศักยภาพด้านการวิจยั
สร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่เป็ นรู ปธรรม เช่น บทความ
วิชาการ/บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
2. การประเมินผลตามสภาพจริ ง
3. การสะท้อนผลการประเมินสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
4. การสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบณั ฑิต
กลยุทธ์ การสอน
1. ส่ งเสริ มให้นิสิตได้เข้าร่ วมประชุมสัมมนาวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสื บค้น
การคัดกรอง และสังเคราะห์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. จัดกิจกรรมการทางานวิจยั และ/หรื อการเขียนบทความทางวิชาการ
ร่ วมกับอาจารย์ประจาหลักสู ตร
การประเมินผล
1. ประเมินจากการเข้าร่ วมประชุมสัมมนาวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ประเมินจากผลงานการทางานวิจยั และ/หรื อการเขียนบทความ
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คุณลักษณะพิเศษ

เป็ นนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถในการนา
ความรู ้มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาหลักสู ตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
1.1 สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บท
ทางวิชาการ
1.2 สามารถตัดสิ นใจกระทา
หรื อไม่กระทาการใดๆ บนพื้นฐาน
หลักสิ ทธิมนุษยชน
1.3 สามารถชี้ประเด็นปั ญหาทางวิชาการ
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
อย่างสร้างสรรค์
1.4 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้
ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน
หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดี
งามในการจัดการกับความขัดแย้ง
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
ทางวิชาการร่ วมกับอาจารย์ประจาหลักสู ตร
3. ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับนิสิตร่ วมชั้นเรี ยน อาจารย์ และบุคคลภายนอก
กลยุทธ์ การสอน
1. การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. การฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จริ ง/การศึกษาดูงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. การถอดบทเรี ยน
การประเมินผล
รายงานการฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จริ ง

กลยุทธ์ การสอน
1. การบูรณาการคุณธรรมจริ ยธรรม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประเด็น
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ในบริ บททางวิชาการ
การจัดการกับความขัดแย้ง
ที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
3. การเรี ยนรู ้จากกรณี ศึกษา
ที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณในบริ บท
ทางวิชาการ และบนพื้นฐาน
หลักสิ ทธิมนุษยชน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากรายงาน/งานวิจยั ของ
นิสิตที่คานึงถึงจริ ยธรรม
ทางวิชาการ
2. ประเมินจากการแสดงแนวคิด/
การตัดสิ นใจหาข้อสรุ ป
ต่อปั ญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรม
ที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการ
และบนพื้นฐานหลักสิ ทธิ
มนุษยชน
3. สังเกตพฤติกรรมการใช้หรื อ
สนับสนุนการใช้ดุลพินิจ
ทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ
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ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
1.5 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการปฏิบตั ิ
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
ทางาน

2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.1 สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี
ที่สาคัญสาหรับการพัฒนาหลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้
2.2 แสดงความรู ้ ความเข้าใจที่เป็ น
ปั จจุบนั และเกี่ยวข้องกับการวิจยั
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 สามารถคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎี
ที่สาคัญสาหรับการวิจยั ทางด้าน
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
2.4 แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
กว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบการศึกษา

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

4. กระตุน้ การแสดงออกถึงภาวะ 4. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ผูน้ าทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ภาวะผูน้ าทางด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมในบริ บททางวิชาการ
5. การสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบณ
ั ฑิต

กลยุทธ์ การสอน
1. บูรณาการการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
คุณลักษณะบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
2. บูรณาการกระบวนการสื บเสาะ
แสวงหาความรู ้ การวิเคราะห์
และการสังเคราะห์องค์ความรู ้
3. ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลงาน/การแสดงความ
คิดเห็นที่สะท้อนความสามารถ
ในการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี
ที่สาคัญในการพัฒนาหลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้
2. ประเมินผลงาน/การแสดงความ
คิดเห็นที่สะท้อนความสามารถ
ในการคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎี
ที่สาคัญในการวิจยั ทางด้าน
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
3. ประเมินผลงานที่สะท้อนความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง
เกี่ยวกับสถานการณ์/แนวปฏิบตั ิ
ที่เปลี่ยนแปลงในสาขาการวิจยั
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. การสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบณั ฑิต
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2.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู ้ทางด้านการวิจยั
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางด้าน
การวิจยั หลักสู ตร และการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลการวิจยั
และทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่
ที่สร้างสรรค์
3.3 สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ
ทั้งในและนอกสาขาวิชาไปสู่
การพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหา
ด้วยกระบวนการวิจยั
3.4 สามารถออกแบบและดาเนิน
โครงการวิจยั ในประเด็นที่มีความ
ซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
องค์ความรู ้ทางด้านการวิจยั
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
3.5 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้
ทางด้านการวิจยั และหลักสู ตร
สู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม

กลยุทธ์ การสอน
1. บูรณาการสาระสาคัญกับการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
2. บูรณาการการเรี ยนรู ้โดยใช้การ
วิจยั เป็ นฐาน
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมการถอดบทเรี ยน
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. ส่ งเสริ มกิจกรรมการเข้าร่ วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน/
ฝึ กอบรมระยะสั้น
ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
6. การฝึ กประสบการณ์ดา้ นการ
ออกแบบหลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนการสอน
ในสถานการณ์จริ ง

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ทดสอบการพัฒนาหรื อแก้ไข
ปัญหาทางด้านหลักสู ตร และการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั
2. ประเมินจากรายงานการสังเคราะห์
ผลการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนา
ความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
3. ประเมินจากรายงาน/โครงการวิจยั
ที่แสดงถึงการบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆทั้งในและนอก
สาขาวิชา
4. ประเมินจากรายงานการออกแบบ
และดาเนินโครงการวิจยั
ในประเด็นที่มีความซับซ้อน
เพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
องค์ความรู ้ทางด้านการวิจยั
หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
5. ประเมินจากรายงานที่แสดงถึง
การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้
ทางด้านการวิจยั หลักสู ตร และ
การจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อออกแบบ
และพัฒนาหลักสู ตร การจัดการ
เรี ยนรู ้
6. การสอบวัดคุณสมบัติดุษฎีบณั ฑิต
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2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐาน 1. บูรณาการการเรี ยนรู ้แบบ
หลักวิชาการด้วยความรับผิดชอบ
Multidisciplinary Team
4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์ และ
2. บูรณาการสุ นทรี ยสนทนา
แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนด้วยตนเอง
(Dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ ง
4.3 สามารถวางแผนการพัฒนาตนเอง
(Deep listening)
และองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ส่ งเสริ มการถอดบทเรี ยน
4.4 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในแวดวงวิชาการและบุคคลทัว่ ไปอย่าง 4. บูรณาการการประเมินตนเอง
สร้างสรรค์
และการให้เพื่อนประเมิน
4.5 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ น
ในกระบวนการเรี ยนรู ้
ผูน้ าทางวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการบนพื้นฐาน
หลักวิชาการ
2. ประเมินจากรายงานที่มีการ
วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
ที่ซบั ซ้อนสู งมาก
3. รายงานตนเองเกี่ยวกับการ
วางแผนการพัฒนาตนเอง
4. สังเกตพฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั นิสิตในชั้นเรี ยน
อาจารย์ บุคคลในแวดวงวิชาการ
และบุคคลทัว่ ไป
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึง
ความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการผ่านการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มการฝึ กปฏิบตั ิ
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
1. บูรณาการสาระสาคัญกับการ
1. ประเมินจากรายงานของนิสิต
และเชิงปริ มาณในการศึกษาค้นคว้า
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ ที่มีการคัดกรองข้อมูลทางตัวเลข
ทางการวิจยั หลักสู ตร และการจัด
ข้อมูลทางตัวเลขและสถิติ
และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
การเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. บูรณาการการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
ค้นคว้าทางการวิจยั หลักสู ตร
5.2 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการเรี ยนรู ้
และการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
3. บูรณาการการนาเสนอผลงาน
2. ประเมินจากการการนาเสนอ
กลุ่มเป้ าหมาย
ทางวิชาการในลักษณะต่างๆ
รายงานทางวิชาการ การนาเสนอ
5.3 สามารถสรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไข ในกระบวนการเรี ยนรู ้
ความคิดเห็นทางวิชาการ
ปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกทางด้าน 4. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการ
3. ตรวจสอบชิ้นงานการนาเสนอ
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
เรี ยนรู ้ผา่ นการศึกษาดูงาน/
รายงานทั้งที่เป็ นทางการ
5.4 สามารถนาเสนอรายงานทั้งที่เป็ น
ฝึ กอบรมระยะสั้นในมหาวิทยาลัย
และไม่เป็ นทางการผ่านสื่ อ
ทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสื่ อ
ในต่างประเทศ
สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ
สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติ
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping) สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการ
2. สามารถตัดสิ นใจกระทาหรื อไม่กระทาการใดๆ บนพื้นฐานหลักสิ ทธิ มนุษยชน
3. สามารถชี้ประเด็นปั ญหาทางวิชาการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
ในการจัดการกับความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการทางาน
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญสาหรับการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
2. แสดงความรู ้ ความเข้าใจที่เป็ นปั จจุบนั และเกี่ยวข้องกับการวิจยั หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
3. สามารถคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญสาหรับการวิจยั ทางด้านหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
4. แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบการศึกษา
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถใช้ความรู ้ทางด้านการวิจยั วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางด้านการวิจยั หลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถสังเคราะห์ผลการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ที่สร้างสรรค์
3. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอกสาขาวิชาไปสู่ การพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาด้วยกระบวนการวิจยั
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจยั ในประเด็นที่มีความซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาองค์ความรู ้
ทางด้านการวิจยั หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้
5. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ทางด้านการวิจยั และหลักสู ตรสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ด้ านที่ 4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานหลักวิชาการด้วยความรับผิดชอบ
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนด้วยตนเอง
3. สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลในแวดวงวิชาการและบุคคลทัว่ ไปอย่างสร้างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจยั หลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. สามารถสรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกทางด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
4. สามารถนาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสื่ อ สิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และ/หรื อนานาชาติ
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● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

ด้ านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
การวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
หมวดวิชาแกน
วจ 701 วิธีวทิ ยาการวิจยั ขั้นสูง
วจ 702 สถิติเพื่อการวิจยั
และพัฒนาหลักสูตร
ลส 701 การพัฒนาหลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู ้
ลส 702 สัมมนาและปฏิบตั ิการ
วิจยั และพัฒนาหลักสูตร
พต 701 พฤติกรรมศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์เพื่อการวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร

○ ○ ● ○ ○

● ○

● ● ● ● ○ ○ ●



 

     







○ ○ ● ○ ○ ●
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ด้ านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
การวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้ าน
วจ 801 การทดสอบและ
การวัดทางการศึกษาและ
จิตวิทยา
วจ 802 การวิจยั เชิง
คุณภาพขั้นสูงและการ
วิจยั ผสมวิธี
วจ 803 การออกแบบ
งานวิจยั เชิงปริ มาณขั้นสูง
วจ 804 การสังเคราะห์
งานวิจยั และการประเมิน
อภิมาน
วจ 805 การวิจยั เชิง
ประเมินและการประกัน
คุณภาพ
วจ 806 สถิติประยุกต์ข้นั
สูงในการวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร
ลส 801 สัมมนาการวิจยั
นวัตกรรมหลักสูตร
ลส 802 สัมมนาการ
ออกแบบการเรี ยนการสอน
ลส 803 การวางแผนและ
การจัดการความรู ้
ลส 804 สัมมนาการ
บริ หารงานวิชาการ
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ด้ านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

ด้ านที่ 2
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้ านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้ านที่ 5
การวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
และการนิเทศ
ลส 805 สัมมนานวัตกรรม
การโค้ชเพื่อการรู ้คิด
พต 801 นวัตกรรมการ
สื่ อสารเพื่อการศึกษา
พต 802 ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษาและจิตวิทยาการ
บริ หาร
พต 803 บริ บททางสังคม
และจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาดูงาน
ศด 901 การศึกษาดูงาน
และ/หรื อ การอบรม ด้าน
การศึกษาในต่างประเทศ
หมวดปริญญานิพนธ์
ปพ 991 ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตนิพนธ์ 1
ปพ 992 ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตนิพนธ์ 2
ปพ 993 ปริ ญญาดุษฎี
บัณฑิตนิพนธ์ 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดังนี้
คะแนน
80-100
75-79

ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

ค่ าระดับขั้น
4.0
3.5

70-74

B

ดี (Good)

3.0

65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

การประเมิ น ผลการสอบพิ เ ศษตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ตร ได้ แ ก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุ ณสมบัติ (Qualification Examination) และการประเมินคุ ณภาพปริ ญญานิ พนธ์
ให้ผลการประเมินเป็ น ผ่าน P (Pass) หรื อ ไม่ผา่ น F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนิสิตเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
2.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ ประกอบไปด้วย อาจารย์ประจา และอาจารย์พิเศษเป็ นผูพ้ ิจารณา
ความเหมาะสม
2.3 การทวนสอบในระดับหลักสู ตรทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนิสิตและรายงานผล
2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนของนิสิตหลังสาเร็ จการศึกษา ทาโดยการตรวจสอบ
จากผูป้ ระกอบการหรื อหัวหน้างาน ที่ดุษฎีบณั ฑิตไปประกอบอาชีพ และขอความเห็น
จากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสู ตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00
จากระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์
ขอทาปริ ญญานิ พนธ์ เสนอปริ ญญานิ พนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้อง
เป็ นระบบเปิ ดให้ผสู ้ นใจเข้ารับฟั งได้ สาหรับผลการปริ ญญานิ พนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของปริ ญญานิ พนธ์ตอ้ ง
ได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใรวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสู ตร การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์
ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและการบริ หาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ
จริ ยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาในด้านการจัดการเรี ยน
การสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสู ตร รายวิชาในหลักสู ตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรื อ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู ้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์
พี่เลี้ยง หรื อประธานหลักสู ตร
1.5 การกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสู ตร
1.6 ส่ งเสริ มให้เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การทาวิจยั การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานการประชุมทางวิชาการ
1.7 ส่ งเสริ มให้ทาการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ตลอดจนการบริ การวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนา
ความรู ้ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
ส่ งเสริ มอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่ อง สนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม นาเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่ งเสริ มทักษะและความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยใช้
การวิจยั เป็ นฐาน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา
การศึกษาดูงานการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อ
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- ส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ
- ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ระหว่างอาจารย์ท้ งั ในและนอกมหาวิทยาลัย

-

ส่ งเสริ มการให้คาปรึ กษาการทาปริ ญญานิพนธ์แก่นิสิตที่มีประสิ ทธิ ภาพ กระตุน้ ให้เกิดการ
วิจยั สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

-

ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ และการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างอาจารย์และนิสิต
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- ส่ งเสริ มการทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
- ส่ งเสริ มการบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
- ส่ งเสริ มการทาผลงานทางวิชาการและการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.การกากับมาตรฐาน
1. การบริ ห ารหลัก สู ต รด าเนิ น การโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร ที่ บ ัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้ง
จากอาจารย์ประจาหลักสู ตร คณาจารย์ประจา และผูท้ รงคุ ณวุฒิจากหน่ วยงานอื่ นๆ เพื่อปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการ
บริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลหลักสู ตร
2. ดาเนิ นการประชุ มคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณาจารย์ผูส้ อนก่ อนการเปิ ดภาคเรี ยน ระหว่าง
ภาคเรี ยนและสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน เพื่อวางแผน กากับ ติดตาม ประเมินผล และพิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดการเรี ยน
การสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
3. ดาเนิ น การประเมิน คุ ณภาพการสอนของอาจารย์ผูส้ อนในแต่ละรายวิชา ทุ กภาคการศึ กษาและใช้
ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุ งรายวิชาให้มีคุณภาพมากขึ้น
2.บัณฑิต
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีภาวะผูน้ า มีวิธีคิด
อย่างเป็ นระบบ และสามารถตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยคานึ งถึงคุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิ ยม
อัน ดี ง าม เป็ นนัก วิ จ ัย และพัฒ นาหลัก สู ต รที่ มี ค วามรอบรู ้ วิ ธี วิ ท ยาการวิ จ ัย และศาสตร์ ต่ า งๆ สามารถใช้
กระบวนการวิจยั สร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรมหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้ และเป็ นนักวิชาการและนักปฏิบตั ิ
ที่มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีดา้ นการวิจยั หลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู ้ ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต โดยผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต ครอบคลุ ม คุ ณ ภาพตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ตร 5 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปั ญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนาผลการประเมินมาปรับปรุ งคุณภาพของหลักสู ตร
3.นิสิต
หลัก สู ตรมี ร ะบบการรั บ นิ สิ ต เข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รเพื่ อ คัด เลื อกนิ สิ ต ที่ มี คุณ สมบัติ แ ละความพร้ อ ม
ในการเรี ยนในหลักสู ตรจนสาเร็ จการศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถเรี ยนในหลักสู ตรได้อย่างมีความสุ ข สามารถ
สาเร็ จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของนิ สิตในระหว่างที่ กาลังศึ กษา
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของนิสิต และส่ งเสริ มพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสู ตรมีระบบ กลไก และการประเมินผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
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1. ด้ านการรับนิสิต
1. กาหนดจานวนและคุณสมบัติของผูส้ มัครที่จะรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์กาหนดการรับสมัครนิ สิต
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสู ตร
2. หลักสู ตรทาการประชาสัม พันธ์ ผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่ น Poster, แผ่นพับ, social media ต่างๆ เช่ น
Facebook และ Line, รวมทั้งการฝากประชาสัมพันธ์ผา่ นศิษย์เก่าที่สาเร็ จการศึกษาไปแล้ว
3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศเรื่ องการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสู ตร
4. ก าหนดให้มี ก ารสอบคัดเลื อ กผูส้ มัค รที่ มี ค วามพร้ อมและมี คุ ณ สมบัติส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร
ซึ่งอาจจะเป็ นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู ้ หรื ออาจจะเป็ นสอบสัมภาษณ์วชิ าการ
5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์
6. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสู ตรเพื่อดาเนิ นการสอบคัดเลือกผูส้ มัคร
และแจ้งผลพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสู ตรรับทราบ และส่ งผลไปที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในภาพรวมและ
ประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็ นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป
7. บัณฑิ ต วิท ยาลัย ประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับ คัดเลื อกเข้าศึ ก ษาในหลัก สู ตร ถ้าจานวนนิ สิ ตที่ ไ ด้รั บ
คัดเลื อกเข้าศึกษาน้อยกว่าจานวนตามแผนการรับนิ สิต จะทาการเปิ ดรับในรอบ 2 ต่อไป และหากจานวนนิ สิต
ที่ได้รับคัดเลื อกจากการเปิ ดรับทุกรอบน้อยกว่าจานวนขั้นต่ าในการรับนิ สิตที่ระบุ ไว้ในประกาศการรับนิ สิต
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสิตใหม่ในปี การศึกษานั้น
8. คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรประชุ มเพื่ อประเมิ นผลการดาเนิ นงาน เพื่ อหาแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาดาเนินการ
2. ด้ านการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
หลักสู ตรมี ระบบและกลไกเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้นิสิตก่ อนเข้าศึ กษาโดยคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสู ตรต้องเข้าร่ วมโครงการปฐมนิ เทศนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพื่อรับทราบข้อบังคับ ข้อกาหนด และรับฟั งคาแนะนาเกี่ยวกับแผนการศึกษาการเรี ยน
และแนวทางการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาพื้นฐานความรู ้ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนในหลักสู ตร ของนิสิต
ใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่เหมาะสมกับนิสิต
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3. การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาประจารุ่ นเพื่อดูแลและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับแนวทางการทาปริ ญญานิพนธ์
ในภาพรวม รวมทั้งกากับและติ ดตามการเรี ยนและความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อปริ ญญานิ พนธ์และการ
สอบเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์
2. นิ สิตปรึ กษาอาจารย์ที่มีความรู ้ และความเชี่ ยวชาญตรงกับหัวข้อปริ ญญานิ พนธ์ที่ต้ งั ใจจะทา และ
เมื่อได้ทิศทางและแนวทางการทาปริ ญญานิ พนธ์ที่ชดั เจนแล้ว นิ สิตสามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิ พนธ์ที่ตนเองเลื อกโดยผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร สาหรับนิ สิตคนใดที่มีปัญหา
หรื อไม่สามารถหาอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ได้ สามารถยื่นเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
กาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาที่เหมาะสมตรงกับหัวข้อปริ ญญานิพนธ์ของนิสิต
3. อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์มีหน้าที่เสนอแนะและให้คาปรึ กษาแนวทางการวิจยั และกาหนด
หัวข้อปริ ญญานิ พนธ์ร่วมกันกับนิ สิต และเมื่อหัวข้อมีความชัดเจนแล้ว นิ สิตสามารถเสนอหัวข้อปริ ญญานิ พนธ์
เพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อพัฒนาต่อเป็ นเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์
4. เมื่ อนิ สิ ตเรี ยนรายวิช าครบตามที่ หลักสู ตรก าหนด นิ สิตต้องทาการสอบวัดคุ ณสมบัติโดยคณะ
กรรมการบริ หารหลัก สู ต รจะแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบวัดคุ ณ สมบัติ เ พื่ อ ก าหนดเนื้ อ หาและวิ ธี ก ารสอบ
ดาเนิ นการจัดสอบ และแจ้งผลการสอบแก่ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เมื่ อนิ สิตสอบผ่านจึ ง จะสามารถ
ขอสอบเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ได้ในลาดับต่อไป
5. เมื่อนิ สิตผ่านการอนุ มตั ิหวั ข้อปริ ญญานิ พนธ์แล้ว นิ สิตทุกคนจะต้องทาแผนการทาปริ ญญานิ พนธ์
ผ่ า นความเห็ น ชอบของอาจารย์ที่ ป รึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ และเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการทาปริ ญญานิพนธ์ของนิสิต
6. อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์มีหน้าที่ดูแลและติดตามให้นิสิตทาปริ ญญานิ พนธ์ให้เป็ นไปตาม
แผนที่เสนอ ทาการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริ ญญานิ พนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสู ตรกาหนด และดูแล
ให้นิสิตทาปริ ญญานิ พนธ์ให้มีผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพและเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในรู ปแบบการนาเสนอทั้งในและ
ต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของปริ ญญานิพนธ์
4. การคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
หลักสู ตรมี ระบบและกลไกเกี่ ยวกับการดู แลและให้คาปรึ กษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพื่อให้
นิ สิตมีความพร้ อมในการเรี ยน เรี ยนอย่างมีความสุ ข ซึ่ งมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการสาเร็ จการศึกษา โดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาประจารุ่ น และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ที่ตรงกับความต้องการและ
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หัวข้อปริ ญญานิ พนธ์ที่นิสิตจะทา เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรี ยน การทาปริ ญญา
นิ พนธ์ และการใช้ชีวิตระหว่างการเรี ยนในหลักสู ตร คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะติ ดตามการดู แลนิ สิต
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาประจารุ่ นและอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์อย่างสม่าเสมอ
5. ความพึงพอใจและการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
นิ สิตสามารถยื่นข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนต่อประธานหลักสู ตรหรื อเลขานุ การ
หลักสู ตรได้โดยตรงทั้งทางวาจาหรื อส่ งเป็ นเอกสาร เพื่อที่จะนาเข้าสู่ การประชุ มพิจารณาในการหาหนทางแก้ไข
อย่างเหมาะสม
4. อาจารย์
1. การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา
การจ้า ง การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ง การท าสั ญญาจ้า ง และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานมหาวิท ยาลัย
โดยมีกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออัตรา การประชุ มเพื่อกาหนดคุ ณสมบัติผูเ้ ข้าสมัคร
ระดับปริ ญญาเอกตรงกับสาขาหรื อสาขาที่ เกี่ ยวข้อง มี ป ระสบการณ์ เพีย งพอต่ อความรั บ ผิดชอบการสอน
มีการสรรหา คัดเลื อกบุคลากรอย่างเป็ นระบบ เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเขียนแนวปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ดาเนิ นการประกาศรับสมัครทุกสื่ ออย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นไปอย่างยุติธรรมและโปร่ งใส
2. การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตร คณาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตรและผูส้ อนจะต้องร่ วมกันในการ
วางแผนจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผล และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร ตลอดจนปรึ กษาหารื อ หาแนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ เพื่อร่ วมสอนและควบคุมหรื อสอบปริ ญญา
นิ พ นธ์ จ ะค านึ ง ถึ ง คุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ และความรู ้ ค วามสามารถในรายวิ ช าหรื อ หัว ข้อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
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5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การออกแบบหลักสู ตรและสาระรายวิชาในหลักสู ตร
หลักสู ตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสู ตรและสาระวิชาในหลักสู ตร ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนา และปรั บปรุ งหลักสู ตรให้มีความ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่ งชาติ โดยมีระบบการเปิ ดและปิ ดหลักสู ตร ตามแนว
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. กรณี ครบรอบการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะวิเคราะห์หลักสู ตร
เดิ มเพื่อการพัฒนาและปรั บปรุ ง โดยการนาข้อมู ลจากที่ ทาการสารวจความคิ ดเห็ นของศิ ษย์เก่ า บัณฑิ ตใหม่
และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งการจัดการวิพากษ์หลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญ
ในสาขาวิช า เพื่ อให้ข ้อเสนอแนะทั้ง ทางด้านเนื้ อหาและการจัดการเรี ย นการสอนที่ มุ่ งเน้นพัฒนาศัก ยภาพ
ของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุ งเนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสู ตรและกาหนดแผนการเรี ยนการสอน
3. มีการกาหนดรายวิชาในหลักสู ตร คาอธิ บายรายวิชา ให้มีเนื้ อหาที่ทนั สมัยและพิจารณากาหนด
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ (curriculum mapping) ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรี ยนรู ้และจัดแผนการเรี ยนการสอน
4. เสนอ มคอ.2 ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ตามขั้น ตอนที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนด และส่ ง ให้ สกอ. รั บ ทราบ
หลักสู ตร
5. จัดการให้มีการเรี ยนการสอนตาม มคอ. ฉบับปรับปรุ งที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. แล้ว และ
กากับติ ดตามการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม มคอ.3 และจัดารายงานผลการดาเนิ นงานของรายวิชา
(มคอ.5) ส่ งมหาวิทยาลัยตามกาหนดระยะเวลา
6. จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินการประจาปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการดาเนินการและนาผล
การประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุ งพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป
7. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปี สุ ดท้ายเกี่ยวกับหลักสู ตรและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต และ
นาผลการประเมินไปปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรได้ดาเนินการวางระบบและดาเนิ นการกาหนดผูส้ อนดังนี้
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบรายวิชาเพื่อบริ หารจัดการรายวิชาและกาหนดผูส้ อนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรที่กาหนดโดย สกอ.
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2. พิจารณากาหนดผูส้ อนโดยคานึ งถึงความเชี่ ยวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อนั้นๆ
3. พิจารณาทบทวนการกาหนดผูส้ อนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
5.3 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรได้ดาเนิ นการวางระบบและดาเนิ นการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้
1. กาหนดให้มี ก ารประชุ มเพื่ อพิ จารณา มคอ.3 ทุ ก รายวิช าก่ อนเปิ ดภาคเรี ย นใหม่ และอาจารย์
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบของทุ ก รายวิ ช าจะต้อ งส่ ง มคอ.3 ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนใหม่
2. กากับดูแลให้รายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเนื้อหาตามคาอธิ บายรายวิชา
3. ตรวจสอบการจัดการเรี ย นการสอน และการประเมิ นผลให้สอดคล้องกับ จุ ดดาในมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้ (mapping) ทั้งนี้ กาหนดให้มี การประเมิ นการสอนเมื่ อเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอน และให้นิสิ ต
ประเมินการสอนของผูส้ อน
5.4 การควบคุมหัวข้ อปริญญานิพนธ์ ให้ สอดคล้ องกับสาขาวิชาและความก้ าวหน้ าของศาสตร์
หลักสู ตรมีการควบคุมหัวข้อปริ ญญานิ พนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
ดังนี้
1. นิ สิ ตเสนอหัวข้อปริ ญญานิ พ นธ์ โดยผ่า นความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
ก่อนจึ งจะสามารถดาเนิ นการพัฒนาเป็ นเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์ ต่อไป เพื่อควบคุ มและกากับหัวข้อปริ ญญา
นิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์ให้เป็ นตาม
ข้อบัง คับ ของบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ 1 คนที่ ต้อ งไม่ ใ ช่ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาปริ ญญานิ พ นธ์ และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 4 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ ร่วม อาจารย์ประจา
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน เป็ นเลขานุการ โดยจะพิจารณาจากกรรมการที่มีความรู ้
ความเชี่ ย วชาญที่ ส อดคล้องกับ ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ หัวข้อปริ ญญานิ พ นธ์ เสนอต่ อคณบดี บ ณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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3. คณะกรรมการสอบเค้า โครงพิ จารณาปริ ญญานิ พ นธ์ จากความสอดคล้องกับ สาขาวิช าความ
ทันสมัย ตามความก้า วหน้า ของศาสตร์ ความพร้ อมด้า นวิช าการและด้า นการวิจยั ของนิ สิ ต คณะกรรมการ
จะพิจารณาให้ผ่านหรื อไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของคณะกรรมการ จากนั้นให้ขอ้ เสนอแนะแก่นิสิตในการ
ปรั บแก้ให้เป็ นเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์ที่เหมาะสม มี เนื้ อหาและวิธีการวิจยั ที่ทนั สมัยสอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ต้ งั ไว้
4. นิ สิ ต ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเค้า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา พร้ อ มทั้ง เสนอ
เค้าโครงที่แก้ไขเพื่อขออนุมตั ิการทาปริ ญญานิพนธ์และเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
5. นิ สิ ต รายงานความก้ า วหน้ า ในการท าปริ ญญานิ พ นธ์ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สู ต ร
และบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
5.5 การช่ วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์ และการตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจะมีการช่วยเหลือ กากับ และติดตามการทาปริ ญญานิ พนธ์ การเขียน
รายงานความก้าวหน้าการทาปริ ญญานิ พนธ์ โดยที่ประชุ มได้มีการประชุ มวางแผนและกาหนดเป็ นข้อกาหนด
ดังนี้
1. นิ สิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการทาปริ ญญานิ พนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์
ทุกเดือน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ตรวจสอบความก้าวหน้าและรับรองรายงานความก้าวหน้าการทา
ปริ ญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
3. ในกรณี ที่ นิ สิ ต บางคนขาดการติ ด ต่ อ กับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
ต้องแจ้งต่ อคณะกรรมการบริ หารหลัก สู ตรเพื่ อพิ จารณาหาแนวทางติ ดตาม และสื บค้นสาเหตุ และพิ จารณา
ช่วยเหลือนิสิตในกรณี ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ
4. หลักสู ตรสนับสนุ นให้มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั โดยให้นิสิตเขี ยนบทความวิจยั ในช่ วยที่กาลัง
ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยสามารถน าผลการวิ จ ัย บางส่ ว นไปน าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรื อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. และ
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสู ตรและข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
5. ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ขอทุ น สนับ สนุ น ทั้ง ทุ น การน าเสนอผลงานและทุ น สนับ สนุ น การตี พิ ม พ์
ผลงานวิจยั จากแหล่งทุนต่างๆ
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6.สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้ อหนังสื อและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การ
ให้อาจารย์และนิ สิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น
อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาเป็ น นอกจากนี้
อาจารย์พิ เศษที่ เชิ ญมาสอนบางรายวิช าและบางหัวข้อ ก็ มี ส่ วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนัง สื อส าหรั บ ให้
หอสมุดกลางจัดซื้ อด้วย ในส่ วนของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องอาจจัดให้มีห้องเรี ยนรู ้ย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตารา
หรื อวารสารเฉพาะทาง และบัณฑิ ตวิทยาลัยจะต้องจัดสื่ อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรื อมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ด ปี การศึกษา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคาแนะนา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมินผลงานของนิสิต
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนิสิต
3. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ในรายวิชาของนิสิต
4. การประเมินตนเองของอาจารย์ผสู ้ อน
5. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1. การประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต
2. การประเมินอาจารย์ผสู ้ อนโดยคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
3. การประเมินตนเองของอาจารย์ผสู ้ อน
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาปรับปรุ งพัฒนาทักษะและกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
ดาเนิ นการประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยยึดหลักการประเมินแบบมีส่วนร่ วม จากกลุ่มบุคคล ดังนี้
1) ผูเ้ รี ยน 2) ดุษฎีบณั ฑิต 3) คณาจารย์ 4) คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร 5) ผูท้ รงคุณวุฒิ 6) ผูใ้ ช้ดุษฎีบณ
ั ฑิต และผู ้
มี ส่วนได้ส่วนเสี ยอื่ นๆ โดยดาเนิ นการประเมิ นอย่างน้อยทุ กๆ 5 ปี โดยประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดย
นักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย ประชุมผูแ้ ทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์ การประเมินโดยที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงานทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสู ตร
ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้ วดั โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดี ยวกันอย่างน้อย 1 คน โดยเป็ นคณะกรรมการชุ ด
เดี ย วกันกับ การประกันคุ ณภาพภายใน ประเมิ นผลการดาเนิ น งานตามตัวชี้ วดั และสรุ ป รายงานผลการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1. น าข้อ มู ล จากการรายงานผลการด าเนิ น การรายวิ ช าเสนออาจารย์ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต รอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดาเนินการประจาปี เสนอประธานสาขา
2. ประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสู ตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
การดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร
ปรั บ ปรุง พ.ศ. 2560) ด าเนิ น การโดยน าส่ งหลั ก สู ตรที่ป รับ ปรุงแล้ วเพื่ อให้ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ทาการตรวจสอบ
ประเมิน วิพากษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีรายนามดังนี้
1. ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2. ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
3. ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
4. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
5. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ข้อ 1.1 สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่จาเป็นต้องนามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ควรเพิ่มบริบทศตวรรษที่ 21 นักวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรจาเป็นที่จะสร้าง
และจัดการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อการ
สร้างคนเพื่อพร้อมสาหรับศตวรรษ
ที่ 21
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ข้อ 1 ปรัชญา ความสาคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาควรเน้นให้เป็นการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์
พัฒนาการศึกษาและก่อให้เกิด
สังคมสันติสุข อุดมปัญญา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (1) โดย
คานึงถึงค่านิยมอันดีงาม หมายถึง
คุณธรรม จริยธรรม หรือไม่

2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ในข้อ “แผนการปรับปรุงมาตรฐาน
ของหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้อง

การดาเนินการปรับปรุง
เพิ่มแล้ว

ปรับแก้ปรัชญา จากเดิม “การวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรนาสู่
การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน”
เป็น “การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
นาไปสู่การพัฒนาการศึกษา
เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน
และเกิดสันติสุข”
ปรับแก้วัตถุประสงค์ข้อ 1 จากเดิม
“มีภาวะผู้นาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงค่านิยมอันดีงาม” เป็น
“มีภาวะผู้นาและสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันดีงาม”
ปรับแก้จากเดิม “แผนการปรับปรุง
มาตรฐานของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ในข้อ “แผนการปรับปรุงมาตรฐาน
ของหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและหลัก
การประกันคุณภาพ” ควรจะมีการ
พัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้า
ของวิทยาการด้านการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ด้วย
ในส่วน “พัฒนามาตรฐานอาจารย์”
ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ตาแหน่งทางวิชาการ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการ และโครงสร้างของ
หลักสูตร
ข้อ 2.4(1) บูรณาการการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยในประเด็น
ที่เรียนรู้ จะแก้ปัญหานิสิตขาดทักษะ
ได้อย่างไร
หมวดวิชาแกน
วิชา พต 701 วิถีการคิดเชิงตรรกะ
ทางพฤติกรรมศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ฯ วิ ชานี้ น่ า จะเติ ม
เต็ ม ทฤษฎี ท างสั ง คมศาสตร์ แ ละ
พฤติ ก รรมให้ นิ สิ ต ควรเป็ น “ทฤษฎี
ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ฯ”

การดาเนินการปรับปรุง
ปรับแก้จากเดิม “แผนการปรับปรุง
มาตรฐานของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และหลักการประกันคุณภาพ” เป็น
“แผนการปรับปรุงมาตรฐานของ
หลักสูตรให้มมี าตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและหลักการ
ประกันคุณภาพ มีการพัฒนาให้ทัน
กับความก้าวหน้าของวิทยาการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบใหม่ๆ”
ปรับแก้เป็น “ส่งเสริมการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยในประเด็นที่
เรียนรู้ทุกรายวิชา เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และการเรียนรู้
ด้านการอ่านเชิงวิพากษ์ และการเขียน
เอกสารทางวิชาการ”

ปรับแก้ในรายละเอียดรายวิชา
จากเดิม “วิเคราะห์ปรัชญาและแนว
ทางการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ สังเคราะห์และวิพากษ์
สภาพการณ์ในสังคมเชิงปรัชญา
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบการศึกษา
ไทย” เป็น “วิเคราะห์ปรัชญา ทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการสร้างสรรค์ สังเคราะห์
สภาพการณ์ในสังคมเชิงปรัชญา
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบการศึกษา
ไทย”
วจ 703 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็น
“การวิเคราะห์จาแนกและจัดกลุ่ม”
“หลักการของสถิตเิ ชิงอ้างอิง เทคนิค
ปั จ จุ บั น ไม่ ค่ อ ยได้ ใ ช้ กั น แล้ ควรให้ และวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุที่ใช้ใน
concept ในขณะที่ ส อน MANOVA การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แ ล ะ MMRA แ ล ะ คั ด อ อ ก จ า ก แปรปรวนพหุที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช า ควรเพิ่ ม HLM
ห รื อ Multiple-Level modeling
เ พ ร า ะ เ ป็ น concept ส า คั ญ
จาเป็นต้องใช้ในสถิติขั้นสูง

หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน
กลุ่มระเบียบวิธีวิจัย
วจ 801 การทดสอบและการวัดทาง
การศึกษาและจิตวิทยา เพิ่มข้อความ
ในค าอธิ บ ายรายวิ ช า “วิ เ คราะห์
แนวคิดและทฤษฎีการวัดผลการศึกษา
และจิตวิทยา เครื่องมือวัดตัวแปรทาง
จิตวิทยา และตัวแปรทางสังคมศาสตร์
การสร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ ตามหลั ก Psychometric
การบริห ารการสอบ สถิติ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย เพื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ”
วจ 802 หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร ควรไปอยู่ในกลุ่ม
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ปรั บ แก้ ค าอธิ บ าย
รายวิชา “วิเคราะห์หลักการวิจัยและ
พั ฒ น า ( research and
development) ส าหรั บ การพั ฒ นา
หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ ในการประเมิ น
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เป็ น (need
assessment) ก า ร ส ร้ า งเอ ก ส า ร
หลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารพั ฒ น า
หลั ก สู ต รโดยใช้ ห ลั ก การวิ จั ย และ
พัฒนา นาเสนอและสัมมนานั้นเรียน”
การสังเคราะห์งานวิจัย ควรแยกไปไว้
ในวิชาสังเคราะห์งานวิจัย
วจ 803 การออกแบบงานวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพขั้นสูง ควรเป็น การออกแบบ

การดาเนินการปรับปรุง
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การ
วิเคราะห์ตัวประกอบ และการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น
การวิเคราะห์พหุระดับ ตลอดจน
การศึกษาแนวคิดใหม่ๆ ของสถิติขนั้ สูง
เน้นความสาคัญของการวิเคราะห์และ
แปลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เป็น
“วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวัด
ผลการศึกษาและจิตวิทยา เครื่องมือ
วัดตัวแปรทางจิตวิทยา และตัวแปร
ทางสังคมศาสตร์ การสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตาม
หลักการวัดผลทางจิตวิทยา
(Psychometric) การบริหารการสอบ
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ฝึกปฏิบตั ิการวิจยั เพื่อสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ”

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ย้ายวิชา วจ802 หลักการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ไปอยู่
กลุ่มพัฒนาหลักสูตร เป็น ลส 802
หลักการวิจยั และพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ
เปลี่ยนเป็น “วจ 802 การออกแบบ
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
งานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวิจัย
แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น วิ ธี Advanced
Qualitative Research Design and
Mix Method Research ค ว ร เพิ่ ม
MMR เข้าไปด้วยเพราะผู้เรียนพื้นฐาน
ท า งวิ จั ย เชิ งป ริ ม า ณ จ า ก ป .โท
สามารถต่ อ Quali Res. และ MMR
ได้เลย

วจ 804 การออกแบบงานวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณขั้นสูง ตัด “การวิเคราะห์อภิ
มาน” ออกจากคาอธิบายรายวิชา ควร
แยกเป็ น วิชาหนึ่ ง เพราะสาระมี ก าร
พั ฒ นาไปมาก ควรต้ องปรั บ ปรุงโดย
เปิดรายวิชานี้แยกเป็นวิชาเฉพาะ
วจ 805 การวิ จั ย ประเมิ น และการ
ประเมินอภิ มาน ควรปรับเป็น “การ
สั งเคราะห์ งานวิ จั ย อภิ ม านและการ
ประเมินอภิมาน Meta-Analysis and
Meta-Evaluation”
วจ 806 การคิ ด สะท้ อ นในการวิ จั ย
และพัฒนาหลักสูตร
ควรตัดออกเพราะซ้าซ้อนกับ วจ803
และเปิ ด วิ ช า “การวิ จั ย เชิ งประเมิ น
และการประเมิ น ผล (Evaluation
Research and Quality Assurance)
เน้นรูปแบบการประเมินทุกรูปแบบไป
จนถึงการประกันคุณภาพ
กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
ลส 801 สั ม มนาการวิ จั ย นวั ต กรรม
เทคโนโลยีของหลักสูตร ควรรวมวิชา
ล ส 804 สั ม ม น า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมหลักสูตรเข้าด้วยกันได้
ลส 806 สั ม มนาการจั ด การเรี ย นรู้
เกี่ยวข้องกับ ลส 802 สัมมนาสื่อและ

การดาเนินการปรับปรุง
งานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวิจัย
ผสมวิธ”ี ปรับแก้คาอธิบายรายวิชา
เป็น “วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
และกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ
การกาหนดแบบแผนการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยผสมวิธี แผนแบบ
และวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ หลักการ
และวิธีการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ตีความอธิบายความเชื่อมโยง
ของปรากฏการณ์ โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การ
นาเสนอรายงานผลการวิจัย จริยธรรม
การวิจัย ปฏิบตั ิการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนา
วจ 804 การออกแบบงานวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นสูง เปลีย่ นเป็น วจ 803 ตัด
“การวิเคราะห์อภิมาน” ออกจาก
คาอธิบายรายวิชา
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและปรับแก้
เป็น “วจ 804 การสังเคราะห์งานวิจัย
อภิมานและการประเมินอภิมาน”
ตัววิชา วจ 806 การคิดสะท้อนในการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพิม่ วิชา
“วจ805 การวิจัยเชิงประเมินและการ
ประกันคุณภาพ”

รวมวิชา ลส 801 สัมมนาการวิจัย
นวัตกรรม เทคโนโลยีของหลักสูตร
และวิชา ลส 804 สัมมนาการวิจยั และ
นวัตกรรมหลักสูตร เป็น ลส 801
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตร
รวมวิชา ลส 806 สัมมนาการจัดการ
เรียนรู้ กับ ลส 802 สัมมนาสื่อและ
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
การดาเนินการปรับปรุง
นวั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นรู้ ม าก นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เป็น
น่าจะรวมกันได้
ลส 803 สัมมนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้
หมวดปริญญานิพนธ์
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ปพ 991 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนิพนธ์ 1
ปรับ “นาเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์”
เป็น “สัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์”
ปพ 993 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนิพนธ์ 3
ปรับ “สรุปผลการศึกษา การอภิปราย
ผล” เป็น “สัมมนาสรุปผลการศึกษา
การอภิปรายผล”
และควรจั ด ในรูป วิ ชาสั ม มนาพบกั น
เ ดื อ น ล ะ ค รั้ ง เ พื่ อ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากกั น และกั น โดยอาจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต ร เข้ า ร่ ว มพั ฒ นาทุ ก คน ทุ ก
ครั้งเพื่อรับรู้ร่วมกัน
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าเขี ย น
จ าน วน ห น่ วย กิ ต 3(2-2-5) เกื อ บ
ทั้งหมด ไม่สะท้อนว่าธรรมชาติของแต่
ละรายวิชาคืออย่างไร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอน และการประเมินผล
ข้ อ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษ
ของนิ สิ ต ในส่ ว นของการวั ด และ
ประเมินผล ควรมีสิ่งที่สะท้อนถึงการ
สร้างสรรค์งานวิชาการที่เป็นรูปธรรม
เช่น บทความวิชาการ / บทความวิจัย
ที่ ตี พิ ม พ์ ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติ

ปรับแก้โดยพิจารณาจากกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็น
“การประเมินผลงานที่สะท้อน
ศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม
เช่น บทความวิชาการ / บทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ /
นานาชาติ
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ภาคผนวก ง รายงานประเมินหลักสู ตร (กรณีหลักสู ตรปรับปรุ ง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2560
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รายงานการสารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รายงานนี้เป็นการ ได้สารวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยดาเนินการสารวจนิสิตรหัส 54 และ 55 จานวน 15 คน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 35 ข้อ
เพื่อทาการประเมินในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
การทาปริญญานิพนธ์ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรที่ได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ผลการสารวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลั ก สู ต ร พบว่ า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หลั ก สู ต รในระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น ยกเว้ น ด้ า น
สภาพแวดล้ อมการเรีย นรู้ อัน ได้แก่ ห้ องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด
เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ได้รับการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาว่า กระบวนการพัฒนาปริญญานิพนธ์แม้
จะมีการประเมินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ 4.10 จึงได้มีการวางแผน
ปรับมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ในนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ข้อรายการ
ด้านหลักสูตร
1. การจั ดการศึกษาสอดคล้ องกับปรั ช ญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาอย่างชัดเจน
4. วิชาเรียนหมวดวิชาแกนมีความเหมาะสม
5. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้านมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับ
ความต้องการ
6. จานวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชามีความเหมาะสม
ด้านอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน

คะแนนเฉลี่ย

ความหมาย

4.30

มากที่สุด

4.20
4.50
4.30

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20

มากที่สุด

4.30

มากที่สุด

4.70

มากที่สุด

ข้อรายการ
คะแนนเฉลี่ย
2. อาจารย์ ส อนโดยใช้วิ ธีก ารที่ ห ลากหลายและเน้น ผู้ เรี ยนเป็ น
4.60
สาคัญ
3. อาจารย์สอนตรงเนื้อหา และเวลาที่กาหนด
4.40
4. อาจารย์ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเอง
4.80
สม่าเสมอ
5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและพัฒนานิสิตได้เหมาะสม
4.70
6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
4.70
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
3.50
2. ระบบห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
3.70
3. ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.60
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. การจั ด การเรี ย นการสอนสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะวิ ช าและ
4.20
วัตถุประสงค์
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
4.30
3. กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย
4.30
และพัฒนาหลักสูตร
4. การนาองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.20
5. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
4.60
6. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
3.90
7. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางวิชาการ และ/
หรือ
4.20
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการทาปริญญานิพนธ์
1. กระบวนการพัฒนาปริญญานิพนธ์มีความเหมาะสม
4.10
2. การก าหนดคณะกรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ มี ค วาม
4.30
เหมาะสม
3. การให้คาปรึกษาของอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์
4.50
4. การประเมินผลก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์
4.30
5. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาการ และ/หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
4.50
ด้านการวัดและประเมินผล
4.30

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ข้อรายการ
คะแนนเฉลี่ย
1. วิธีการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอน
2. การวั ด และประเมิ น ผลเป็ น ไปตามระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ที่
4.50
กาหนดไว้
3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเวลา
4.20
ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.70
2. ด้านความรู้
4.50
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4.50
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.70
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยี
4.50
สารสนเทศ

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
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ความเชี่ยวชาญ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสมรรถนะ วิจัยการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
พรพิมล พจนาพิมล, ดนุลดา จามจุรี, มนัส บุญประกอบ, วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ.การศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการคิด
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558). หน้า 79-97.
พรพิมล พจนาพิมล, ดนุลดา จามจุรี, มนัส บุญประกอบ, วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ.(2016). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างการคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์. Veridian EJournal, Silpakorn University. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2559). หน้า 878-894.
ปิยาณี ณ นคร, ดนุลดา จามจุรี, ดรุณี ชุณหะวัต และ มนัส บุญประกอบ. การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ผา่ นการ
สะท้อนคิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 22 ฉบับที่
2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) หน้า 206-221
บุบผา เมฆศรีทองคา, อรรยา สิงห์สงบ, เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, สรียา กาฬสินธุ์, ดนุลดา จามจุรี. ความพร้อมในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559). หน้า 88-111.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Danulada Jamjuree. Teacher Training and Development in Thailand. (2017). In Report of 1st ESD
International Forum: the Fujinokuni Consortium for Promotion of ESD & Globalization of
Teacher Education. Shizuoka, Japan. November 2015 pp. 34-43.
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ประเมินผลการเรียนรู้ระดับสูง สาหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย. 19 (1) (ม.ค.-มิ.ย. 2556): 15-56.
นิติบดี ศุขเจริญ และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล. (2557). การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์อภิมาน. วมรม.
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8 (3). (ก.ย.-ธ.ค. 2557): 43-56.
ทิพวรรณ เหมอารัญ. วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2560). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสาร
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 7 (2). (ก.ค.-ธ.ค. 2560): 173-185.
กรวิกา สุวรรณกูล, มณฑิรา จารุเพ็ง, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล (2560). การวิเคราะห์
องค์ประกอบของความอ่อนน้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Veridian E-Journal, Silpakorn
University. 10 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม) : 1803-1816.
ขจรศักดิ์ เขียวน้อย, อังศินันท์ อินทรกาแหง และ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล. (2559). กระบวนการขับเคลื่อน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 8 (1). (ม.ค.เม.ย. 2559): 28-38.

รุจิรัตน์ รุ่งหัวไผ่, ดนุลดา จามจุรี, ศิริยุภา พูลสุวรรณ และ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล. (2557). การพัฒนาองค์ประกอบ
สมรรถนะความร่วมมือสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 4 (2)
(กรกฎาคม-ธันวาคม): 32-48.
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ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr.Jitra Dudsdeemaytha
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.บ.
จิตวิทยา
วท.ม.
จิตวิทยาคลีนิก
กศ.ด.
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

สถาบัน
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ปีที่สาเร็จ
2538
2544
2547

ความเชี่ยวชาญ
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเอง (อาทิ การบริหารจัดการอารมณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การปรับ
ความคิดเชิงบวก การสร้างพลังบุคลิกภายใน Growth Mindset)
- การฟื้นฟูขวัญกาลังใจด้วยเทคนิค Somatic Experiencing
- หัวเราะบาบัด
- การให้การปรึกษา
- Coaching
- Action Learning Coach
1. ผลงานทางวิชาการ
1.1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จิตรา ดุษฎีเมธา. (2558). ความกรุณาต่อตนเอง: ทางเลือกใหม่เพื่อสร้างสมดุลความภาคภูมิใจใน
ตนเอง. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 5 (1) (มกราคม-มิถุนายน 2558), 25-38
จิตรา ดุษฎีเมธา. (2558). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของตารวจ
จราจรกลุ่ ม เสี่ ย ง วารสารศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ , 71(2) (กรกฎาคม-ธั น วาคม
2558), 40-58
จิตรา ดุษฎีเมธา,สุเมษย์ หนกหลัง, ณัชวดี จันทร์ฟอง, และ สุธี สุนทรชัย. (2558) การพัฒนารูปแบบการ
สร้างความสุข ของผู้สูงอายุด้วยสยามหัวเราะบาบัดผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน
1

เป็นฐาน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าช้าง อาเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่. 7(1) (มกราคม-มีนาคม 2558), 31-46
จิตรา ดุษฎีเมธา. (2556). เทคนิคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างเข้าใจ. วารสารสมาคมนักกาหนด
อาหารแห่งประเทศไทย, 33(1-2) (พฤษภาคม 2556 ฉบับพิเศษ), 181-188
ธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย, ดนุลดา จามจุรี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ จิตรา ดุษฎีเมธา. (2559). การ
พัฒนามาตรฐานสมรรถนะเฉพาะงานสาหรับนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง.
วารสารครุศาสตร์, 44(1) (มกราคม-มีนาคม 2559), 79-93
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์, ระวิวรรณ วรรณวิไชย และจิตรา ดุษฎีเมธา. (2559). การศึกษาการใช้
นาฏกรรมบาบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัด
ปทุมธานี. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(2) (มกราคม-มิถุนายน 2559), 62-67
1.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1.3 ตารา / หนังสือ / บทความตีพิมพ์ในสื่ออื่นๆ
2.ภาระงานสอน
2.1 ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษา
2/2561
1/ 2561
2 / 2560
1 / 2560
2 / 2559
1/ 2559
2 / 2558
1 / 2558
2 / 2557
1 / 2557

รหัสวิชา / กลุ่มเรียน / ชื่อวิชา
SWU351
PSP 470
SWU351
SWU351
SWU351
PSP470
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
PSP470
SWU351
SWU351
SWU351

B02
B01
B01
B12
B01
B01
B03
B01
B01
B12
B01
B01
B03
B01
B05

PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
COUNSELING SKILLS IN PHARMACY SERVICES 2(2-0)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
COUNSELING SKILLS IN PHARMACY SERVICES 2(2-0)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
COUNSELING SKILLS IN PHARMACY SERVICES 2(2-0)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
2

ภาคการศึกษา
1 / 2557
2 / 2556
1/ 2556
2 / 2555
1 / 2555
2 / 2554
1 / 2554
2 / 2553
1 / 2553
2/52
1/52
2/51
1/51
2/50
1/50
2/49
1/49

รหัสวิชา / กลุ่มเรียน / ชื่อวิชา
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
SWU351
PSP463
SWU351
SWU351
SWU351
PSP463
SWU301
ED323
SWU351
SWU151
ED323
SWU301
PG722
SWU202
PSP463
ED323
EP101
SWU301
ED323
SWU202
SWU301
EP101
EP101
SWU202
EP101
SWU301
EP101

B05 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B01 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B13 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B02 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B04 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B01 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B15 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B08 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B01 BEHAVIORAL PHARMACY 1(1-0)
B03 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B15 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B01 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B01 BEHAVIORAL PHARMACY 1(1-0)
B17 INTEGRATION 2(2-0)
B06 PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(2-2)
B10 PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)
B12 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMEN 3(2-2)
B04 PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(2-2)
B05 INTEGRATION III 2(2-0)
D01 EDUCATION AND PERSONALITY DEVELOPMENT 3(3-0)
B04 INTEGRATION II 3(3-0)
B01 BEHAVIORAL PHARMACY 1(1-0)
B03 PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(2-2)
B03 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 2(2-0)
B07 INTEGRATION III 2(2-0)
B06 PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(2-2)
B13 INTEGRATION II 3(3-0)
B02 INTEGRATION III 2(2-0)
B02 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 2(2-0)
B01 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 2(2-0)
B04 INTEGRATION II 3(3-0)
B01 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 2(2-0)
B13 INTEGRATION III 2(2-0)
B02 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 2(2-0)

3

2.2 ระดับปริญญาโท /ปริญญาเอก
ภาคการศึกษา
2/61

CL 702

D01

1/61

BH701

D01

BH803

D01

1/60

CL802
BH701

D01
D01

2/58

BH803

D01

BH804

D01

1 / 2558

CL702
BH803

D01
D01

2 / 2557
2 / 2556
1 / 2556

ED512
DE993
DE992
DE991
DE991
BH804

M01
D01
D01
D01
D01
D01

รหัสวิชา / กลุ่มเรียน / ชื่อวิชา
SEMINAR AND PRACTICUM IN CURRICULUM RESEARCH
AND DEVELOPMENT 3(0-6)
BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES FOR CURRICULUM
RESEARCH AND DEVELOPMENT 3(2-2)
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL AND SOCIAL LEARNING
NETWORK 3(2-2)
SEMINAR IN INSTRUCTIONAL DESIGN 3(2-2)
BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES FOR CURRICULUM
RESEARCH AND DEVELOPMENT 3(2-2)
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL AND SOCIAL LEARNING
NETWORK 3(2-2)
SOCIAL AND PSYCHOLOGY CONTEXT FOR
CURRICULUM DEVELOPMENT DESIGN 3(2-2)
DESIGN OF LEARNING PROCESS MANAGEMENT 3(2-2)
LEADERSHIP IN EDUCATIONAL AND SOCIAL LEARNING
NETWORK 3(2-2)
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE FOR TEACHERS 2(2-0)
DOCTORAL DISSERTATION III 12(0-0)
DOCTORAL DISSERTATION II 12(0-0)
DOCTORAL DISSERTATION I 12(0-0)
DOCTORAL DISSERTATION I 12(0-0)
SOCIAL AND PSYCHOLOGY CONTEXT FOR
CURRICULUM DEVELOPMENT DESIGN 3(2-2)

4
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วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ด.

คณิตศาสตร์
การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปีที่สาเร็จ
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2546
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การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรียนรู้, การโค้ช, การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้, การวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Marut Patphol. (2560). The Model of Learning Management for Curriculum Development
Subjects of Graduate Students. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 7(1), มกราคม-มิถุนายน,
67-74.
สาวิตรี จุ้ยทอง, มารุต พัฒผล, และวิชัย วงษ์ใหญ่. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9(3), กันยายน-ธันวาคม, 122-133.
มารุต พัฒผล. (2558). รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด. วารสาร Veridian
E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2),
พฤษภาคม-สิงหาคม, 593-612.
จารัส อินทลาภาพร, มารุต พัฒผล, วิชัย วงษ์ใหญ่, และศรีสมร พุ่มสะอาด. (2558). การศึกษาแนวทาง
การจั ดการเรี ยนรู้ ตามแนวสะเต็ มศึ กษาส าหรับผู้ เรี ยนระดั บประถมศึ กษา. วารสาร Veridian
E-Journal, Silpakorn University ฉบั บภาษาไทย สาขามนุ ษย์ ศาสตร์ สั งคมศาสตร์ และศิลปะ,
8(1), มกราคม-เมษายน, 62-72.

2
มารุต พัฒผล. (2558). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(1), มกราคม-เมษายน, 435-449.
มารุต พัฒผล. (2557). รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 7(3), กันยายน-ธันวาคม, 682-699.
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Patphol, Marut., Wongyai, Wichai. (2016). School–based Teachers Development Model.
In Kawasaki, Y. (Ed.), Proceeding of the International Symposium on Teaching,
Education, and Learning (pp. 104-112). Nagoya: International Business Academics
Consortium (iBAC), Hyogo University of Teacher Education, and Nagoya Institute of
Technology, 3-5 July 2016, 104-112.
2. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
3. ตารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
-

4. ภาระงานสอน
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

รายวิชาที่สอน
ลส701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร
ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ลส804 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
วจ702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
ลส701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร

หน่วยกิต
3(3-0-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
12
12
12
3(2-2-5)
12
12
12
3(3-0-1)

ภาค/
ปีการศึกษา
1/2556
1/2556
1/2556
1/2556
1/2556
1/2556
2/2556
2/2556
2/2556
2/2556
1/2557

3
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

รายวิชาที่สอน
ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ลส804 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
วจ702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
ลส701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร
ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ลส804 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
วจ702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ลส804 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
ลส701 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ลส806 สัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
ลส702 สัมมนาและปฏิบัติการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ลส804 สัมมนาการบริหารงานวิชาการและการนิเทศ
ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2
ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3
ภาคการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15
ธันวาคม 2561 ลาไปทาวิจยั Postdoctoral research
ณ Illinois State University, USA.

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(2-2-5)
12
12
12
3(2-2-5)
12
12
12
3(3-0-1)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
12
12
12
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
12
12
3(0-6-3)
12
12
12
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
12
12
3(0-6-3)
3(2-2-5)
12
12
12

ภาค/
ปีการศึกษา
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
2/2557
2/2557
2/2557
2/2557
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560

4
ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก

รายวิชาที่สอน
ลส702 สัมมนาและปฏิบัติการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ลส805 สัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(2-2-5)

ภาค/
ปีการศึกษา
2/2561
2/2561

ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ดร. ขนิษฐา สาลีหมัด
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr. Khanittha Saleemad
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ที่ทางาน บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 02-649-5061 มือถือ 097-9355194
E-mail: khanittha.swu@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
M.A.
ปร.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
Political Science
ภาวะผู้นาทางการศึกษา

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
American University in Cairo
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปีที่สาเร็จ
2545
2551
2555

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย พหุวัฒนธรรม ภาวะผู้นาทางการศึกษา วิจัยการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Saleemad, K. (2012). Development of a Leadership Model for Islamic School Leaders in
Thailand. Scholar: Au Graduate School of Education Journal, Vol. 4 No. 2
(December, 2012): 68-72.
Saleemad, K. (2015). Leadership Competency for Islamic School Leaders. International Journal of
Humanities and Management Sciences (IJHMS). Volume 3, Issue 2 (March, 2015) ISSN
2320–4044 (Online).
ขนิษฐา สาลีหมัด. (2557). Leadership Practice for Islamic Schools in Thailand. วารสารวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557): 18-31.
ขนิษฐา สาลีหมัด. (2560). การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม –
เมษายน 2560): 8-15.
2. บทความทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Saleemad, K. (2015). Leadership Competency for Islamic School Leaders. Proceedings of 3rd
International Conference on Banking, Law, Education and Humanities (ICBLEH'15).
Singapore: International Scientific Academy of Engineering & Technology. March 27-28,
2015: 88-86.

3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
ระดับ
การศึกษา
บัณฑิตศึกษา

รายวิชาที่สอน

ชม./สัปดาห์

เปิดสอนภาค/ปี

BH 803 ผู้นาทางการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้
สังคม

2

1/2558

BH 701 วิถีการคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

3

2/2558
1/2558
1/2559
1/2560

CL 702 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

3

2/2558
2/2559

BH 801 การวางแผนและการจัดการความรู้

3

1/2559

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1) การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนมุสลิม
กรุงเทพมหานคร. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.
(หัวหน้าโครงการวิจัย)
ประวัติการฝึกอบรม
วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

6 พฤษภาคม 2557

8 พฤษภาคม 2557

หัวข้อที่ฝึกอบรม

สถาบัน/หน่วยงานที่
ฝึกอบรม

ประเทศ

อภิวัฒน์การเรียนรู้... สานักงานส่งเสริม
ไทย
สู่จุดเปลี่ยนประเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้
ไทย
และคุณภาพเยาวชน
(สสค.)

16 มิถุนายน 2557 20 มิถุนายน 2557 ความเป็นครูและ
ทักษะการสอน

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

9 กันยายน 2557

10 กันยายน 2557 เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์แบบ
ผสม

สมาคมส่งเสริมการ
วิจัย

11 มกราคม 2559

15 มกราคม 2559

SEAMEO Regional Singapore
Language Centre

Teach less, learn
more through
innovative
pedagogy and
engaged learning

ไทย

21 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ

สมาคมส่งเสริมการ
วิจัย

ไทย

4 เมษายน 2559

Unitec

New Zealand

สถาบันบัณฑิต

ไทย

15 เมษายน 2559

Certificate of
Professional
Development for
Education
Leaders

14 ธันวาคม 2560 15 ธันวาคม 2560 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

พัฒนบริหารศาสตร์

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2560
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2560 ได้
มีการปรับรายวิชาต่างๆโดยเน้ นเนื้อหาที่สมัยใหม่และเป็ นประโยชน์ต่อนิสิต ปรับรายวิชาที่มีความซา้ ซ้ อนเข้ า
ด้ วยกัน หรือที่ไม่ทันสมัยออกไป รวมถึงการปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้งั 5 ด้ าน ที่ตอบสนองทักษะความ
เป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ ได้ ดุษฎีบัณฑิตด้ านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่ทรงคุณค่า สามารถนา
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาของประเทศได้
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
1. หมวดวิชาแกน
21หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้ าน
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หมวดปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
63 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
นักศึกษาไทยและต่างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผูเ้ ข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็ น
อย่างดี

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จ
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ภาครัฐ
การศึกษา
และเอกชน
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทั้ งภาครั ฐและ
2. ผู้บริหารการศึกษา
เอกชน ผู้ บ ริ ห ารการศึ กษ า อาจารย์
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย นักพัฒนาหลักสูตร และนักวิจัย
4. นักวิจัย นักพัฒนาหลักสูตร
ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. นักบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐ
และเอกชน
9. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
9. ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
1. ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี
2. ผศ.เรือโท ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
2. ผศ.ดร.มารุต พัฒผล
3. อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
3. อ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
4. อ.ดร.มารุต พัฒผล
4. อ.ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท ๒๓ กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จในปั จจุ บั นมุ่ งเน้ นการ การพั ฒนาเศรษฐกิจในปั จจุ บันมุ่งเน้ นการพั ฒนา
พัฒนาบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ที่ใช้ องค์
ที่ใช้ องค์ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์งาน ความรู้ การศึกษา การสร้ างสรรค์งาน เชื่อมโยงกับ
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ความรู้ของ รากฐานทางวัฒนธรรม ความรู้ของชุมชนและสังคม
ชุ มชนและสั งคม ตลอดจนเทคโนโลยี แ ละ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่ อ
นวัตกรรม นาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้ าและ พั ฒ นาศั กยภาพ และขี ดความสามารถทางการ
บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ประกอบ แข่งขัน นาไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสังคม
กั บ การเข้ าสู่ ป ระชาสั งคมอาเซี ย นใน พ.ศ. ฐานความรู้ ทาให้ ประเทศพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
๒๕๕๘ ที่จะก่อให้ เกิดการเปิ ดเสรีภาคบริการ ยั่งยื น และทั่วถึง ประกอบกับการเข้ าสู่ประชาคม
ภาคการลงทุน การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี การ อาเซียน ใน พ.ศ. 2558 ที่จะก่อให้ เกิดการเปิ ดเสรี
เคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี อีกทั้งระบบการค้ าเสรี ภาคบริการ ภาคการลงทุน การเคลื่อนย้ ายแรงงาน
(Free Trade) ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่จากัด เสรี การเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี อีกทั้งเขตการค้ าเสรี
อยู่เฉพาะภูมิภาคอาเซียน มีการซื้อขายสินค้ า (Free Trade Area) ในระบบเศรษฐกิ จ โลกที่ ไม่
และบริการระหว่ างประเทศโดยไม่ มีการเก็บ จากัดอยู่เฉพาะภูมิภาคอาเซียน มีการซื้อขายสินค้ า
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ภาษี ศุ ลกากรและการกีดกันทางการค้ าอื่นๆ และบริการระหว่ างประเทศโดยไม่มีการกีดกันทาง
รวมไปถึ งการเคลื่ อนย้ ายแรงงานและทุ น การค้ าอื่นๆ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ ายแรงงานและ
ระหว่างประเทศโดยอิสระ
ทุนระหว่ างประเทศโดยอิสระ อันจะทาให้ภูมิภาค
อาเซี ยนมีความเจริญมัง่ คัง่ และสามารถแข่งขัน
กับภู มิภาคอื่ นๆ ได้ สอดคล้องกับการเรียนรู ใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเน้นการบู รณาการองค์ความรู ้
ทักษะเฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญ ความรูเ้ ท่ าทัน
ด้านต่างๆ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเ้ รียนเข้า
ด้วยกัน เพื่อสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ในสั งคมแห่ งความเปลี่ ย นแปลงในปั จจุ บ ั น
ดังนั้นจึ งมี ความจ าเป็ นต้องผลิตบุ คลากรด้าน
การพัฒนาหลักสู ตรที่มีคุณภาพในการเป็ นผู น้ า
การวิ จั ย ที่ ส ร้างองค์ ค วามรู ้ และสร้างสรรค์
นวัตกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่มีคุณภาพระดับ
สากล ส่ ง ผลต่ อการสร้างบุ คลากรที่ พ ร้อ ม
สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
ยังยื
่ นต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
สังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมใน การพั ฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุ บันมี
ปัจจุบันมีเป้ าหมายที่สาคัญคือ การให้ คนไทย เป้ าหมายที่สาคัญคือ การให้ คนไทยดารงชีวิตตาม
ด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง มีความอยู่เย็น
พอเพียง มีความอยู่เย็นเป็ นสุข และสามารถ เป็ นสุข และสามารถอยู่ ในประชาคมโลกอย่ างมี
อยู่ในประชาคมโลกอย่ างมีศักดิ์ศรีสังคมไทย ศักดิ์ศรีสังคมไทยปั จจุ บันมีความหลากหลายทาง
ปั จจุ บั น มี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม วัฒนธรรม เป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้มากขึ้น โดย
เป็ นสังคมแห่ งการเรียนรู้มากขึ้น โดยอาศั ย อาศัยความเจริญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเจริญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลทาให้ สามารถแสวงหาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลทาให้ สามารถแสวงหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสร้ างสรรค์พลังร่วมใน
ความรู้ แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และ การทาประโยชน์ให้ กับสังคมได้ มากขึ้น ท่ ามกลาง
สร้ างสรรค์พลังร่ วมในการทาประโยชน์ให้ กับ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว การปลู กฝั งค่ านิ ยม
สังคมได้ มากขึ้น
คุณธรรม และจริยธรรมที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการ
สร้างสรรค์องค์ความรู ้ในการพัฒ นาหลักสู ตร
และน าไปใช้ในทางที่ ถู กต้องเป็ นประโยชน์ต่ อ
สังคม ดังนั้นการพัฒนานักพัฒนาหลักสู ตรที่ มี
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ม่งุ เน้ นเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดจน
การให้ คนไทยดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง มี ค วามอยู่ เย็น เป็ นสุข
และสามารถอยู่ ใ นประชาคมโลกอย่ า งมี
ศั ก ดิ์ศ รีดั งกล่ าว ท าให้ เห็น ถึงความส าคั ญ
ของการพัฒนาคนไทยให้ เป็ นคนที่มคี ุณภาพ
ผ่ านการจัด การศึก ษาที่มีหลัก สูตรและการ
เรี ย นรู้ท่ีถู ก พั ฒ นาขึ้น อย่ างเป็ นระบบและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่ม เป้ าหมาย โดยนัก พั ฒ นาหลัก สูต รที่มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้ และคิ ด ที่เป็ น
ระบบ การพั ฒ นาหลั ก สูต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณ ฑิต สาขาการวิ จัย และพั ฒ นาหลั กสูต ร
จึ ง มุ่ ง เน้ นการสร้ างบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถใน การวิ จั ย การพั ฒ น า
หลั ก สูต รและการเรี ย นรู้ อั น จะเป็ นก าลั ง
ส าคั ญ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพ การจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยที่มคี ุณภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
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คุณธรรม จริยธรรม จะช่วยชี้ นาและขับเคลือ่ นต่อ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสั ง คมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เน้ นเศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดจนการให้
คนไทยด ารงชี วิ ตตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความอยู่เย็นเป็ นสุข และสามารถอยู่ใน
ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีดังกล่าว ทาให้ เห็นถึง
ความส าคั ญของการพั ฒนาคนไทยให้ เป็ นคนที่มี
คุณภาพ ผ่านการจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรและการ
เรียนรู้ท่ถี ูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ อง
กับความต้ องการของกลุ่ มเป้ าหมาย หล่ อหลอม
นักพั ฒนาหลักสูตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
และคิ ดเป็ นระบบ การพั ฒ นาหลั กสูตรปรั ชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จึง
มุ่งเน้ นการสร้ างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การวิ จั ย การพั ฒนาหลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้
สามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มีศกั ยภาพใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้าน
วิ ชาการและวิ ชาชี พ เพื่อสร้างองค์ความรู แ้ ละ
ผลงานด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ตรที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมของ
ประเทศ อั นจะเป็ นก าลั งส าคั ญ ในการยกระดั บ
คุ ณภาพการจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคนไทยที่ มี
คุ ณ ภาพและศั กยภาพในการแข่ งขั น กั บ นานา
ประเทศ
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13.ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ด
สอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การวิ จั ย และพั ฒ น าห ลั ก สู ต รน าสู่ ก าร
สร้ างสรรค์สงั คมอย่างยั่งยืนและสันติ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณ ฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรสร้ างนักวิจัยและพัฒนา
หลั ก สูต รที่มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม คิด ที่เป็ น
ระบบ ออกไปสร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้แ ละ
นวั ต กรรม ตอบสนองความต้ อ งการของ
สังคมและประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต
ให้ มคี ุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีค วามรอบรู้วิธีวิท ยาการวิ จั ยและ
ศาสตร์ต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การวิจั ย และ
พัฒนาหลักสูตร สามารถใช้ กระบวนการวิจัย
สร้ างองค์ค วามรู้ นวัต กรรมหลั กสูต ร การ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
3. มีวิธคี ิดอย่างเป็ นระบบและเป็ นผู้นา
ทางความคิ ด ด้ าน การวิ จั ย และพั ฒ น า
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
13.ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ในบางรายวิชาที่มีความต้ องการอาจารย์ท่มี ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในคณะ/สาขาวิชาอื่นทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยจะเชิญมาสอนร่วมกับ
อาจารย์ประจาสาขาในฐานะอาจารย์พิเศษ
1. ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การวิ จั ยและพั ฒ นาหลั กสู ตรน าไปสู่ การพั ฒ นา
การศึกษาเพื่อสร้ างสรรค์สังคมอย่ างยั่งยืนและเกิด
สันติสขุ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิตสาขาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสร้ างนักวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ที่มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม มีค วามคิด ที่เป็ นระบบ
สร้ างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ชี้นาสังคม

1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้ มีคุณลักษณะ
ดังนี้
1. มี ภาวะผู้ น า มี วิ ธีคิ ดอย่ างเป็ นระบบ และ
สามารถตัดสินใจแก้ ไขปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดย
คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม
2. เป็ นนักวิจัยและพั ฒ นาหลักสูต รที่มีความ
รอบรู้วิธวี ิทยาการวิจัยและศาสตร์ต่างๆ สามารถ
ใช้ กระบวนการวิจัยสร้ างองค์ความรู้ นวัตกรรม
หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
3. เป็ นนั ก วิ ช าการและนั ก ปฏิบั ติ ท่ีมี ค วามรู้
ความเข้ าใจในแนวคิ ด ทฤษฎี ด้ านการวิ จั ย
หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
แผนการปรั บ ปรุงมาตรฐานของหลั กสูต รให้ มี เพิ่มคาอธิบาย
มาตรฐานสอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
และหลักการประกันคุณภาพ มีการพัฒนาให้ ทนั
กับความก้ าวหน้ าของวิทยาการด้ านการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ
กลยุทธ์
1. ติ ด ตามการเปลี่ ยนแปลงและความต้ องการ
อัตรากาลังเพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
3. ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
4. พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.51 คะแนน จาก 5.0
คะแนนมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ
4. มี ระบบและกลไกการประกันคุ ณ ภาพภายใน
โดยกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของดุษฎี
บั ณ ฑิ ต ที่ สอดคล้ องกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับกรอบ พัฒนาบัณฑิ ตให้มีคุ ณภาพสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. จั ดการเรียนรู้โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน และ 1. จั ด การเรีย นรู้โดยใช้ วิจัย เป็ นฐาน และการ
Multidisciplinary Team
ทางานร่วมกับทีมสหสาขา
2. บู รณาการสาระส าคัญกับกระบวนการคิ ด 2. บู รณาการสาระส าคั ญของศาสตร์การพัฒนา
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้ างสรรค์
หลักสูตรกับกระบวนการคิดขั้นสูง
3. บูรณาการสุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน
3. บูรณาการสุนทรียสนทนา การถอดบทเรียนและ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้
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แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานงานวิจัยและสร้ างสรรค์
1) คณาจารย์มผี ลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
บริการองค์ความรู้ต่อสังคม
2) คณาจารย์ น าผลการวิ จั ย มาบริ การ
สังคมในลักษณะต่างๆ
3) นิ สิ ตปฏิ บั ติ การวิ จั ยควบคู่ ไปกั บการ
เรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยสู่สงั คม
4) มี ป ริ ญ ญ านิ พ น ธ์ ข อ ง นิ สิ ต ใน
สาขาวิชาได้ รับรางวัล

แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
2. มาตรฐานงานวิจัยและสร้ างสรรค์
1) จ านวนผลงานวิ จั ยและการบริ การองค์
ความรูต้ ่อสังคม
2) จานวนผลการวิจยั ที่คณาจารย์นามาบริการ
สังคมในลักษณะต่างๆ
3) จานวนกิ จกรรมที่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ องนิสิตและคณาจารย์
4) จานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
5) จ านวนงานวิ จั ย ที่ ได้ ร ั บ การตี พิ มพ์
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนามาตรฐานการบริการวิชาการแก่ ชุมชน
และสังคม
ตัวบ่งชี้
3. มาตรฐานการบริการวิชาการ
1) จานวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้ท่เี ผยแพร่ สู่
สังคม
2) จ านวนโครงการพั ฒนาบุ คลากร ให้ กั บ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนามาตรฐานอาจารย์
กลยุทธ์การพัฒนา
1.ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาตนเองทางด้ านวิชาการ
การทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ี่สามารถ
นาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบัน
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ร่ ว มกัน
ระหว่างคณาจารย์ท้งั ในและนอกสถาบัน

แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒ นามาตรฐานการบริ ก ารวิ ช าการแก่
ชุมชนและสังคม
ตัวบ่งชี้
3. มาตรฐานการบริการวิชาการ
1) คณาจารย์และนิสติ ได้ นาผลการวิจัยและ
การเรี ยนการสอนพั ฒนาบุ คลากรประจ าการ
ให้ กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนามาตรฐานบุคลากร
กลยุทธ์การพัฒนา
1. ส่งเสริมคณาจารย์และนิสติ พัฒนาตนเอง
ทางด้ านวิชาการ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสติ ทั้งในและ
นอกสถาบัน

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้
4. มาตรฐานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
1) คณาจารย์ และนิ สิ ตเข้ าร่ วมประชุ ม
วิชาการระดับประเทศและนานาชาติ
2) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ระหว่างคณาจารย์

ตัวบ่งชี้
4. มาตรฐานการพัฒนาอาจารย์
1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิ สิตต่ อการสอนของอาจารย์ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับ 3.51 คะแนนจาก
5.0 คะแนน
2) ร้อ ยละของอาจารย์ ที่ เข้ าร่ วมประชุ ม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ
และนานาชาติในแต่ละปี
3) จ านวนครั้งของการประชุม/โครงการที่ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ างวิชาการร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์
4) ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
6. มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ
1)มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2) ผลการประกันคุณภาพหลักสูตรไม่นอ้ ย
กว่า 3.1

หมายเหตุ

แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่ นแปลง
พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
6. มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ
- มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของดุษฎีบณ
ั ฑิตที่สอดคล้ องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1 ระบบ
จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคตามข้ อ บั ง คั บ จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ วย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้ อ 6.2.1
หมวด 1 ข้ อ 6.2.1
ในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็ น เพิ่มคาอธิบาย
ชุ ด วิ ช า (Module) หรื อ ที ล ะรายวิ ช า หรื อ ใช้
ระบบสารสนเทศผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยของ
มหาวิ ท ยาลัย โดยมี ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ มี ส ัด ส่ ว นที่ เที ย บเคี ย งได้
เท่ ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ในระบบ
ทวิภาค
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. การสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจั ย
แล้ วเขี ย นเรี ย บเรี ย งในลั ก ษณะเอกสาร
วิชาการ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันบน
พื้นฐานขององค์ความรู้และผลการวิจัย

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. การสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจั ยแล้ ว
เขียนเรียบเรียงในลักษณะเอกสารวิชาการ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐาน
ขององค์ความรู้และผลการวิจัย
3.การมี พื้ นฐานความรู ้ท างภาษาอังกฤษ
ความรูด้ า้ นวิชาการต่างกัน ทาให้มีความพร้อมใน
การทาวิจัยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ใช้เวลาในการ
เริ่มต้นการทาวิจยั แตกต่างกัน
2.4 กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. ส่ ง เสริ ม การสั ง เคราะห์ เอกสารและ
งานวิ จั ย ในประเด็น ที่ เ รี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช าเพื่ อ
เสริ ม สร้า งประสบการณ์ก ารอ่ านเชิ ง วิ พ ากษ์
และการเขียนเอกสารทางวิชาการ
2. ส่ งเสริม กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ร่วมกันบนพื้นฐานขององค์ความรู้และผลการวิจยั
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้
3. ก าหนด ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู ้เ พิ่ ม เติ ม ใน
พื้ นฐานวิ ชาการที่ จ าเป็ นต้อ งใช้ในการศึ ก ษา
ระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต และตามที่อาจารย์
ประจ าวิ ช าและ/หรื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษานิ สิ ต
เห็นสมควร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวเลข
ตัวเลขลาดับที่หนึ่ง หมายถึง รายวิชา ดังนี้
7 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
8 หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
9 หมายถึง หมวดปริญญานิพนธ์

2.4 กลยุท ธ์ในการด าเนิน การเพื่อแก้ไข
ปั ญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. บู ร ณาการการสัง เคราะห์ เอกสาร
และงานวิจัยในประเด็นที่เรียนรู้
2. ส่ ง เสริ ม กระบวนการแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานขององค์ความรู้และ
ผลการวิจัยในระหว่างการจัดการเรียนรู้

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวเลข
ตัวเลขลาดับที่หนึ่ง หมายถึง ระดับของ
รายวิชา
เลข 7, 8, 9 หมายถึง รายวิชาระดับดุษฎี
บัณฑิต

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ตัวเลขลาดับที่สองและสาม หมายถึง ลาดับ ตัวเลขลาดับที่สอง
ที่ของรายวิชาตามกลุ่มวิชา
0 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์
ตัวเลขลาดับที่สาม หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
ตามกลุ่มวิชา
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน 15 หน่วยกิต
ดังนี้
กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั ๙ หน่วยกิต ให้
กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั 6 หน่วยกิต ให้ เรียนจาก
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
วจ ๗๐๑ วิธวี ิทยาวิจัยขั้นสูง ๓(๓–๐–๖)
รายวิชาต่อไปนี้
RS ๗๐๑ Advanced Research Methodology
วจ 701 วิธวี ิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2–2–5)
วจ ๗๐๒ สัมมนาการวิจัยและพัฒนา
RS 701 Advanced Research Methodology
หลักสูตร
๓(๒–๒–๕)
วจ 702 สถิตเิ พื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
RS ๗๐๒ Seminar in Research and Curriculum
3(2–2–5)
Development
RS 702 Statistics for Curriculum Research
วจ ๗๐๓ สถิตขิ ้นั สูงเพื่อการวิจัย ๓(๒–๒–๕) and Development
RS๗๐๓ Advanced Statistics for Research
กลุ่มการพัฒนาหลักสูตร ๙ หน่วยกิต ให้ กลุ่มการพัฒนาหลักสูตร 6 หน่วยกิต ให้ เรียน
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
จากรายวิชาต่อไปนี้
ลส ๗๐๑ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
ลส 701 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
หลักสูตร ๓(๓–๐–๖)
เรียนรู้ 3(2–2–5)
CL ๗๐๑ New Paradigm in Curriculum
CL 701Curriculum Development and
Development
Learning Management
ลส ๗๐๒ การออกแบบกระบวนการจัดการ ลส 702 สัมมนาและปฏิบตั กิ ารวิจัยและพัฒนา
เรียนรู้ ๓(๒–๒–๕)
หลักสูตร 3(0–6–3)
CL ๗๐๒ Design of Learning Process
CL 702 Seminar and Practicum in
Management
Curriculum Research and Development
ลส ๗๐๓ ปฏิบตั กิ ารวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร ๓(๐–๖–๓)
CL ๗๐๓ Practicum in Research and
Curriculum Development
กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
๓ หน่วยกิต ให้ เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต ให้ เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
พต ๗๐๑ วิถกี ารคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรม พต 701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัยและ
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5)

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
พัฒนาหลักสูตร ๓(๓–๐–๖)
BH ๗๐๑ Logical Thinking Ways in
Behavioral and Social Science for
Research and Curriculum Development
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน
ให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จั ด เป็ นกลุ่ ม ความรู้ (Cognate area) เพื่ อ
เสริมสมรรถนะในการทาปริญญานิพนธ์นิสติ
สามารถลงทะเบี ย นเรีย นรายวิชาตามความ
ส น ใจภ าย ใต้ ค าแ น ะน าขอ งป ระธาน
คณะกรรมการควบคุ มการทาปริญญานิ พนธ์
และลงทะเบียนได้ เมื่อคณะกรรมการบริหาร
หลั กสูต รพิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบหั ว ข้ อ
ปริญญานิพนธ์แล้ ว รายวิชากลุ่มความรู้ใน
หลั กสู ตรนี้ จ าแนกเป็ น 3กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ ม
ระเบี ยบวิ ธีวิ จั ย กลุ่ มพั ฒ นาหลั กสูตร กลุ่ ม
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั
วจ 801การทดสอบและการวัดทาง
การศึกษาและจิตวิทยา 3(2–2–5)
RS 801 Testing and Educational and
Psychological Measurement
วจ 802 หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

BH 701 Behavioral and Social Sciences for
Curriculum Research and Development

หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน
ให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จั ด เป็ นกลุ่ ม ความรู้ (Cognate area) เพื่ อเสริ ม
สมรรถนะในการทาปริญญานิพนธ์นิสติ สามารถ
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ชาตามความสนใจภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ชาการหรื อ
กรรมการควบคุมการทาปริญญานิพนธ์ รายวิชา
กลุ่ ม ความรู้ ในหลั กสู ต รนี้ จ าแนกเป็ น 3 กลุ่ ม
ได้ แก่ กลุ่มระเบียบวิธีวิจั ย กลุ่ มพั ฒนาหลักสูตร
กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั
วจ 801การทดสอบและการวัดทางการศึกษาและ
จิตวิทยา 3(2–2–5)
RS 801 Educational and Psychological Testing
and Assessment
ยกเลิก
ไปรวมกับวิชา ลส
701 การพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้
วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง วจ 802 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวิจยั
3(2–2–5)
ผสมวิธี 3(2–2–5)
วจ 804 การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณขั้น วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
สูง 3(2–2–5)
3(2–2–5)
วจ 805 การวิจัยประเมินและการประเมินอภิ
วจ 804 การสังเคราะห์งานวิจยั อภิมานและการ
มาน 3(2–2–5)
ประเมินอภิมาน 3(2–2–5)
RS 804 Synthesis of Meta-Analysis and
Meta-Evaluation

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

วจ 806 การคิดสะท้ อนในการวิจยั และพัฒนา
ยกเลิก
หลักสูตร 3(2–2–5)
วจ 805 การวิจัยเชิงประเมินและการประกัน
คุณภาพ 3(2–2–5)
RS 805 Evaluation Research and Quality
Assurance
วจ 806 สถิตปิ ระยุกต์ข้นั สูงในการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 3(2–2–5)
RS 806 Advanced Applied Statistics in
Curriculum Research and Development
กลุ่มการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มการพัฒนาหลักสูตร
ลส 801สัมมนาการวิจยั นวัตกรรมหลักสูตร
3(2–2–5)
CL 801 Seminar in Curriculum Innovation
Research

ลส 802 สัมมนาการออกแบบการเรียนการสอน
3(2–2–5)
CL 802 Seminar in Instructional Design
ลส 803 การวางแผนและการจัดการความรู้
3(2–2–5)

หมายเหตุ

วิชาเปิ ดใหม่

รวมวิชา ลส 801
สัมมนาการวิจัย
นวัตกรรม
เทคโนโลยีของ
หลักสูตร กับวิชา ลส
804 สัมมนาการวิจัย
นวัตกรรมหลักสูตร
วิชาเปิ ดใหม่

ย้ าย ม าจ าก ก ลุ่ ม
พฤติกรรมศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ พต
801 การวางแผนและ
การจัดการความรู้

ลส 803 สัมมนาการบริหารงานวิชาการและ ลส 804 สัมมนาการบริหารงานวิชาการและการ
การนิเทศ 3(2–2–5)
นิเทศ 3(2–2–5)
ลส 805 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั และ
ยกเลิก
แนวโน้ มในการพัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5)
ลส 805 สัมมนานวัตกรรมการโค้ ชเพื่อการรู้คดิ
วิชาเปิ ดใหม่
3(2–2–5)
CL 807 Seminar in Cognitive Coaching
Innovation

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
พต 801 การวางแผนและการจัดการความรู้
3(2–2–5)
พต 802 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 3(2–2–5)
พต 803 ภาวะผู้นาทางการศึกษาและ
เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม 3(2–2–5)
BH 803 Leadership in Educational and
Social Learning Network
พต 804 บริบททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการ
ออกแบบการพัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5)

กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
พต 801 นวั ต กรรมการสื่อสารเพื่ อ การศึ ก ษา
3(2–2–5)
พต 802 ภาวะผู้นาทางการศึกษาและจิ ตวิทยา
การบริหาร 3(2–2–5)
BH 802 Educational Leadership and
Management Psychology
พต 803 บริ บททางสั งคมและจิ ตวิ ทยาเพื่ อการ
พัฒนาหลักสูตร 3(2–2–5)
BH 803 Social Context and Psychology for
Curriculum Development Design
พต 804 การศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรม
ด้ านการศึกษาในต่างประเทศ 0(0-2-2)
BH 804 Study Tour and/or Training on
Education in Oversea
แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วจ 701วิธวี ิทยาการวิจัยขั้นสูง 3(2–2–5)
ลส 701การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 3(2–2–5)
พต 701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาลักสูตร 3(2–2–5)
รวม
9 หน่วยกิต

พต 801 การวางแผน
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ (เดิม) ย้ าย
ไปกลุ่ ม การพั ฒ นา
หลักสูตร

แผนการศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
วจ ๗๐๑ วิธวี ิทยาวิจัยขั้นสูง (๓–๐–๖)
ลส ๗๐๑ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
หลักสูตร ๓(๓–๐–๖)
พต ๗๐๑ วิถกี ารคิดเชิงตรรกะทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ๓(๓–๐–๖)
รวม
๙ หน่วยกิต
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
วจ ๗๐๒ สัมมนาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร ๓(๒–๒–๕)
วจ๗๐๓ สถิตขิ ้นั สูงเพื่อการวิจยั ๓(๒–๒–๕)
ลส ๗๐๒ การออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้๓(๒–๒–๕)
รวม
๙ หน่วยกิต
ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ลส ๗๐๓ ปฏิบตั กิ ารเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร ๓(๐–๖–๓)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ลส 702 สัมมนาและปฏิบตั กิ ารวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร 3(2–2–5)
วจ 702 สถิตเิ พื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3(2–2–5)
รวม
6 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้ าน 1
รายวิชา 3 หน่วยกิต

วิชาเปิ ดใหม่
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ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเลือกเฉพาะ
ด้ าน ๒ รายวิชา ๖ หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
วจ ๗๐๑วิธวี ิทยาวิจัยขั้นสูง
วิเคราะห์ทฤษฎีความรู้ การตัดสินความจริง
วัฒ นธรรมการแสวงหาความรู้ท่ีเป็ นฐานคิ ด
ของแผนแบบการวิ จั ยภายใต้ กระบวนทัศ น์
แ น วก ารตี ค วาม ก ระบ ว น ทั ศ น์ แ น ว
วิทยาศาสตร์และปฏิฐานนิยม การผสมผสาน
ระหว่างกระบวนทัศน์และเทคนิควิธกี ารวิจัย
แต่ละแบบที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย
วจ 703 สถิติข้ นั สูงเพือ่ การวิจยั
หลักการของสถิติพหุ นามครอบคลุมหั วข้ อ
เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสาหรับ
ตัวแปร พหุนาม การวิเคราะห์พหุระดับ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้ างเชิงเส้ น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
คาโนนิ ค อล การวิ เคราะห์ จ าแนกประเภท
การวิ เคราะห์ จั ด กลุ่ ม การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนพหุ นาม และเทคนิควิธีการทาง
สถิติข้ัน สูงใหม่ ๆ เน้ น ความสาคัญ ของการ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์และการแปลผลการวิเคราะห์
ลส ๗๐๑ กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
หลักสูตร
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ฐานคิดของ
การพัฒนาหลักสูตรในยุคปั จจุบัน วิเคราะห์
ท ฤษ ฎี แ ล ะรู ป แ บ บ ห ลั ก สู ต รที่ ส าคั ญ
สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
หลักสูตร การวิเคราะห์ ส่ิงกาหนดหลักสูตร
เป็ นสารสนเทศในการออกแบบหลั ก สูต ร
ของแต่ละรูปแบบการศึกษาที่สอดคล้ องกับ
ภู มิ สั ง คม การสอบทานหลั ก สู ต ร การ
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
วจ 701 วิธวี ิทยาการวิจัยขั้นสูง
ศึกษา วิเคราะห์มโนทัศน์ วิธีวิทยา การแสวงหา
ความรู้ ที่ เ ป็ นฐานคิ ด ของการวิ จั ย ตามแนว
วิทยาศาสตร์และปฏิฐานนิยม การออกแบบ การ
วิพากษ์และการเลือกใช้ ผลการวิ จัยให้ เหมาะสม
กั บ ส ภ าพ ปั ญ ห า เน้ น ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะ
สร้ างสรรค์การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
วจ 702 สถิติเพือ่ การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ศึ ก ษาเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ อ้ างอิ ง ที่
เหมาะสมส าหรั บ งานด้ านการวิ จั ย และพั ฒ นา
หลักสูตรโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
พหุ การวัดซ้า การวิเคราะห์ องค์ประกอบ การ
วิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์จาแนก เน้ นการ
วิเคราะห์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากผลการวิเคราะห์
เพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ลส 701 การพัฒ นาหลักสู ตรและการจัดการ
เรียนรู ้
วิเคราะห์ แนวคิด หลักการพั ฒ นาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยมาสู่สารสนเทศสาหรับการออกแบบ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัย
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ การ
ป ระเมิ น แล ะส ะท้ อน ผ ล การเรี ย น รู้ อย่ าง
สร้ างสรรค์

หมายเหตุ
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วางแผน ห ลั ก สู ต ร การบ ริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และประเมินผล
การเรียนรู้ ระบบการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร ภาวะผู้นาและ คุณธรรมจริยธรรม
ของนักพัฒนาหลักสูตรในฐานะวิชาชีพหนึ่ง
ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ลส ๗๐๒ การออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
ศึ ก ษ าวิ เ ค ราะห์ งาน วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
ออ กแ บ บ กระบ วน การจั ด การเรี ย น รู้
สั ง เคราะห์ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ ความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้ เรี ย น และบริ บ ทของ
สังคมแต่ละพื้นที่ นวัตกรรมเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ยุคใหม่ การประเมินผลตามสภาพจริง
ปฏิบั ติการวิจั ย และออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบ ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วจ ๗๐๒ สัม มนาการวิ จั ย และพัฒ นา
หลักสูตร
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิ พากษ์ ผลงานวิ จั ย
ทางด้ านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อ
ท าความเข้ าใจลั กษณะธรรมชาติ ของงานวิ จั ย
จุดเด่น ข้ อจากัด ของงานวิจัยเหล่านั้น และเสนอ
แนวทางการวิจั ยของตนเอง ในประเด็นปั ญหา
วิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
และการบริหารโครงการวิจัย
ลส ๗๐๓ ปฏิ บ ัติ ก ารวิ จั ย และพัฒ นา
หลักสูตร
ฝึ กปฏิบัติการวิจัยและพั ฒนาหลักสูตร การ
จัด การเรีย นรู้ ตามความสนใจของผู้ เรีย น
การศึ กษาประเมิ น ประสิทธิภ าพหลั กสูต ร
และนาผลการศึกษาวิจัยมาถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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วจ 702 สั ม มนาและปฏิ บั ติ การวิ จั ย และ
พัฒนาหลักสูตร
วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และวิ พ ากษ์ งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาหลักสูตร ฝึ กปฏิบัติการ
พั ฒ นาหลั ก สูต ร การจั ด การเรี ย นรู้ ตามความ
สนใจของผู้เรียน การประเมินคุณภาพหลักสูตร
และน าผลฝึ กป ฏิ บั ติ ม าถอดบทเรี ย น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเหตุ
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พ ต 701 วิ ถี ก ารคิ ด เชิ งต รรก ะท าง
พฤติ ก รรมศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์เพื่อ
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
วิเคราะห์ ปรัชญา และแนวทางการแสวงหา
ค ว า ม รู้ ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ในการสร้ างสรรค์ สังเคราะห์
และวิ พ ากษ์ สภาพการณ์ ใ นสั ง คมเชิ ง
ป รั ช ญ า ทั้ งมิ ติ ด้ าน เศ รษ ฐกิ จ สั ง ค ม
การเมื องแ ล ะวั ฒ น ธรรม ที่ ส่ งผ ล ต่ อ
กระบวนการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน
วจ 801การท ด ส อบ และก ารวั ด ท าง
การศึกษาและจิ ตวิทยา
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวัดผลการศึกษา
และจิตวิทยา เครื่องมือวัดตัวแปรทางจิตวิทยา
และตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้ างและการ
ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมื อ การบริ หารการ
สอบ สถิ ติ ท่ี ใช้ ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ องมื อ ฝึ กปฏิบั ติ การวิจั ยเพื่ อสร้ างและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

พต 701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพือ่ การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
วิ เ คราะห์ สภาพ การณ์ ในสั ง คมทั้ งมิ ติ ด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมโดยใช้
แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
สั ง คมศาสตร์ และจิ ต วิ ท ยา สั ม มนาการ
ออกแบบหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้ องกับบริบทสังคมไทย

วจ 803 ก ารอ อ ก แ บ บ งาน วิ จั ย เชิ ง
คุณภาพขั้นสูง
วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ แน วคิ ด และ
กระบวนทั ศ น์ ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ การ
กาหนดแผนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แผน
แบบและวิ ธีการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ หลั กการ
และวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
ตี ค ว าม อ ธิ บ าย ค ว าม เชื่ อ ม โย งข อ ง
ปรากฏการณ์ โปรแกรมการวิเคราะห์ ข้ อมู ล
เชิงคุณภาพ การนาเสนอรายงานผลการวิจัย
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ปฏิ บั ติ การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

หมวดวิชาเลือก
วจ 801 การทดสอบและการวัดทางการศึกษา
และจิ ตวิทยา
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวัดผลการศึกษา
และจิตวิทยา เครื่องมือวัด ตัวแปรทางจิตวิทยา
และตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้ างและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามหลักการวัดผล
ทางจิ ต วิ ท ยา (Psychometric)การบริ ห ารการ
สอบ สถิตทิ ่ใี ช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อสร้ างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
วจ 802 การวิ จัยเชิ งคุ ณ ภาพขั้น สู งและการ
วิจยั ผสมวิธี
วิเคราะห์ แ ละสังเคราะห์ แ นวคิ ด และกระบวน
ทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ การกาหนดแผนแบบ
การวิจัยเชิงคุ ณ ภาพและการวิจัยผสมวิธี แผน
แบบและวิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยผสม
วิ ธี หลั ก การและวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ ตี ความ การอธิบายความเชื่ อมโยงของ
ปรากฏการณ์ โปรแกรมการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ ง
คุ ณ ภาพ การน าเสนอรายงานผลการวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพและการวิจัยผสมวิธี จริยธรรมการวิจัย
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วจ 805 การวิจยั ประเมินและการประเมินอภิมาน
วิเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิดการประเมินแต่ ละ
แบบ การออกแบบการวิจัยเชิงประเมิน การ
ประเมินอภิมาน การสังเคราะห์การประเมิน
การประเมิ น เชิ ง ผสานวิ ธี คุ ณ ภาพของ
งานวิจัยเชิงประเมิน ประเด็นและแนวโน้ ม
ของการวิจัยเชิงประเมิน มาตรฐานวิชาชี พ
การประเมิน ฝึ กปฏิบัติการวิจัยเชิงประเมิน
และการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร
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วจ 804 การสังเคราะห์งานวิจัยอภิมานและการ
ประเมินอภิมาน
หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะห์ งานวิจัย
เชิงปริมาณ เชิงคุณ ลักษณะ และการสังเคราะห์
การประเมิน การสังเคราะห์ งานวิจัยรูปแบบต่ างๆ
การวิเคราะห์ อภิ มาน การวิจัยชาติพั นธุ์วรรณาอภิ
มาน และการสังเคราะห์การประเมิน การประเมิน
อภิมาน การประเมินและรวบรวมงานวิจัยหรือผล
การประเมินที่จะนามาสังเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์
เพื่ อสั ง เคราะห์ ผลการวิ จั ย การประยุ ก ต์ ก าร
วิเคราะห์อภิมานและการประเมินอภิมาน และการ
ใช้ ประโยชน์ ผลการสังเคราะห์ งานวิจัยและการ
ประเมินอภิมาน
วิชาเปิ ดใหม่
วจ 805 การวิจยั เชิงประเมินและการประกัน
คุณภาพ
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน การวิจัยเชิง
ประเมิ น และการประกั นคุ ณภาพ คุ ณ ภาพของ
งานวิจัยเชิงประเมิน ประเด็นและแนวโน้ มของ
การวิจัยเชิงประเมินและการประกันคุณภาพ การ
ออกแบบการวิจัยเชิ งประเมินและการประเมิน
เพื่ อการประกัน คุณ ภาพ มาตรฐานและวิชาชี พ
ของการประเมินและการประกันคุณภาพ
วจ 806 สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ข้ ัน สู ง ในการวิ จั ย และ วิชาเปิ ดใหม่
พัฒนาหลักสูตร
การตรวจสอบประเด็นด้ านมโนทัศน์ สาระสาคัญ
และวิธวี ิทยาในการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้ นระดับ
ลดหลั่ น และโมเดลสมการโครงสร้ าง การระบุ
ความเป็ นไปได้ การประมาณค่ า การทดสอบ
และการสร้ างโมเดล การตรวจสอบความตรงของ
โมเดลโดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ กลุ่มพหุ การพิ จารณาโมเดลการ
วิ เ คราะห์ ท่ี เ ป็ นทางเลื อ กที่ มี ตั ว แปรปรั บ และ
ตัวเชื่อมในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

พต 802 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและ
เครือข่ายการเรียนรูท้ างสังคม
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
การพั ฒ นาภาวะผู้น ายุ คใหม่ ทางการศึกษา
การสร้ างความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คม
พฤติกรรมกลุ่ม บทบาท หน้ าที่ของผู้นาและ
สมาชิ ก ในกลุ่ ม สัง คม การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
แ ล ะ พั น ธ มิ ต ร ก า รเรี ย น รู้ ท าง สั ง ค ม
กระบวนการด าเนิ น งานและด ารงอยู่ ข อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

ลส 801สัมมนาการวิจยั นวัตกรรมหลักสูตร
วิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ กระบวนการวิ จั ย
นวัตกรรมทางหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล จากผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตรเชิงสร้ างสรรค์ท่ี
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

รวมวิ ชา ลส 801
สั ม ม น าก ารวิ จั ย
น วั ต ก ร ร ม
เท ค โน โล ยี ข อ ง
หลักสูตร กับวิชา ลส
804 สัมมนาการวิจัย
นวัตกรรมหลักสูตร
วิชาเปิ ดใหม่

ลส 802 สัมมนาการออกแบบการเรียนการ
สอน
วิเคราะห์ ห ลั ก การออกแบบการเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบ
การสอน การออกแบบเทคโนโลยีในการจัดการ
เรีย นการสอน การประเมิน การเรีย นการสอน
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการเรี ย นการสอน และ
นาเสนอวิพากษ์ในชั้นเรียน
ลส 805 สัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพือ่ การรูค้ ิด วิชาเปิ ดใหม่
วิเคราะห์ แนวคิดหลักการของการโค้ ชเพื่ อการรู้
คิด การสร้ างความไว้ วางใจ การให้ ข้ อมู ลเพื่ อ
กระตุ้น การเรีย นรู้ การใช้ พ ลั งค าถาม การให้
ข้ อมูลย้ อนกลับเชิงสร้ างสรรค์ และการให้ ข้อมูล
เพื่ อการเรี ย นรู้ ต่ อ ยอด ที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุ ณ ภาพหลั ก สูต ร การจั ด การเรี ย นรู้ และการ
ประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมการ
โค้ ชเพื่ อการรู้คิด บนฐานการวิจัย น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พต 802 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจิ ตวิทยา
การบริหาร
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นา
และภาวะผู้นาทางการเรียนการสอน บทบาทหน้ าที่
ของผู้นาทางการศึกษา กระบวนการดาเนินงานเพื่อ
พั ฒ นาองค์ ก ร จิ ต วิ ท ยาการบริ ห าร การสร้ าง
เครือข่าย จรรยาบรรณของผู้นาทางการศึกษา ฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
เครือ ข่ าย การเสริ มสร้ างจรรยาบรรณของ
ผู้ น าทางการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ก ารสัง เคราะห์
งาน วิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ภ าวะผู้ น าท าง
การศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
พต ๘๐๔ บริบททางสังคมและจิ ตวิทยา
เพือ่ การออกแบบการพัฒนาหลักสูตร
วิเคราะห์บริบททางสังคมและจิตวิทยาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติท่มี คี วามสัมพันธ์กบั
การศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร

หมวดปริญญานิพนธ์
ปพ 991 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 1
ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ ง
เรี ย บ เรี ย งส ารส น เท ศ ใน ลั ก ษ ณ ะเค้ า
โครงงานวิจัย บทที่ 1-3 ในหัวข้ อที่ผ่านการ
พิ จารณ าให้ ค วาม เห็ น ช อ บ จ าก ค ณ ะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

พต 803 บริ บ ททางสัง คมและจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ
การพัฒนาหลักสูตร
วิเคราะห์บริบททางสังคมและจิตวิทยาในชุมชนที่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การศึ ก ษา ความ
แตกต่ างระหว่ างรุ่น และความแตกต่ างระหว่ าง
บุ ค คล การจั ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ และการ
สร้ างแรงจูงใจ ปฏิบัติการในชุมชน สัมมนาและ
ถอดบทเรียน
วิชาเปิ ดใหม่
พต 804 การศึกษาดูงาน และ/หรือ การ
อบรม ด้านการศึกษาในต่างประเทศ
ศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรม ด้ านการศึกษาใน
ต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยและ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร หรื อ หลั ก สู ต รและการสอน
เพิ่ มพู นความรู้ และประสบการณ์ ของนิ สิ ต
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้ มการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน อั นจะเป็ นการช่ วยนิ สิ ตในการพั ฒ นา
หัวข้ อการทาปริญญานิพนธ์
หมวดปริญญานิพนธ์
ปพ 991 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 1
สร้ างหั วข้ อและเค้ าโครงปริญ ญานิพนธ์ โดยจัด
สัม มนาหั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์/ หั วข้ อ การวิ จั ย ที่
สนใจ ซึ่งเป็ นผลจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง การศึกษาในภาคสนาม เรียบ
เรียงสารสนเทศในลักษณะเค้ าโครงงานวิจัย ที่
เป็ นไปตามหลักการและแนวคิดทางวิชาการโดย
มี เกณฑ์ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต ร
กาหนด พัฒนาเป็ นเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ และพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ใน
ระดั บ ผ่ านโดยคณ ะกรรมการที่ ผ่ าน ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ปพ 992 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 2
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสิทธิภาพของ
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การเลื อ กพื้ นที่ ศึ ก ษา
ภาคสนาม การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย
วิธีการด าเนิ น การเก็บ ข้ อมู ล การวิเคราะห์
ข้ อมู ล น าเสนอคณ ะกรรมการควบคุ ม
ปริญญานิพนธ์

ปพ 992 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 2
ออกแบบ สร้ า งและพั ฒ นารูป แบบ/หลั ก สูต ร
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่มี คุ ณ ภาพ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมื อวิจั ย ด้ วยวิ ธีก ารที่มีป ระสิท ธิภ าพและ
เหมาะสม การเลือกพื้ นที่ศึ กษาภาคสนาม การ
ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย วิ ธีก ารด าเนิ น การเก็บ
ข้ อมู ล การวิ เคราะห์ แ ละรายงานสรุป ผลข้ อมู ล
ภายใต้ ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ป รึ ก ษา
ปริญญานิพนธ์ เผยแพร่และตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการที่เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
ปพ 993 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 3
สรุป ผลการศึ ก ษา การอภิ ป รายผล การเขี ย น
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ ให้ เป็ นไปตาม
รูปแบบและเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยกาหนด ยื่นขอ
สอบปากเปล่ า ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยผ่ า นความ
เห็ น ชอบของ คณะกรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญา
นิพนธ์ สอบปากเปล่ าปริญญานิพนธ์ ปรับปรุง
แก้ ไขเล่ มปริญ ญานิ พ นธ์ต ามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบ ยื่นเสนอเล่ ม ปริญญานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย และสรุปเผยแพร่
เป็ นบทความที่มีคุ ณ ภาพเพื่ อการเผยแพร่ และ
ตีพิมพ์

ปพ 993 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 3
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล การเขียน
เอกสารทางวิ ช าการ พร้ อ มที่จ ะตี พิ ม พ์ ใ น
วารสาร เตรียมการนาเสนอผลการค้ นคว้ า
ต่ อ คณะกรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ก่อนที่จะเสนอขอสอบปากเปล่า

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ. ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
2. ผศ. เรือโท ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
3. อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
4. อาจารย์ ดร.ดนุลดา จามจุรี
5. อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
6. อาจารย์ ดร.อรอุมา เจริญสุข
7. อาจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
3.2.2 อาจารย์ประจาภายในมหาวิทยาลัย
1. รศ. ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
2. รศ. ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
3. รศ. ดร.องอาจ นัยพัฒน์
4. ผศ. ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ. ดร.ดนุลดา จามจุรี
ผศ. ดร.มารุต พัฒผล
ผศ. เรือโท ดร. ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด

1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
ผศ.ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม
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5. อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
6. อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข
7. อ.ดร.สุเมษย์ หนกหลัง
3.2.3 อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2. รศ. ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
3. ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช
4. ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
5. รศ. ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์
6. รศ. ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์
7. ผศ.ดร.ดิลก ดิลกานนท์
8. ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
9. อ.รท.ดร.มนัส บุญประกอบ
10. อ.ดร.ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต
11. อ.ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด
12. อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
13. อ.พันตรีหญิง ดร.วรรณรัตน์ ใจซื่อกุล
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ อง
ประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี

1. ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2. ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
3. ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
4. รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
5. Professor Dr. Benedict Gendron
6. Professor Dr. Susan Grace Magliaro
7. รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
8. รศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
9. รศ.ดร.มนตรี แย้ มกสิกร
10. อ.ดร.อุทยั ดุลยเกษม
11. อ.รท.ดร.มนัส บุญประกอบ
12. อ.ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด
13. อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
เพิ่มเติม
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ กปฏิบตั แิ ละประสบการณ์การออกแบบและ
พั ฒ นาหลั กสูต รในสถานศึ ก ษา มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่ อให้ นิ สิ ต ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ได้ บู ร ณาการ
ความรู้ ท่ี ไ ด้ จากการเรี ย นภาคทฤษฎี ด้ า นการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นรู้ และการ
ออกแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง ซึ่ง
นิสิตดังกล่ าวจะได้ รับประสบการณ์ดังกล่ าวจาก
การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช า ลส 702
สัมมนาและปฏิบตั กิ ารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์
ภาคสนาม
1) มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม: สามารถแก้ ปั ญหาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้ อนในบริบททางวิชาการ
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2) มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ านความรู้ :
ประยุ กต์ค วามรู้ม าสู่การวิจั ยทางด้ านหลั กสูต ร
และการจัดการเรียนรู้
3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา:
สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยในประเด็น
ที่ มี ความซั บซ้ อนเพื่ อแก้ ปั ญ หาหรื อพั ฒ นาองค์
ความรู้ทางด้ านการวิจั ย หลักสูตร และการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางด้ านการวิจัย
และหลักสูตรสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
4) มาตรฐาน ผลการเรี ย น รู้ ด้ าน ทั ก ษ ะ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ:
สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในแวดวง
วิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5) มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะการ
วิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ: สามารถสรุ ปปั ญ หาและ
เสนอแนะแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่ าง ๆ โดยเจาะลึ ก
ทางด้ านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4.2 ช่วงเวลา
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตลอดภาคการศึกษาโดยต้ องมีช่วั โมงฝึ ก
ปฏิบตั ิ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้ อกาหนดในการทาวิ จัยสาหรับปริญ ญานิพ นธ์
ต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตร
การสอน และการจัดการเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การ
ตอบสนองต่ อ ความต้ องการของสั ง คมและ
ประเทศ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ดาเนินการวิจัยและนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
การวิ จั ย ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ท างด้ านพั ฒ นา
สอบปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยด าเนิ น การจั ด ท า หลั ก สูต ร การสอน และการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ ง
รายงานความก้ าวหน้ า (progress report) ตาม มุ่งเน้ นการสร้ างองค์ความรู้ด้านพัฒนาหลั กสูตร
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ข้ อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยศรีนครินทรวิ โรฒ ว่ า การสอน และการจัดการเรียนรู้ บนพื้ นฐานของ
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 การวิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และทางด้ าน
ข้ อ 46
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่นิสิต
สนใจและต้ องสามารถอธิบายได้ โดยทฤษฎีและ
แนวคิดที่นามาใช้ ในการศึกษา และองค์ความรู้
ใหม่ ท่ีจ ะได้ รับ จากการท าวิจั ย โดยมี อ าจารย์ ท่ี
ปรึ ก ษาเป็ นผู้ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ปริ ญ ญานิ พ นธ์
ถู ก ต้ องตามหลั ก วิ ช าการ และเป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
ด า เนิ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ
ค ณ ะก รรม ก ารส อ บ ป ริ ญ ญ านิ พ น ธ์ โด ย
ด าเนิ น ก ารจั ด ท าราย งาน ค ว าม ก้ าวห น้ า
(progress report) ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
น ค ริ น ท รวิ โรฒ ว่ าด้ ว ย ก ารศึ ก ษ าระ ดั บ
บัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554 ข้ อ 46
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. สามารถประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเกี่ ย วกั บ 1. สามารถแก้ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่
ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรมที่ซับ ซ้ อนใน ซับซ้ อนในบริบททางวิชาการ
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. สามารถตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาการ
2. สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ แสดงออกหรื อ ใดๆ บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
ตั ด สิ น ใจ ห า ข้ อ ส รุ ป ข อ ง ปั ญ ห า ท า ง 3. สามารถชี้ประเด็นปั ญหาทางวิชาการและ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได้ อย่ า งเหมาะสมบน เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขอย่างสร้ างสรรค์
พื้ นฐานของความยุ ติธรรม มีเหตุผ ล และ 4. สามารถใช้ ดุ ลยพิ นิ จอย่ างผู้ ร้ ู ด้ วยความ
หลักฐานข้ อมูล
ยุ ติ ธรรม ด้ ว ยหลั กฐาน หลั ก การที่มีเหตุผ ล
3. ตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาการใดๆ และค่ านิ ยมอัน ดีงามในการจัด การกับความ
บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
ขัดแย้ งที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
4. ชี้ให้ เห็น ข้ อบกพร่ องของจรรยาบรรณ 5. แสดงออกถึงภาวะผู้ น าในการปฏิบั ติ ตาม
ในปัจจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ ไข
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน
5. ใช้ ห รื อ สนั บ สนุ น การใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ทางด้ านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการจั ด การ
ปัญหาความขัดแย้ งต่างๆ
6. แสดงออกถึ ง ภ าวะผู้ น าทางด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม
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2. ด้านความรู ้
1. พั ฒ นาความรู้ นวั ต กรรม ทางด้ าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
2. แสดงความรู้ความเข้ าใจทางด้ านการวิจยั
หลักสูต ร การจัด การเรียนรู้และการนิ เทศ
อย่างชัดเจน
3. แสดงความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบนั ในสาขาการวิจัย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
4. ประยุ กต์ค วามรู้ม าสู่การวิจั ย ทางด้ า น
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
5. แสดงความเข้ าใจอย่ างลึ ก ซึ้ งแล ะ
กว้ างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ทิ ่เี ปลี่ยนแปลง
ในสาขาการวิ จั ย หลั ก สู ต ร การจั ด การ
เรียนรู้ และการนิเทศ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
๖. แสดงความรู้ทางด้ านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
ในการพั ฒ นาความรู้ ทางด้ านการวิ จั ย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ใช้ ความรู้ทางด้ านการวิจัยวิเคราะห์ประเด็น
และปั ญหาทางด้ านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และการนิเทศอย่างสร้ างสรรค์
2.พัฒนาหรือแก้ ไขปัญหาด้ วยกระบวนการวิจัย
3. สัง เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย และทฤษฎี เพื่ อ
พัฒนาความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์
4. บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก
สาขาวิชาไปสู่การวิจัย
5. ออกแบบและด าเนิ น โครงการวิ จั ย ใน
ประเด็นที่มีความซับซ้ อนเพื่อแก้ ปัญหาหรือ
พั ฒ น าอ งค์ ค ว าม รู้ ท างด้ าน ก ารวิ จั ย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
6. ประยุ กต์ ใช้ องค์ ความรู้ ทางด้ านการวิ จั ย
หลั กสูตร การจั ดการเรี ยนรู้ และการนิ เทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

ด้านความรู ้
1. สามารถอธิ บ ายแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. แสดงความรู้ ความเข้ าใจที่ เป็ นปั จจุ บั นและ
เกี่ยวข้ องกับการวิจัย หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
3. สามารถคั ด เลื อ กแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ
ส าหรั บ การวิ จั ย ทางด้ านหลั ก สู ต ร และการ
จัดการเรียนรู้
4. แสดงความเข้ าใจอย่ างลึ กซึ้ งและกว้ างขวาง
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่สี ่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบการศึกษา

ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ค วามรู้ทางด้ านการวิจัยวิเคราะห์
ประเด็น และปั ญ หาทางด้ านการวิ จั ย หลั กสูตร
และการจัดการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่สี ร้ างสรรค์
3. สามารถบู รณาการแนวคิดต่ างๆ ทั้งในและ
นอกสาขาวิช าไปสู่การพั ฒ นาหรือแก้ ไขปั ญ หา
ด้ วยกระบวนการวิจัย
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยใน
ประเด็น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนเพื่ อแก้ ปั ญ หาหรื อ
พั ฒ นาองค์ค วามรู้ทางด้ านการวิจั ย หลั กสูต ร
และการจัดการเรียนรู้
5. สามารถประยุ กต์ใช้ องค์ค วามรู้ทางด้ านการ
วิจัย และหลักสูตรสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. แสดงความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการและ
วิชาชีพบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2. วางแผน วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญหาที่
ซับซ้ อนสูงมากด้ วยตนเอง
3. วางแผนการพั ฒ นาตนเองและองค์ กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในแวดวงวิชาชีพ
และบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่ นในการเป็ น
ผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คัดกรองข้ อมูลทางตัวเลขและสถิติเพื่อ
น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางการวิ จั ย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการผ่านสื่อ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่ างบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. แสดงความคิดเห็นบนพื้ นฐานหลักวิชาการ
ด้ วยความรับผิดชอบ
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อนด้ วยตนเอง
3. สามารถวางแผนการพั ฒ นาตนเองและ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงการมีป ฏิสัมพั นธ์กับบุ คคลใน
แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่ นในการเป็ นผู้น า
ทางวิชาการ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพและเชิง
ป ริ ม าณ ใน การศึ กษ าค้ น คว้ าท างการวิ จั ย
หลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นรู้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วย
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. สามารถสรุ ป ปั ญ หาและเสนอแนะแก้ ไ ข
ปั ญหาในด้ านต่ าง ๆ โดยเจาะลึกทางด้ านการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4. นาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่ า นสื่อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา
5.3 ช่วงเวลา
นิสติ ทุกคนต้ องทาปริญญานิพนธ์ ตั้งแต่ภาค นิสิตจะดาเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์
การศึกษาที่ 2 ของปี ที่ 2
เมื่อได้ ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่
7 และระยะเวลาอนุมตั เิ ค้ าโครงปริญญานิพนธ์ถงึ
วั น สิ้ นสุ ด ระยะเวลาการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 9 เดือน
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5.5 การเตรียมการ
1) นิ สิต น าเสนอโครงการวิ จั ย ในลั ก ษณะ
concept paper ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร เพื่อให้ ข้อเสนอแนะ และกาหนด
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
2) นิ สิ ต พั ฒ นาเค้ าโครงการวิ จั ย และ
ด าเนิ น การวิ จัย จนส าเร็จภายใต้ ค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

5.5 การเตรียมการ
1) ประชุ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและให้ คาปรึกษา
2) นิสิตนาเสนอโครงการวิจัยในลักษณะเอกสาร
กรอบแนวคิ ด(concept paper) ต่ อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่ อให้ ข้อเสนอแนะ และกาหนด
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
3) นิสติ พบอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ตาม
กาหนด มี ก ารก าหนดชั่ ว โมงการให้ ค าปรึ ก ษา
จัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษา
4) นิ สิต ด าเนิ น การตามโครงการวิจั ย ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุ ม ปริ ญ ญา
นิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
5) นิ สิ ต สอบป้ องกั น ปริ ญ ญ านิ พ นธ์ ฉ บั บ
สมบูรณ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การพิ จารณาเอกสารกรอบแนวคิ ด (concept
paper) ของนิสติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) การพิ จ ารณาเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ข อง
นิสติ โดยคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญา
นิพนธ์ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณ ฑิต ศึ กษาพ.ศ.
2554 ข้ อ 46.4
3) ประเมินผลจากรายงานความก้ าวหน้ าการทา
ปริญญานิพนธ์
4) สอบผ่ านการน าเสนอปริญ ญานิ พ นธ์ฉ บั บ
สมบู ร ณ์ โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่ า
เกี่ ย วกั บ ป ริ ญ ญ านิ พ น ธ์ ต าม ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณ ฑิตศึ กษาพ.ศ. 2554 ข้ อ 46.5 ทั้งนี้
ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ม ติ จ า ก
คณะกรรมการสอบเกินกึ่งหนึ่งจึงถือว่าสอบผ่าน
5) ผลงานที่เกี่ยวข้ อ งกับปริญ ญานิ พ นธ์ได้ รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI

5.6 กระบวนการประเมินผล
1) การพิจารณา concept paper ของนิสติ
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) การพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ของ
นิสติ โดยคณะกรรมการควบคุม
ปริ ญ ญานิ พ นธ์แ ละคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
3) ตรวจสอบรายงานความก้ าวหน้ าการทา
ปริญญานิพนธ์
4) การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ท่เี ปิ ด
โอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ าร่วม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
คุณลักษณะพิเศษ
การวิจัยสร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทาง เป็ นนักวิจัย ที่เป็ นผู้นาทางความคิดด้ านการวิจัย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ และพั ฒ นาหลั ก สู ต รในการสร้ างองค์ ค วามรู้
กลยุทธ์การสอน
นวัตกรรมทางหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์การสอน
2. การเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
1. การเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
4. . การถอดบทเรียน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประเมินผล
4. การฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จริง/
1. การประเมิ น ผลงานที่ส ะท้ อ นศั ก ยภาพ การศึกษาดูงาน
ด้ าน การวิ จั ย ส ร้ างองค์ ค วาม รู้ แล ะ 5. การถอดบทเรียน
นวัตกรรม
6. การทาปริญญานิพนธ์
2. การประเมินผลตามสภาพจริง
การประเมินผล
3. การสะท้ อนผลการประเมินสู่การพั ฒ นา 1. การประเมินผลงานที่สะท้ อนศักยภาพด้ านการ
ผู้เรียนเป็ นรายบุคคล
วิจัย สร้ างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็ นรูปธรรม เช่ น
บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิ มพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. การประเมินผลตามสภาพจริง
3. การสะท้ อนผลการประเมินสู่การพัฒนาผู้เรียน
เป็ นรายบุคคล
4. การสอบวัดคุณสมบัตดิ ุษฎีบณ
ั ฑิต
คุณลักษณะพิเศษ
เป็ นนัก วิ ช าการ ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจใน
แนวคิด ทฤษฎีด้านการวิจัย หลักสูตร และการ
จัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ ติดตามความก้ าวหน้ า
ทางด้ า นวิ ช าการและสร้ า งผลงานทางวิ ช าการ
อย่างสม่าเสมอ
กลยุทธ์การสอน
1. ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
สืบค้ น การคัดกรอง และสังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. สามารถประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเกี่ย วกั บ
ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรมที่ซับ ซ้ อนใน
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. สามารถใช้ ดุลพินิจแสดงออกหรือตัดสินใจ
หาข้ อสรุปของปั ญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้
อย่ างเหมาะสมบนพื้ นฐานของความยุ ติ ธรรม

3. จั ดกิ จกรรมการท างานวิ จั ยและ/หรื อการเขี ยน
บทความทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
การประเมินผล
1. ประเมิ น จากการเข้ าร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ประเมินจากผลงานการทางานวิจัยและ/หรือการ
เขี ยนบทความทางวิ ชาการร่ วมกั บอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร
3. ประเมิ น จากพฤติ กรรมการท างานกลุ่ ม การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้กับนิ สิตร่ วมชั้ นเรี ยน อาจารย์
และบุคคลภายนอก
คุณลักษณะพิเศษ
เป็ นนักปฏิบตั ิ ที่มีความสามารถในการนาความรู้
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นการพั ฒ นา
หลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอน
1. การเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
2. การฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จริง/
การศึกษาดูงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การถอดบทเรียน
การประเมินผล
รายงานการฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จริง/
การศึกษาดูงาน
3. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถแก้ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่
ซับซ้ อนในบริบททางวิชาการ
2. สามารถตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาการ
ใดๆ บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
3. สามารถชี้ประเด็นปั ญหาทางวิชาการและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขอย่างสร้ างสรรค์

หมายเหตุ

เพิ่มเติม

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

มีเหตุผล และหลักฐานข้ อมูล
3. ตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาการใดๆ
บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
4. ชี้ให้ เห็น ข้ อบกพร่ องของจรรยาบรรณ
ในปัจจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ ไข
5. ใช้ หรือสนับสนุ นการใช้ ดุลพิ นิจทางด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการปั ญหาความ
ขัดแย้ งต่างๆ
6. แสดงออกถึงภาวะผู้นาทางด้ านคุณธรรม
จริยธรรม
กลยุทธ์การสอน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป ระเด็น ปั ญ หาที่
เกี่ ยวข้ องกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. การเรี ย นรู้ จากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4. สามารถใช้ ดุ ลยพิ นิ จอย่ างผู้ ร้ ู ด้ วยความ
ยุ ติ ธรรม ด้ ว ยหลั กฐาน หลั ก การที่มีเหตุผ ล
และค่ านิ ยมอัน ดีงามในการจัด การกับความ
ขัดแย้ งที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
5. แสดงออกถึงภาวะผู้นาในการปฏิบัติ ตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สอบถามแน วคิ ด ที่ มี ต่ อปั ญ ห าทาง
คุ ณ ธรรมจริย ธรรมที่ซับ ซ้ อ นในบริบ ททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
2. สังเกตพฤติกรรมการใช้ ดุลพินิจหรือตัดสินใจ
หาข้ อสรุปของปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สั ง เกตพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจกระท า
หรือไม่กระทาการใดๆ บนพื้นฐานหลักสิทธิ
มนุษยชน
4. สอบถามแนวคิ ด เกี่ย วกับ ข้ อ บกพร่ อ ง
ของจรรยาบรรณในปัจจุบนั
5. สัง เกตพฤติก รรมการใช้ ห รือ สนั บสนุ น
การใช้ ดุลพินิจทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ งต่างๆ
6. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะ
ผู้นาทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในบริบททางวิชาการ การจัดการกับความขัดแย้ ง
ที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
2. การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในบริบททางวิชาการ
และบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมิ น จากรายงาน/งานวิ จั ย ของนิ สิ ต ที่
คานึงถึงจริยธรรมทางวิชาการ
2. ประเมินจากการแสดงแนวคิด/การตัดสินใจ
หาข้ อ สรุ ป ต่ อ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่
ซั บ ซ้ อ นในบริ บ ททางวิ ช าการ และบนพื้ นฐาน
หลักสิทธิมนุษยชน
3. สังเกตพฤติกรรมการใช้ หรือสนั บสนุ นการใช้
ดุลพินิจทางด้ านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้ งต่างๆ
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้นา
ทางด้ านคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ
5. การสอบวัดคุณสมบัตดิ ุษฎีบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

2. ด้านความรู ้
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. พั ฒนาความรู้ นวัตกรรม ทางด้ านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
2. แสดงความรู้ความเข้ าใจทางด้ านการวิจัย
หลักสูต ร การจัด การเรียนรู้และการนิ เทศ
อย่างชัดเจน
3. แสดงความรู้ท่ีเป็ นปั จจุ บันในสาขาการวิจัย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
4. ประยุ กต์ ค วามรู้ มาสู่ การวิ จั ย ทางด้ าน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
5. แสดงความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งและกว้ างขวาง
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในสาขาการ
วิจัย หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6. แสดงความรู้ทางด้ านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องใน
การพัฒนาความรู้ทางด้ านการวิจัยหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้และการนิเทศ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมิ นผลงานที่ สะท้ อนการพั ฒ นา
ความรู้ นวัตกรรม ทางด้ านหลั กสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
2. การทดสอบความรู้ความเข้ าใจทางด้ านการ
วิจัย หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
3. การทดสอบความรู้ท่เี ป็ นปั จจุบันในสาขาการ
วิจัย หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
4. การทดสอบการประยุ กต์ความรู้มาสู่การวิจั ย
ทางด้ านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
5. ประเมินผลงานที่สะท้ อนความเข้ าใจอย่ าง
ลึ กซึ้ งและกว้ างขวางเกี่ ยวกั บแนวปฏิ บั ติ ท่ี
เปลี่ ยนแปลงในสาขาการวิ จั ย หลั กสูตร การ
จัดการเรียนรู้ และการนิ เทศ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
6. รายงานตนเองเกี่ยวกับความรู้ด้ านการวิ จั ย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. สามารถอธิ บ ายแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. แสดงความรู้ ความเข้ าใจที่ เป็ นปั จจุ บั นและ
เกี่ยวข้ องกับการวิจัย หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
3. สามารถคั ด เลื อ กแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ
ส าหรั บ การวิ จั ย ทางด้ านหลั ก สู ต ร และการ
จัดการเรียนรู้
4. แสดงความเข้ าใจอย่ างลึ กซึ้ งและกว้ างขวาง
เกี่ยวกับสถานการณ์ท่สี ่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมิน ผลงานที่สะท้ อ นการพั ฒ นาความรู้
นวั ต กรรมทางด้ า นหลั ก สู ต ร และการจั ด การ
เรียนรู้
2. ประเมินผลงานที่สะท้ อนการประยุกต์ความรู้มาสู่
การวิจัยทางด้ านหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
3. ประเมินผลงานที่สะท้ อนความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้ง
และกว้ างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์ /แนวปฏิบั ติ ท่ี
เปลี่ ยนแปลงในสาขาการวิ จัย หลั กสูตร และการ
จัดการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. การสอบวัดคุณสมบัตดิ ุษฎีบณ
ั ฑิต

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

3. ด้านทักษะทางปั ญญา
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ใช้ ความรู้ทางด้ านการวิจัยวิเคราะห์ประเด็น
และปั ญหาทางด้ านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และการนิเทศอย่างสร้ างสรรค์
2.พัฒนาหรือแก้ ไขปัญหาด้ วยกระบวนการวิจัย
3. สังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์
4. บู รณาการแนวคิ ดต่ างๆ ทั้งในและนอก
สาขาวิชาไปสู่การวิจัย
5. ออกแบบและด าเนิ น โครงการวิ จั ย ใน
ประเด็นที่มีความซับซ้ อนเพื่ อแก้ ปั ญหาหรือ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการวิจัย หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
6. ประยุ กต์ ใช้ องค์ ความรู้ ทางด้ านการวิ จั ย
หลั กสูตร การจั ดการเรี ยนรู้ และการนิ เทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ์การสอน
1. บูรณาการสาระสาคัญกับการคิด วิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
2. บูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
3. ส่งเสริมกิจกรรมการถอดบทเรียนและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ความรู้ ทางด้ านการวิ จั ยวิ เคราะห์
ประเด็นและปั ญหาทางด้ านการวิจัย หลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถสังเคราะห์ ผลการวิจัยและทฤษฎีเพื่ อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่สี ร้ างสรรค์
3. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก
สาขาวิ ชาไปสู่ การพั ฒ นาหรื อแก้ ไขปั ญ หาด้ วย
กระบวนการวิจัย
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยในประเด็น
ที่มีความซับซ้ อนเพื่อแก้ ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้ านการวิจัย หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
5. สามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางด้ านการวิจัย
และหลักสูตรสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ท ด ส อ บ ค วาม รู้ ท างด้ าน ก ารวิ จั ย
วิ เคราะห์ ประเด็ น และปั ญหาทางด้ าน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
2. ทดสอบการพั ฒนาหรือแก้ ไขปั ญหาด้ วย
กระบวนการวิจัย
3. ทดสอบการสังเคราะห์ ผลการวิจัย และทฤษฎี
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์

หมายเหตุ

กลยุทธ์การสอน
1. บู รณาการสาระสาคัญกับการคิดวิเคราะห์ คิด
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
สังเคราะห์
เพิ่ มข้ อ 4-5 ในกล
2. บูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
3. ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมการถอดบทเรี ย นและการ ยุทธ์การสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. ส่ งเสริ มกิ จกรรมการเข้ าร่ วมประชุ มสั มมนา
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน/ฝึ กอบรมระยะสั้นใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ทดสอบการพั ฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาทางด้ าน
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัย
2. ประเมินจากรายงานการสังเคราะห์ ผลการวิจั ย
และทฤษฎี เพื่ อพั ฒ นาความรู้ ความเข้ าใจใหม่ ท่ี
สร้ างสรรค์

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
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4. ทดสอบการบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งใน
และนอกสาขาวิชาไปสู่การวิจัย
5. ท ด ส อ บ ก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะด าเนิ น
โครงการวิจัยในประเด็นที่มีความซั บซ้ อนเพื่ อ
แก้ ปั ญหาหรือพั ฒนาองค์ ความรู้ทางด้ านการ
วิจัย หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
6. ทดสอบการประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางด้ าน
การวิจัย หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการ
นิเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

3. ประเมิ นจากรายงาน/โครงการวิ จั ยที่แสดงถึ ง
การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีต่างๆทั้งในและนอก
สาขาวิชา
4. ประเมินจากรายงานการออกแบบและด าเนิ น
โครงการวิ จั ยในประเด็น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนเพื่ อ
แก้ ปัญหาหรือพั ฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการวิจัย
หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
5. ประเมินจากรายงานที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทางด้ านการวิจั ย หลั กสูตร และการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่ อออกแบบและพั ฒนาหลั กสูตร
การจัดการเรียนรู้
6. การสอบวัดคุณสมบัตดิ ุษฎีบณ
ั ฑิต
ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่ างบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้ นฐานหลัก
วิชาการด้ วยความรับผิดชอบ
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อนด้ วยตนเอง
3. สามารถวางแผนการพั ฒ นาตนเองและ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงการมีป ฏิสัมพั น ธ์กับบุ คคลใน
แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่ นในการเป็ นผู้น า
ทางวิชาการ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานที่มีการวางแผน วิเคราะห์
และแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนสูงมาก
2. สังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับนิสติ ในชั้น
เรียน อาจารย์ บุคคลในแวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป
3. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึง ความโดด
เด่นในการเป็ นผู้นาทางวิชาการผ่านการปฏิบัติงาน
กลุ่ม การฝึ กปฏิบตั ิ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. แสดงความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการและ
วิชาชีพบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2. วางแผน วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญหาที่
ซับซ้ อนสูงมากด้ วยตนเอง
3. วางแผนการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก ร
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในแวดวงวิชาชีพ
และบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่ นในการเป็ น
ผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ทดสอบการวางแผน วิ เคราะห์ และ
แก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนสูงมาก
2. สังเกตพฤติกรรมการมีป ฏิสัมพั น ธ์กับ
บุคคลในแวดวงวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป
3. สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกถึ ง
ความโดดเด่ น ในการเป็ นผู้ น าทางวิช าการ
หรือวิชาชีพ
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. คัดกรองข้ อมูลทางตัวเลขและสถิตเิ พื่อนามาใช้
ในการศึ กษาค้ นคว้ าทางการวิ จั ย หลั กสูตร การ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการผ่านสื่อ สิ่งตีพิมพ์ทางวิช าการ
และวิชาชีพ

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ทดสอบการคั ด กรองข้ อมู ล ทางตั วเลข
และสถิ ติ เพื่ อน ามาใช้ ในการศึ กษาค้ นคว้ า
ทางการวิ จั ย หลั กสู ตร การจั ดการเรี ยนรู้
และการนิเทศ
2. สังเกตพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี การ
สื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคล
3. ตรวจสอบชิ้นงานการนาเสนอรายงานทั้ง
ที่เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการผ่ า นสื่ อ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
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ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ย นรู ้ด ้า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพและเชิง
ป ริ ม าณ ใน การศึ กษ าค้ น คว้ าท างการวิ จั ย
หลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นรู้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วย
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. สามารถสรุ ป ปั ญหาและเสนอแนะแก้ ไ ข
ปั ญ หาในด้ านต่ าง ๆ โดยเจาะลึ กทางด้ านการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4. นาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการผ่ า นสื่อ สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เพิ่ ม ก ล ยุ ท ธ์ ก าร
กลยุทธ์การสอน
4. จั ด กิจ กรรมการแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ผ่ า น สอน
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง าน / ฝึ ก อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น ใ น
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากรายงานของนิสติ ที่มกี ารคัดกรอง
ข้ อมู ล ทางตั ว เลขและสถิ ติ เ พื่ อน ามาใช้ ใน
การศึ กษาค้ น คว้ าทางการวิจัย หลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้
2. ประเมิ น จากการการน าเสนอรายงานทาง
วิชาการ การนาเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ
3. ตรวจสอบชิ้นงานการนาเสนอรายงานทั้งที่เป็ น
ทางการและไม่ เป็ นทางการผ่ านสื่อ สิ่งตีพิ มพ์
ทางวิชาการ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. สามารถประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเกี่ ย วกั บ 1. สามารถแก้ ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่
ปั ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรมที่ซับ ซ้ อนใน ซับซ้ อนในบริบททางวิชาการ
บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. สามารถตั ด สิน ใจกระท าหรื อ ไม่ กระท าการ
2. สามารถใช้ ดุลพินิจแสดงออกหรือตัดสินใจ ใดๆ บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
หาข้ อสรุปของปั ญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 3. สามารถชี้ ประเด็น ปั ญ หาทางวิ ช าการและ
อย่ างเหมาะสมบนพื้ นฐานของความยุ ติ ธรรม เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขอย่างสร้ างสรรค์
มีเหตุผล และหลักฐานข้ อมูล
4. สามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งผู้ รู้ ด้ วยความ
3. ตัด สิน ใจกระทาหรือไม่ กระทาการใดๆ ยุติธรรม ด้ วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผลและ
บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
ค่านิยมอันดีงามในการจัดการกับความขัดแย้ งที่
4. ชี้ให้ เห็นข้ อบกพร่องของจรรยาบรรณใน มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื
ปัจจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ ไข
5. แสดงออกถึงภาวะผู้นาในการปฏิบัติตามหลัก
5. ใช้ หรือสนับสนุ นการใช้ ดุลพิ นิจทางด้ าน คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการจั ด การปั ญ หา
ความขัดแย้ งต่างๆ
6. แสดงออกถึงภาวะผู้นาทางด้ านคุณธรรม
จริยธรรม
2. ด้านความรู ้
ด้านที่ 2 ความรู ้
1. พั ฒ นาความรู้ นวั ต กรรม ทางด้ าน 1. สามารถอธิ บ ายแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ สาหรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. แสดงความรู้ความเข้ าใจทางด้ านการวิจัย 2. แสดงความรู้ ความเข้ าใจที่เป็ นปั จจุ บันและ
หลักสูต ร การจัด การเรียนรู้และการนิ เทศ เกี่ยวข้ องกับการวิจัย หลักสูตร และการจัดการ
อย่างชัดเจน
เรียนรู้
3. แสดงความรู้ท่ีเป็ นปั จจุ บัน ในสาขาการ 3. สามารถคั ด เลื อ กแนวคิ ด ทฤษฎี ท่ี ส าคั ญ
วิจัย หลักสูต ร การจัดการเรียนรู้และการ ส าหรั บ การวิ จั ย ทางด้ านหลั ก สู ต ร และการ
นิเทศ
จัดการเรียนรู้
4. ประยุ ก ต์ ค วามรู้ม าสู่ก ารวิ จั ย ทางด้ า น 4. แสดงความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งและกว้ างขวาง
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ท่สี ่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
5. แสดงความเข้ าใจอย่ างลึกซึ้งและกว้ างขวาง ระบบการศึกษา
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติท่เี ปลี่ยนแปลงในสาขาการ
วิ จั ย หลั กสูตร การจั ดการเรี ยนรู้ และการ
นิเทศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
6. แสดงความรู้ทางด้ านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
ในการพั ฒ นาความรู้ ทางด้ านการวิ จั ย
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
3. ด้านทักษะทางปั ญญา
1. ใช้ ความรู้ทางด้ านการวิจัยวิเคราะห์ประเด็น
และปั ญหาทางด้ านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
และการนิเทศอย่างสร้ างสรรค์
2.พัฒนาหรือแก้ ไขปัญหาด้ วยกระบวนการวิจัย
3. สัง เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย และทฤษฎี เพื่ อ
พัฒนาความรู้ความเข้ าใจใหม่ท่สี ร้ างสรรค์
4. บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก
สาขาวิชาไปสู่การวิจัย
5. ออกแบบและด าเนิ น โครงการวิ จั ย ใน
ประเด็นที่มีความซั บซ้ อนเพื่ อแก้ ปั ญหาหรื อ
พั ฒนาองค์ความรู้ทางด้ านการวิจัย หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
6. ประยุ กต์ ใช้ องค์ ความรู้ ทางด้ านการวิ จั ย
หลั กสูตร การจั ดการเรี ยนรู้ และการนิ เทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. แสดงความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการและ
วิชาชีพบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2. วางแผน วิ เ คราะห์ และแก้ ปั ญ หาที่
ซับซ้ อนสูงมากด้ วยตนเอง
3. วางแผนการพั ฒ นาตนเองและองค์ กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในแวดวงวิชาชีพ
และบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่ นในการเป็ น
ผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ค วามรู้ทางด้ านการวิจัยวิเคราะห์
ประเด็น และปั ญ หาทางด้ านการวิ จั ย หลั กสูตร
และการจัดการเรียนรู้อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่สี ร้ างสรรค์
3. สามารถบู รณาการแนวคิดต่ างๆ ทั้งในและ
นอกสาขาวิช าไปสู่ การพั ฒ นาหรือแก้ ไขปั ญ หา
ด้ วยกระบวนการวิจัย
4. สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยใน
ประเด็น ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนเพื่ อแก้ ปั ญ หาหรื อ
พั ฒ นาองค์ค วามรู้ทางด้ านการวิจั ย หลั กสูต ร
และการจัดการเรียนรู้
5. สามารถประยุ กต์ใช้ องค์ค วามรู้ทางด้ านการ
วิจัย และหลักสูตรสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ระหว่ างบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1. แสดงความคิดเห็นบนพื้ นฐานหลักวิชาการ
ด้ วยความรับผิดชอบ
2. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อนด้ วยตนเอง
3. สามารถวางแผนการพั ฒ นาตนเองและ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แสดงออกถึงการมีป ฏิสัมพั น ธ์กับบุ คคลใน
แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้ างสรรค์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่ นในการเป็ นผู้น า
ทางวิชาการ

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพและเชิ ง
สารสนเทศ
1. คัดกรองข้ อมูลทางตัวเลขและสถิตเิ พื่อ ปริมาณในการศึกษาค้ นคว้ าทางการวิจัย หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าทางการวิจัย
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ 2. สามารถสื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วย
เทคโนโลยีท่เี หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ 3. สามารถสรุปปั ญหาและเสนอแนะแก้ ไขปั ญหาในด้ าน
ต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางด้ านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นาเสนอรายงานทั้งที่เป็ นทางการและไม่ 4. น าเสนอรายงานทั้ งที่เป็ นทางการและไม่ เป็ น
เป็ นทางการผ่านสื่อ สิง่ ตีพิมพ์ทางวิชาการ ทางการผ่ านสื่ อ สิ่ งตี พิ มพ์ ทางวิ ช าการทั้ ง ใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
และวิชาชีพ
แก้ ไข ● ความรับผิ ดชอบหลั ก และ ○ ความรั บผิดชอบรอง ในทุ กรายวิ ชา อันเนื่ องมาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้มี การ
เปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบี ย บหรื อ หลัก เกณฑ์ในการให้ 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับ
ระดับคะแนน (เกรด)
คะแนน (เกรด)
การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้
ให้ ใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระบบค่าระดับขั้นดังนี้
ค่าระดับ
ค่าระดับ
ระดับขั้น ความหมาย
ระดับขั้น
ความหมาย
ขั้น
ขั้น
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
A
4.0
80-100 = A
4.0
(Excellent)
(Excellent)
ดีมาก
ดีมาก
B+
3.5
75-79 = B+
3.5
(Very Good)
(Very Good)
B
C+
C
D+
D
E

ดี (Good)
ดีพอใช้
(Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก
(Very Poor)
ตก (Fail)

3.0

70-74 = B

2.5

65-69 = C+

2.0
1.5
1.0
0.0

ดี (Good)

ดีพอใช้ (Fairly
Good)
60-64 = C พอใช้ (Fair)
55-59 = D+ อ่อน (Poor)
อ่อนมาก
50-54 = D
(Very Poor)
0-49 = E
ตก (Fail)

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

การประเมินผลการสอบพิ เศษตามข้ อกาหนด
ของหลั กสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ
(Qualification Examination) และการประเมิ น
คุ ณ ภาพปริ ญ ญานิ พ นธ์ ให้ ผลการประเมิ นเป็ น
ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบ ภาระงานที่ 2.1 ก าหนดให้ ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
มอบหมายพฤติกรรมที่แสดงออกในระหว่ าง เรียนรู้ของนิสิตเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
การเรียนรู้ เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้ คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา
เหตุผล การคิดที่เป็ นระบบ การมีส่วนร่ วมใน 2.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างน้ อยร้ อยละ 25
กิจกรรม การเรียนรู้ โดยที่กระบวนการอาจจะ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี โดยมีการแต่งตั้ง
ต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกันสาหรับ คณะกรรมการทวนสอบ ประกอบไปด้ วย อาจารย์ประจา
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน
และอาจารย์พิเศษเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสม
2.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรทาได้ โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ และรายงานผล
2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนของนิ สิต
หลั งส าเร็จการศึ กษา ท าโดยการตรวจสอบจาก
ผู้ ประกอบการหรือหั วหน้ างาน ที่ดุ ษฎีบัณฑิตไป
ประกอบอาชีพ และขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 2. ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ วนตามที่ ก าหนดใน
3. ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ หลักสูตร
ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการศึกษาได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
กว่า 3.00
5. สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
4. สอบผ่ านความรู้ภ าษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
5. สอบผ่ า นการวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualification
Examination)

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) ปฐมนิ เทศให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจใน
หลักสูตรและรายวิชา แนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
การดูแลให้ คาปรึกษาผู้เรียน
2) ส่ ง เส ริ ม ให้ เพิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละบุคคล
เช่ น ก าร ท าวิ จั ย ก า รอ บ รม สั ม ม น า
การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการ
3) ส่ ง เสริ ม ให้ ท าการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สาขาวิชา ตลอดจนการบริการวิ ชาการแก่
สังคม เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) การให้ เข้ า รั บ การอบรมตามหลั ก สูต ร การ
พั ฒ นาอาจารย์ ใหม่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น
หลักเกณฑ์ให้ อาจารย์ใหม่ ทุกคนต้ องเข้ ารับการ
อบรมให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูต ร
และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้ าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ
ครูและให้ มีทักษะเกี่ยวกับ การจัด การเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การสอนสอดแทรก
คุณ ธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ ส่ ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การมอบหมายให้ มอี าจารย์พ่ีเลี้ยงทาหน้ าที่ให้
ค าแนะน าและเป็ นที่ป รึ กษาในด้ านการจั ด การ
เรียนการสอน
3) การชี้ แจงและแนะน าหลั ก สูต ร รายวิ ช าใน
หลักสูตร
4) การมอบหมายให้ อาจารย์ใหม่ศึกษาค้ นคว้ า
จัด ทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อ งกับ การสอน ในหั วข้ อ
หนึ่งหรือหลายหัวข้ อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และ
ถนั ด เพื่ อทดลองทาการสอนภายใต้ ค าแนะน า
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
5) ก าร ก าห น ด ให้ อ า จ าร ย์ ให ม่ เข้ า ร่ ว ม
สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
6) ส่งเสริมให้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ทางวิ ช าการในรู ป แบบต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้ องการของแต่ ละบุคคล เช่ น การทาวิจัย
การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานการประชุมทาง
วิชาการ
7) ส่งเสริมให้ ทาการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชา
ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สงั คม เพื่อพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553
2.การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่
คณาจารย์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งแต่งตั้ง
จากอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทาหน้ าที่
ก าหนดนโยบาย บริ ห ารหลั กสู ตร ส่ งเสริ ม
คุณภาพจัดการเรียนการสอน กากับ ติดตาม
และประเมินผลการใช้ หลักสูตร
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผ้ ูสอน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล
สาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
มี ก ารป ระเมิ น ความ พึ งพ อใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา
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2. ก ารพั ฒ น าค ว า ม รู ้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ให้ แ ก่
คณาจารย์ ส่งเสริมอาจารย์ให้ ได้ เพิ่มพูนความรู้
สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ เพิ่มเติมการอธิบาย
การวิจัยอย่ างต่ อเนื่อง สนับสนุ นด้ านการศึกษา
ต่อ ฝึ กอบรม นาเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่ างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
1. การบริหารหลักสูตร
1) มีค ณะกรรมการบริห ารหลั กสูต รซึ่ งแต่ งตั้ง
จากอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและคณาจารย์
ผู้ทรงคุณ วุฒิ จากหน่ วยงานอื่นๆ เพื่ อ ทาหน้ าที่
ก าหนดนโยบาย บริ ห ารหลั ก สู ต ร ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ภาพจั ด การเรี ย นการสอน ก ากับ ติ ด ตาม
และประเมินผลการใช้ หลักสูตร
2) อาจารย์ ผ้ ู รับ ผิ ด ชอบหลั กสูต รวางแผนการ
จัดการเรีย นการสอนร่ วมกับผู้บริห ารของคณะ
และอาจารย์ผ้ ู ส อน ติด ตามและรวบรวมข้ อมู ล
ส าหรั บ ใช้ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เนื้ อหา
หลักสูตรและรายวิชาให้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
โดยกระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
3) มี ก ารประชุ ม สรุ ป ผลกิ จ กรรมการการ
จัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน
4) มี การประเมิ น ความพึ ง พอใจของหลั กสูต ร
และการเรี ย นการสอน โดยบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพิม่ เติม
ดาเนินการจัดห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการทาง
หลั กสูต ร โสตทัศนู ป กรณ์ท่ีใช้ ในการเรีย น
การสอนให้ เพี ยงพอสาหรับนิสิต มีอาจารย์
พิ เ ศษซึ่ ง เป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการที่
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ความร่วมมือในการใช้ ทรัพยากรเพิ่มเติม
2.4 ก ารป ระเมิ น ค วาม พี ย งพ อ ข อ ง
ทรัพยากร
ดาเนินการสารวจสภาพของวัสดุอปุ กรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน และสารวจความต้ องการของอาจารย์
และนักศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
เพิม่ เติม
1. ประสานงานกับอาจารย์ในสาขาและส านั ก
หอสมุ ด กลางในการเสนอ จั ดหาต ารา หนั งสื อ
วารสาร สิ่งพิ มพ์ และสื่ออิเลคโทรนิกส์เพิ่ มเติมใน
แต่ละปี การศึกษาให้ เป็ นปัจจุบนั
2. ป ระส าน งาน กั บ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ยใน
ปรับปรุง จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ท่จี าเป็ นสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละปี
3. เชิญผู้ทรงคุณ วุฒิ จากภายนอกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญมาเป็ นอาจารย์พิเศษ
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
1. ดาเนินการสารวจสภาพของวัสดุอุปกรณ์
และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน และสารวจความต้ องการของอาจารย์และ
นั ก ศึ ก ษาเกี่ย วกับ ทรัพ ยากรที่ใช้ ในการจัด การ
เรี ย นการสอน เมื่ อ สิ้ นภาคการศึ ก ษาทุ ก ภาค
การศึกษา
2. มีการสารวจความต้ องการและความเพียงพอ
ของทรัพยากร อาทิเช่ น การสารวจความต้ องการซื้อ
หนังสือ ตารา ในส่วนของทรัพยากรการเรียนการสอน
ด้ านอื่นๆ มีการสารวจตรวจสอบทุกภาคการศึกษา
เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนอื่นๆ เพื่อให้ เพียงกับ
ความต้ องการทั้งของคณาจารย์และนิสติ
3. การบริหารคณาจารย์
3. การบริหารคณาจารย์
3.2 การมี ส่ วนร่ วมของคณาจารย์ในการ 3.2 การมี ส่ ว นร่ ว มของคณ าจารย์ ใ นการ
วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. ดาเนินการประชุมอาจารย์ประจา
1. ดาเนินการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรเดือนละ 1 ครั้ง
เดือนละ 1 ครั้ ง และเมื่อ มี ก ารปรับ แผนหรื อ
แก้ปัญ หาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่
เร่งด่วน
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ท่สี อน
บางเวลา โดยเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ทาการสอน
เป็ น ที่ ยอม รั บ ใน แวด วงวิ ช าการ แ ล ะ
ด าเนิ น ก ารต าม ขั้ น ต อน แ ล ะวิ ธี ก ารที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
1) แต่ งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ท่สี อนบาง
เวลา โดยเป็ นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับประเด็นที่ทาการสอน เป็ นที่ยอมรับใน
แวดวงวิ ช าการ ก าหนดการสอนควบคู่ ไ ปกั บ
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยสัดส่วนการสอนของ
อาจารย์ พิ เศษในแต่ ล ะวิ ช าไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 50
ของชั่ วโมงการเรี ยนการสอน และตามขั้น ตอน
และวิธกี ารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) แต่งตั้งกรรมการภายนอกเพื่อสอบปากเปล่ า
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยเป็ นบุ ค คลที่มี ค วามรู้แ ละ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับหั วข้ อปริญญานิ พนธ์ โดย
ดาเนินการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิดงั กล่าวทุก 2 ปี
3) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต ร
เพื่ อให้ ความเห็ น ชอบอาจารย์ พิ เศษ และ
กรรมการภายนอกเพื่ อ สอบปากเปล่ าปริ ญ ญา
นิพนธ์
4) เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการแต่งตั้ง
จากบัณฑิตวิทยาลัย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
กาหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนให้ ตรง
ต าม ภ าระห น้ าที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะมี
คุณสมบัตเิ ฉพาะตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด และ
ต้ องผ่ านการสอบแข่ งขันที่ประกอบด้ วยการสอบ
ข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ ความสาคัญ
ต่ อความสามารถในการปฏิบั ติ งานตามต าแหน่ ง
และทัศนคติต่องานการให้ บริการอาจารย์และนิสติ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
1) การสนั บสนุ นให้ บุ คลากรได้ รั บ การ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่นามาใช้ ประโยชน์กับ
การทางานในความรับผิดชอบได้

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ นึ ไป และ
มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
กาหนด

4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
การพั ฒ น าด้ านการวิ จั ย ในงาน ประจ า
(Routine to Research) การฝึ กอบรม การศึกษาดู
งาน
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ค าปรึ ก ษาด้า นวิ ช าการ และ
อื่นๆ แก่นกั ศึกษา
1. จั ด ให้ มี อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ าท าง
วิ ช าการ เพื่ อให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร
2. จั ด ให้ มี อ าจารย์ท่ีป รึ ก ษาเกี่ย วกับ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองก่ อ นการท า
ปริญญานิพนธ์
3. จัดให้ มีระบบการให้ คาปรึกษาทาง
วิชาการผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
1. ติดตามคุ ณ ภาพของดุษ ฎีบัณ ฑิตใน
แต่ ละรุ่นและศึกษาความพึ งพอใจของผู้ใช้
ดุษฎีบณ
ั ฑิต
2. วิ เคราะห์ ค วามต้ องการของสัง คม
และประเทศชาติเกี่ยวกับคุณภาพของดุษฎี
บัณฑิต
3. น า ผ ล ที่ ได้ จ า ก ข้ อ 1 แ ล ะ 2
ประกอบกับ ผลการประเมิ น หลั ก สูต ร มา
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
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2) การสนับสนุ นให้ บุคลากรร่ วมปฏิบัติงาน
กับอาจารย์ในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ในการสนับสนุนการดาเนินงานของสาขาวิชา
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึก ษาด้านวิชาการ และอื่ น ๆ
แก่นกั ศึกษา
1. จั ด ให้ มี อ าจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาทางวิ ช าการ
ให้ กับนิสิตทุกคน เพื่ อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการ
วางแผนการเรียนและการปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. จั ด ให้ มี อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษ าเกี่ ยวกั บ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองก่อนการทาปริญญา
นิพนธ์
3. แต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
หลั ก และอาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ร่ ว ม
เพื่อให้ คาแนะนาในการทาปริญญานิพนธ์
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครง
ปริญญานิพนธ์ เพื่อควบคุมกากับกระบวนการ
ทาปริญญานิพนธ์ให้ มปี ระสิทธิภาพ
5. จั ด ให้ มี ร ะบบการให้ ค าปรึ ก ษาทาง
วิชาการผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม
และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
1. สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและ
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณฑิตก่ อนการปรั บปรุง
หลักสูตร
2. ติดตามคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตในแต่ละ
รุ่นและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ดุษฎีบณ
ั ฑิต
3. วิ เคราะห์ ความต้ องการของสั งคมและ
ประเทศชาติเกี่ยวกับคุณภาพของดุษฎีบณ
ั ฑิต
4. นาผลที่ได้ จากข้ อ 1 - 3 ประกอบกับผล
การประเมิ น หลั ก สูต ร มาด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตาม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ประเมินผลการ ด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด โดยคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปรายงานผล ป ระเมิ น อ ย่ างน้ อ ย 3 ค น ป ระก อ บ ด้ ว ย
การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขา/สาขาวิ ช าเดี ย วกัน อย่ า ง
น้ อย 1 คน โดยเป็ นคณะกรรมการชุ ดเดียวกัน
กับการประกันคุณภาพภายใน ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน 4. การทบทวนผลการประเมิ น และวางแผน
ปรับปรุง
ปรับปรุง
น าข้ อ มู ล จากก ารรายงาน ผ ล การ 1 น าข้ อมู ลจากการรายงานผลการด าเนิ น การ
ดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบ รายวิ ช าเสนออาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการ
สรุปผลการดาเนินการประจาปี เสนอประธาน ดาเนินการประจาปี เสนอประธานสาขา
สาขา และประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร 2 ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รเพื่ อ
หลั ก สู ต รเพื่ อพิ จารณ าทบทวนผลการ พิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
ดาเนินการหลักสูตร
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