มคอ. 2
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประจําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping

หนา
4
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
9
12
12
12
12
14
14
14
17
17
53
56
56
58
58
61
70

3

สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
ภาคผนวก ข รายงานผลการวิจัยและการประชาพิจารณรางหลักสูตร
ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548
ภาคผนวก ง สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 2839/2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรใหมของคณะศึกษาศาสตร
ภาคผนวก จ วาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 6/2552
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
(Master of Education Program in Educational Science and Learning Management)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
...........................................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ภาษาไทย
: การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ : Master of Education
Program in Educational Science and Learning Management

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต
(วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู)
ชื่อยอ : กศ.ม. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education
(Educational Science and Learning Management)
ชื่อยอ : M.Ed. (Educational Science and Learning Management)
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3. วิชาเอก
1) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
2) การประถมศึกษา (Elementary Education)
3) วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย (Science of Thai Language Learning Management)
4) วิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร (Science of Mathematics Learning Management)
5) วิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร (Science of Science Learning Management)
6) วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา (Science of Social Studies Learning Management)
7) วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Science of English Learning Management)
: หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย และเอกสารตําราที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 การรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 คาดวาจะเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2556
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 ศึกษานิเทศก
8.3 ผูบริหารสถานศึกษา
8.4 ผูบริหารการศึกษา
8.5 นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
8.6 นักวิจัยการทางการศึกษา
8.7 นักวิชาการทางการศึกษา
8.8 ผูนําชุมชน นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
8.9 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.10 นักวัดผลและประเมินผลและนักวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
8.11 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและนักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.12 ผูจัดโครงการสงเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
8.13 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย และนักฝกอบรมบุคลากร
8.14 นักพัฒนาหลักสูตร
8.15 ผูจัดการเรียนรูศูนยเด็กปฐมวัย
8.16 อาชีพอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา การเรียนรูและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย

1

รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต

2

ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ

3

อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป

คุณวุฒิ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(การประถมศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
วท.บ. (พยาบาล)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
Ed.D. (Curriculum and Instruction Early Childhood Education)

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3 1020 01892 20 2

3 1006 02262 45 7

3 1008 00078 41 5
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
หองบรรยายและหองปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแหง
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ชี้ใหเห็นถึง
ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรมและ
มีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาว
มุงเตรียมคนใหมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพื้นฐาน
ที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2549) ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทยใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) แนวทางการพัฒนาคน
ในสังคมไทยและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 ดังกลาว จําเปน
อยางยิ่งที่จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการทบทวน เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาการศึกษาใหมีความเหมาะสม ชัดเจน
สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีความชัดเจน
ตอการนําไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนดไว
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรูสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก
สงผลใหเกิดการปฏิรูป
ทางการศึ ก ษาของประเทศขึ้น ป พุ ท ธศั ก ราช 2540
ประเทศไทยได ป ระกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย ผลจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อันเปนกฎหมายทางการศึกษา
ฉบับแรกของชาติ ทําใหมีพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับเกิดขึ้นตามมาหลายประการ
มีการกําหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรฐาน
ทางการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบั ณ ฑิ ต มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา และมุ ง ให ป ริ ญ ญาหรื อ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเปนที่ยอมรับมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยชั้นดี
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ในระดับ การศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหลั กสู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป มี 3 ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึ กษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโดยมี ก ารกํ า หนดสาระ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู กับ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดใหครุสภา
เปนสภาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งคุรุสภากําหนดขอบังคับ ประกอบดวย มาตรฐาน
3 ดาน คือ 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ เพื่อกําหนดความรูและประสบการณวิชาชีพ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ที่มีคุ ณภาพ และ 3) มาตรฐานการปฏิ บั ติต น เพื่อ กํา หนดแนวทางการประพฤติ ปฏิ บัติ ต นใหเ ป น
ที่เชื่อถือ ศรัทธา อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ซึ่งผูเขาสูวิชาชีพจะตองมีคุณสมบัติและ
ซึ่งสถาบั นการศึกษาที่ผลิต บัณฑิต
มีความพรอมที่จะเขาสูอาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา
ทางการศึกษา จะตองเตรียมคนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอมเพื่อเขาสูอาชีพดังกลาวอันจะเปน
หลักประกันที่ดีตอการศึกษาของชาติตอไป
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สิ่งสําคัญที่สุดในการการพัฒนามนุษย คือ การศึกษา และหัวใจสําคัญของการศึกษา
คือ การจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพจะกอใหเกิดการพัฒนาในตัวผูเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ อันจะสงผลใหสังคมและประเทศชาติเกิด
ความเจริญกาวหนาและพัฒนายิ่งขึ้นตอไป
ปจจุบันวิทยาการการเรียนรูมีความหลากหลายและมีความกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง
กระแส
วิทยาการการจัดเรียนรูสมัยใหมเนนการจัดการเรียนรูและการใชนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางหลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดฝกทักษะการคิดและ
การแกปญหา ไดปรับปรุงตนเองทั้งดานความรู คุณธรรม จริยธรรม สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากกลุม รูจักแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเอง โดยใชสื่อ การสอนและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ที่เชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่องและ
ตามสภาพจริง อันสามารถพัฒนาผูเรียนไปสูศักยภาพสูงสุดไดตามความแตกตางของแตละบุคคล
กระแสวิทยาการการเรียนรูดังกลาวจําเปนจะตองติดตามและรูเทาทัน สามารถนํามาประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับสังคมและบริบทของไทยและสังคมโลก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดใหความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูเปนอยางมาก โดยไดกําหนดในมาตราที่ 24 ไววา
การจัด กระบวนการเรี ยนรูเ ป นสิ่ งที่ส ถานศึ ก ษาจะต อ งจัดเนื้ อ หาสาระและกิจกรรมที่ส อดคลองกั บ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
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การประยุกตความรู การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง มีการผสมผสานความรู อยางไดสัดสวนสมดุล
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และแหลงวิทยาการตางๆ ที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตลอดจนจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได
ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย
เพื่อพัฒนาผูเรียน โดยมาตรา 25 รัฐจะตองสงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตางๆ ในชุมชน
มาตรา 30 ไดกําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริม
ใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังกลาว วงการศึกษา
และสถานศึกษาตางๆ ไดมีความตื่นตัวและใหความสนใจในดานวิทยาการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก
สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากจะตองมีหนาที่จัดการเรียนรูตามกระบวนการดังกลาว
ใหกับนิสิต นักศึกษาแลว คณะวิชาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาโดยเฉพาะผูที่จะออกไปเปนครู
ยั ง จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด หลั ก สู ต รที่ จ ะต อ งส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ทั ก ษะและประสบการณ
ทางวิชาการและทางวิชาชีพอยางลุมลึกในดานการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ
ในสถานศึกษาตางๆ และในชุมชนไดอยางมีคุณภาพอีกดวย ผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติดังกลาว ยังทําใหเกิดความตองการครูผูสอนที่มีความลุมลึกในการจัดการเรียนรู
แตละสาระการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของชาติ
ดังที่กลาวมา คณะศึกษาศาสตร จึงไดทําการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการและ
สภาพการณของหลักสูตร ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร พบวา
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนศิษยปจจุบันและศิษยเกา มีความเห็นวา จากการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
ทําใหสาระและโครงสรางของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไมสอดคลอง
กับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปจจุบัน
ไมสอดคลองกับ
ความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุกระดับเทาที่ควร แตยังมี
ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาฯ เนื่องจากเห็นวาสาขาวิชาฯ มีความพรอมในดานตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยผูสอนมีคุณภาพในการสอน การสอนมีความทันสมัยและมีการเอาใจใสดูแล
ลูกศิษย ผูเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริงไดเปนอยางดี
แตหลักสูตรยังไมสนองตอบเทาที่ควร จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม และเมื่อทําการยกราง
หลักสูตรเสร็จแลว สาขาวิชาการประถมศึกษา ไดนําหลักสูตรไปทําการตรวจสอบและทําประชาพิจารณ
ผลจากการทําประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการการจัดการเรียนรู ซึ่งดําเนินการขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ และ วันอาทิตยที่ 10
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
โดยมีผูเขารวมประชาพิจารณตอบแบบสอบถามและอภิปรายกลุมยอย
จากศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครูสังกัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูเอกชน และบุคคลากรที่ประกอบวิชาชีพอื่นที่มีความสนใจ พบวา รอยละ
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51.94 มีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาโท และรอย
ละ 40.31 มี ค วามประสงค ศึ ก ษาต อ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทควบปริ ญ ญาเอก โดยเห็ น ว า หลั ก สู ต ร
น า สนใจ มี ค วามกว า งขวางและครอบคลุ ม ทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพ เหมาะสมกั บ สภาพป จ จุ บั น
มีความตอเนื่องและมีการบูรณาการ รวมทั้งเปนหลักสูต รที่จะชวยยกระดั บ วิชาชีพทางการศึก ษา
จะช วยพั ฒนางานในอาชี พ ใหกาวหน า
ยกระดับการศึกษาของตนเอง ทําให เ กิดความลุมลึก
ในกระบวนการจัดการเรียนรู รวมทั้งใชเวลาในการศึกษานอย ประหยัดคาใชจาย ตลอดจนเชื่อมั่น
ในคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
พันธะหนาที่ของอุดมศึกษา โดเฉพาะอยางยิ่งคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตออกไปเปนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงตองคํานึงถึงการผลิตบัณฑิตใหเปนคนที่สมบูรณ ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู
มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีทักษะ
การวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูและความเขาใจอยางถองแท มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนมืออาชีพ สรางจรรยาบรรณ เอกลักษณ คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
คานิยมตามวิชาชีพ ลดบทบาทในการเปนผูปอนความรูใหเปนผูชี้แนะ กระตุนใหผูเรียนสามารถสราง
และแสวงหาความรูดวยตนเอง ตองจัดการเรียนรูโดยจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู จัดสื่อ เทคโนโลยี
สาระสนเทศในการเรียนการสอน สื่อชุมชน ภูมิปญญาสากลและทองถิ่น สงเสริมใหผูเรียนมี/มีความรู
และมีทักษะดานการใชสื่อและเทคโนโลยี นิสิตนักศึกษามีลักษณะเปนนักสืบคน สามารถและมีทักษะ
ในการสื่อสาร มีความคิดสรางสรรค และมีสติปญญา ทั้งนี้จัดการเรียนรูตองใหผูเรียนนําตนเอง (SelfDirected) หลั ก สู ต รและการสอนที่ ส อดคล อ งกั บ ป ญ หาและความจริ ง ในสั ง คม (Problem-Based)
เนนกระบวนการคิดวิเคราะห (Critical-Based) การสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (CrystalBased) โดยใชการสอนที่เนนการวิจัย (Research-Based) ตลอดจนการบูรณาการสาระความรู
เปนพื้นฐานของการสอนทุกรูปแบบ ดวยเหตุดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกแหงทุกระดับจะตองปรับตัวใหทัน
เพื่อใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการสมัยใหม ตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและทางสังคม
สนองตอบตอเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผูรับผิดชอบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
ใหออกไปเปนครูและปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษาตามสถานศึกษาและในชุมชนตางๆ จําเปนตองมี
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให มี ค วามทั น สมั ย ทั น ต อ เหตุ ก ารณ ทั น ต อ
ความกาวหนาทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแกไขปญหาและ
สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้น เปนหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถและลุ ม ลึ ก ในเชิ ง วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ เ ป น สากล สามารถตอบสนองความต อ งการ
ในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี เปนไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา
สนองตอบตอเจตนารมณและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่กลาวมา และ
เปนไปตามมาตราที่ 52 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ที่ใหกระทรวงสงเสริม
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ใหมีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานใหเหมาะสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับประสานใหสถาบันที่มีหนาที่ผลิตและพัฒนา
ครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม และพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จําเปนอยางยิ่งที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งเปนสถาบันผลิตครูชั้นสูงแหงแรกของประเทศไทย อันมีภาระหนาที่ผลิตบัณฑิตออกไปประกอบ
อาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ ดํารงไวซึ่ง
ความเปนผูนําดานการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศตอไป
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาของหลักสูตรนี้ มีชื่อรายวิชาและชื่อหลักสูตรที่ใกลเคียงกับหลักสูตรที่เปดสอน
ในคณะอื่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ได แ ก คณะวิ ท ยาศาสตร เป ด หลั ก สู ต รสาขาวิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา
คณิตศาสตรศึกษา คณะมนุษยศาสตรเปดหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย สาขา
ภาษาต า งประเทศ หลั ก สู ต รทั้ ง สองคณะดั ง กล า ว มุ ง เน น ให บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ค วามเข า ใจในสาระ
ตามศาสตรนั้นๆ แตมิไดบมเพาะนิสิตใหมีความเปนครู มิไดมุงเนนใหนิสิตมีความรู ความสามารถ
มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในดานการจัดการเรียนรู และนวัตกรรมทางการศึกษาและ
การเรียนรู รวมทั้งมิไดมีการฝกฝนทักษะและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนทั้งในและ
นอกสถานศึกษาเหมือนกับหลักสูตรนี้
13.2 การบริหารจัดการ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การในรู ป ของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ มี ค ณาจารย ม าจาก
หลากหลายสาขาวิชา และมีการประสานงานรวมกับคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิตวิ ทยาลัยในการ
รับสมัคร คัดเลือกผูสอน ผูเขาเรียน การจัดการเรียนการสอน สื่อ การจัดหองเรียน เวลาเรียน การสอบ
การวัดและประเมินผล
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพทางการศึ ก ษาเป น ผลมาจากคุ ณ ภาพของวิ ท ยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมอันดีงาม เปนแบบอยาง
ในการปฏิบตั ติ น สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและสังคมอยางเหมาะสม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจอยางลึกซึ้ง มีความสามารถดานวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางปญญา มีทักษะการคิด การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีมนุษยสัมพันธ เปนผูน ําทางวิชาการ มีความสามารถในการศึกษา
คนควา สรางสรรคผลงาน การวิจัยทางการศึกษา สามารถประยุกตใชองคความรูดานวิทยาการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกปญ
 หาที่มีความซับซอน
1.2.5 เพื่อสรางสรรคองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู โดย
กระบวนการจัดการเรียน การวิจัยทั้งโดยอาจารยประจํา อาจารยผูสอนและนิสิต
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ.กําหนด

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและตามความตองการ
ของสังคม

กลยุทธ
-ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ.
-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรสากลและพื้นฐาน
ของสังคมไทย
ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาและความตองการ
ของสังคม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานวิจัย
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. รายงานผลการประเมินการใช
หลักสูตร
2. รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของบัณฑิต
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แผนพัฒนา

ปรับปรุงสถานที่ สื่อการเรียน
การสอนใหมีความเหมาะสม
มีความทันสมัย
พัฒนาบุคลากร อาจารย
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ใหมีทันสมัย เพิ่มพูน
ประสบการณใหหลากหลาย
และลุมลึก

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
3. สํารวจความตองการของศิษย
ปจจุบัน ศิษยเกา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา
4. การประเมินจากหนวยงาน
ภายในและภายนอก
ปรับปรุงสถานที่ สื่อใหเหมาะสม หองเรียน หองประชุม และสื่อการเรียน
การสอนไดรับการปรับปรุงมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ
สนับสนุนอาจารยใหไดรับการ
1. ปริมาณการศึกษา อบรม
เพิ่มพูนประสบการณความรูโดย ประชุมสัมมนา ศึกษาตอของอาจารย
การศึกษา ดูงาน เขารวมอบรม 2. ปริมาณการบริการทางวิชาการ
ประชุมสัมมนา ทําวิจัยและการ งานวิจัย และการทําผลงานวิชาการ
เผยแพรความรูผลงานหรือ
ในลักษณะตางๆของอาจารย
แนวคิดโดยการบริการวิชาการ
แกสังคม
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15
สัปดาห เปนการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน
ภาคปลาย เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ตองมีคุณสมบัตติ ามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต หรือ เทียบเทา
2) มีความประพฤติดี
3) ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ไดแก การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การรับโอนนิสิตจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือรับเขาตามขอตกลง
ของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) มีการสอบวัดความรูทางการศึกษาและการวิจัย และ/หรือ มีการสัมภาษณเชิงวิชาการ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นควรรับเขาศึกษา
3) ในกรณีผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงคจะศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ
และนวัตกรรมจัดการเรียนรู ตองมีคุณสมบัติดังนี้
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- ตองผานการศึกษารายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต (หรือเทียบเทา) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50
- เป น ผู แ สดงความประสงค จ ะเข า ศึ ก ษาต อ ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นควรรับเขาศึกษา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นิสิตที่ไมมีความรูพื้นฐานทางการศึกษา อาจมีพื้นความรูในการเรียนไมเพียงพอ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กําหนดและจัดใหนิสิตที่ไมมีความรูพื้นฐานทางการศึกษาไดลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปน
พื้นฐานความรูนอกเหนือจากที่โครงสรางหลักสูตรกําหนดเพิ่มเติมอยางนอย 6 หนวยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตที่จะรับเขาเรียนในชวง 5 ป (2554 – 2558) แยกตามวิชาเอกตางๆ ดังนี้
1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยปละ 30 คน
2) วิชาเอกการประถมศึกษาปละ 30 คน
3) วิชาเอกวิทยาการการจัดการเรียนรูภาษาไทย ปละ 30 คน
4) วิชาเอกวิทยาการการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ปละ 30 คน
5) วิชาเอกวิทยาการการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ปละ 30 คน
6) วิชาเอกวิทยาการการจัดการเรียนรูสงั คมศึกษา ปละ 30 คน
7) วิชาเอกวิทยาการการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ปละ 30 คน
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวมนิสิตในแตละป
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จใน
แตละปการศึกษา
รวมผูสําเร็จการศึกษาสะสม

2554
210
210
-

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2555
2556
2557
210
210
210
210
210
210
420
420
420
210
210
210
210

420

630

2558
210
210
420
210
840
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
รายการ
ระดับหลักสูตร
คาสอน (คณะ จายจากเงินคาธรรมเนียม)
คาวัสดุ (อยูที่หลักสูตร)
คาจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร (อยูที่หลักสูตร)
คาใชสถานที่ (คาไฟฟาและคาปรับปรุงหองเรียน)(อยู
ที่คณะ)
คาใชจายบริหารหลักสูตร (อยูที่หลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร

ยอดรวม

ตอหัว

คาใชจาย
สะสมตอหัว

194,400
60,000
60,000

19,440.00
6,000.00
6,000.00

30,000
20,000

3,000.00
2,000.00
36,440.00

36,440.00

ระดับคณะ
งบพัฒนาวิจัย
งบพัฒนาหนวยงาน
คาสวนกลางคณะ
รวมระดับคณะ

2,277.50
2,277.50
4,555.00
9,110.00

45,550.00

ปริญญานิพนธ
คาตอบแทนกรรมการ

16,250.00

61,800.00

11,587.50
3,862.50

77,250.00

8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00

85,970.00
91,970.00
94,050.00
105,858.00

105,858.00

105,858.00

ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
คาประกันความเสี่ยง
คาใชจายสวนกลาง
สวนกลาง
หอสมุดกลาง
สน.คอมพิวเตอร
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมคาใชจายตอหัวนิสิตทั้งสิ้น
คาใชจายประมาณการตองวด
คาใชจายประมาณการตองวด (ปรับเลขกลม)
คาใชจายตลอดหลักสูตร

ถัวจายตลอดหลักสูตรเปนเงิน 108,000 บาท

35,286.00
36,000 บาท
108,000 บาท
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2.6 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย
นิสิตที่เคยเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน ว ยกิ ต ได ทั้ ง นี้ เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การเทียบโอนความรู
ทักษะ และประสบการณจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิตเพื่อนับเปนหนวยกิต
เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะตองเรียนและเลือกเรียนวิชาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร หลักสูตร แผน ก 2 ใหเรียนรายวิชาไมนอยกวา
24 หนวยกิต และทําปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร ดังในตาราง ดังนี้
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
(หมายเหตุ : เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย)
2. หมวดวิชาแกน
3. หมวดวิชาเอก
ไมนอยกวา
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
5. ปริญญานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
(แผน ก 2)
หมายเหตุ
ผูที่ไมมีพื้นฐานความรูหรือ
6
ประสบการณทางการศึกษาตองเลือก
เรียนรายวิชาสําหรับผูไมมีพื้น
6
ความรูหรือประสบการณทาง
10
การศึกษาที่กาํ หนดให อีกไมนอยกวา
2
6 หนวยกิต
12
ไมนอยกวา 36

หมายเหตุ สําหรับผูไมมีพื้นฐานความรูหรือประสบการณทางการศึกษา กําหนดใหเรียน
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รายวิชาสําหรับผูไมมีพื้นความรูหรือประสบการณทางการศึกษาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ผูที่ไมมีพื้นฐานความรูหรือประสบการณทางการศึกษา หมายถึง ผูที่ไมสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางการศึกษา หรือมีประสบการณทํางานที่
เกี่ยวของกับการศึกษานอยกวา 2 ป
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาสําหรับผูไมมีพื้นความรูหรือประสบการณทางการศึกษา
ผูไมมีพื้นฐานความรูหรือประสบการณทางการศึกษา กําหนดใหเรียนรายวิชาสําหรับ
ผูไมมีพื้นความรูหรือประสบการณทางการศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้
ก. วิชาบังคับ ใหเรียน 4 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
วกจ 501 กระบวนทัศนทางการศึกษาและการจัดเรียนรู
SEM 501 Educational and Learning Management Paradigm
วกจ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
SEM 502 Educational Psychology

2(2-0-4)
2(2-0-4)

ข. วิชาเลือก ใหเลือกเรียนโดยเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
วกจ 503 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 503 Early Childhood Education
วกจ 504 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 504 Elementary Education
วกจ 505 การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 505 Secondary Education
ทั้งนี้ อาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นใดที่เกี่ยวของแทนรายวิชาที่กําหนดให โดยตองเปนไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
FE 501 Life and Education
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสรางและสื่อสารความรู
FE 502 Technology and Research for Knowledge
Construction and Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3) หมวดวิชาแกน
กําหนดใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้
วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
SEM 506 Theories and Practices of Curriculum Development
วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
SEM 507 Science of Education and Learning Management

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

4) หมวดวิชาเอก
ใหเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต จากวิชาเอกใดวิชาหนึ่ง
ดังตอไปนี้เพียง 1 วิชาเอก
(1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
(2) วิชาเอกการประถมศึกษา
(3) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
(4) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
(5) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
(6) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
(7) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
รายละเอียดรายวิชาตางๆ มีดังนี้
(1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
2(2-0-4)
วกจ 511
การพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
SEM 511 Creative Activities Development for Young Children
วกจ 512 การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 512 Administration Supervision and Quality Assurance in Education in Early
Childhood Education
วกจ 513 สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 513 Seminar in Problems and Research in Early Childhood Education
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 514
การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
SEM 514 Education for Young Children with Special Needs

2(2-0-4)
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วกจ 515
SEM 515
วกจ 516
SEM 516
วกจ 517
SEM 517
วกจ 518
SEM 518
วกจ 519
SEM 519

การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย
Assessment and Evaluation of Young Children
การฝกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย
Personnel Training in Early Childhood Education
สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
Seminar in Development and Behavior of Young Children
สัมมนาการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
Seminar in Learning Management for Young Children
การศึกษาคนควาอิสระ
Independent Study

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

( 2) วิชาเอกการประถมศึกษา
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
1. บังคับใหเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 2 หนวยกิต
วกจ 521 สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 521 Seminar in Problems and Research in Elementary Education
2. บังคับใหเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 4 หนวยกิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2(2-0-4)
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
SEM 531 Science of Thai Language Learning Management
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 541 Science of Mathematics Learning Management
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 551 Science of Science Learning Management
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 561 Science of Social Studies Learning Management
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 571 Science of English Learning Management in School
วกจ 522 วิทยาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
2(2-0-4)
SEM 522 Science of Health and Physical Education Learning Management
วกจ 523 วิทยาการจัดการเรียนรูดนตรีศึกษา
2(2-0-4)
SEM 523 Science of Music Education Learning Management
วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรูนาฏศิลป
2(2-0-4)
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SEM 524
วกจ 525
SEM 525
ข) วิชาเอกเลือก
รายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 526
SEM 526
วกจ 527
SEM 527
วกจ 528
SEM 528
วกจ 529
SEM 529
วกจ 621
SEM 621
วกจ 622
SEM 622
วกจ 623
SEM 623
วกจ 624
SEM 624
วกจ 625
SEM 625
วกจ 626
SEM 626
วกจ 627
SEM 627

Science of Dance Learning Management
วิทยาการจัดการเรียนรูทัศนศิลป
Science of Visual Art Learning Management

2(2-0-4)

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาบังคับในหมวด ก.ขอ 2 หรือ
สัมมนาปญหาและการพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
2(2-0-4)
Seminar in Problems and Development in Values and Ethics
สัมมนาการเสริมสรางกลยุทธและสมรรถภาพของผูสอน
2(2-0-4)
Seminar in Enhancement of Teacher’s Strategies and Competence
การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
Measurement and Evaluation in Elementary Education
การพัฒนาและวิเคราะหหนังสือเรียนและสื่อการเรียน
2(2-0-4)
Development and Analysis on Textbooks and Media
วรรณกรรมและการวิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(2-0-4)
Literature for Children and Critiques on Children’s Literary Work
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาและการวิจัย
2(2-0-4)
Computer and Technology for Education and Research
สัมมนาปญหาและการพัฒนาการจัดกิจกรรมผูเรียน
2(2-0-4)
Seminar in Problems and Development of Learner Activities Management
สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
2(2-0-4)
Seminar in Children Behavior and Development
สัมมนาการบริหารและการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน
2(2-0-4)
Seminar in Educational Administration and Supervision
สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครูในชุมชน
2(2-0-4)
Seminar in the Role of School and Teacher in the Community
การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
Independent Study

(3) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
SEM 531 Science of Thai Language Learning Management

2(2-0-4)

22

วกจ 532
SEM 532
วกจ 533
SEM 533
ข) วิชาเอกเลือก
วกจ 534
SEM 534
วกจ 535
SEM 535
วกจ 536
SEM 536
วกจ 537
SEM 537
วกจ 538
SEM 538
วกจ 539
SEM 539
วกจ 631
SEM 631
วกจ 632
SEM 632
วกจ 633
SEM 633
วกจ 634
SEM 634
วกจ 635
SEM 635
วกจ 636

การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรูภาษาไทย
Measurement and Evaluation of Thai Language
สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูภาษาไทย
Seminar in Problems and Research of Thai Language

2(2-0-4)
2(2-0-4)

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
การใชภาษาไทยในงานวิจัย
2(2-0-4)
Thai Language Usage in Research
การจัดการเรียนรูภาษาไทย 1 : หลักภาษา
2(2-0-4)
Learning Management in Thai Language I : Grammar
การจัดการเรียนรูภาษาไทย 2 : ทักษะสัมพันธ
2(2-0-4)
Learning Management in Thai Language II : Language Skills
การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3 : งานสรางสรรควรรณกรรม
2(2-0-4)
Learning Management in Thai Language III : Poetry
3(3-0-6)
การวิเคราะหพื้นฐานทางภาษาศาสตรเพื่อการจัดการเรียนรู
Analysis of Foundation Linguistic Theories for Learning Management
การสังเคราะหงานวิจัยทางการจัดการเรียนรูภาษาไทย
3(3-0-6)
Synthesis of Research in Thai Language Learning Management
การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
Supervisory Models in Thai Language Learning Management
การวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
Analysis of Instructional Behavior in Thai Language Learning Management
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นในแบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4)
Arts and Folk Culture in Thai Texts
ศึกษาหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบ
2(2-0-4)
Study in Thai Texts and External
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการสอนภาษาไทย
2(2-0-4)
Workshop for Development Instruction Media in Teaching Thai Language
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูภาษาไทย
3(3-0-6)
SEM 636 Seminar in Construction of Thai Language Test
สัมมนางานวิจัยดานการอานและการประยุกตงานวิจัย
2(2-0-6)
วกจ 637
SEM 637 Seminar in Research Studies on Reading Thai Language
Theories and Application

23

วกจ 638
SEM 638

การศึกษาคนควาอิสระ
Independent Study

2(2-0-4)

(4) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 541 Science of Mathematics Learning Management
วกจ 542 การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 542 Measurement and Evaluation in Mathematics
วกจ 543 สัมมนาปญหาและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 543 Seminar in Problems and Research Studies in Mathematical Curriculum
and Learning Management
ข) วิชาเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 544 คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 544 Mathematics at Elementary Level
วกจ 545 คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 545 Mathematics at Secondary Level
วกจ 546 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 546 Computer Science for Mathematics Learning Management
วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 547 Activities Management for Enhancing Potentials in Mathematics
วกจ 548 สัมมนาปญหาการนิเทศการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 548 Seminar on Problems in Supervision of Mathematics Learning Management
วกจ 549 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 549 Independent Study
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(5) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 551 Science of Science Learning Management
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 552 Measurement and Evaluation of Science
วกจ 553 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 553 Seminar in Problems and Supervision of Science Learning Management
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 554 วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 554 Science at Elementary Level
วกจ 555 วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 555 Science at Secondary Level
วกจ 556 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 556 Computer for Learning Management of Science
วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 557 Activities Management for Enhancing Potentials in Science
วกจ 558 สัมมนาปญหาการนิเทศการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 558 Seminar on Problems in Supervision of Science Learning Management
วกจ 559 การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 559 Scientific Creative Thinking Development
วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนสําหรับวิชาวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 651 Classroom Management for Science Subjects
วกจ 652 การวิเคราะหและสรางอุปกรณวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 652 Analysis and Invention of Scientific Materials
วกจ 653 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 653 Independent Study
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(6) วิชาเอก วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
SEM 561 Science of Social Studies Learning Management
วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา
SEM 562 Measurement and Evaluation of Social Studies
วกจ 563 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
SEM 563 Seminar in Problems and Research of Social Studies Learning
Management

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 564 ความรูและการจัดการเรียนรูศาสนา
2(2-0-4)
SEM 564 Theory and Learning Management in Religion
2(2-0-4)
วกจ 565 ความรูและการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมือง
SEM 565 Theory and Learning Management in Citizenship
วกจ 566 ความรูและการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร
2(2-0-4)
SEM 566 Theory and Learning Management in History
วกจ 567 ความรูการจัดการเรียนรูเศรษฐศาสตร
2(2-0-4)
SEM 567 Theory and Learning Management in Economics
วกจ 568 ความรูและการจัดการเรียนรูภูมิศาสตร
2(2-0-4)
SEM 568 Theory and Learning Management in Geography
วกจ 569 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 569 Information Technology for Social Studies Learning Management
วกจ 662 หลักพุทธธรรมกับสังคม
2(2-0-4)
SEM 662 Buddhist Principles and Societies
วกจ 663 การพัฒนาจริยธรรมและทักษะทางสังคม
2(2-0-4)
SEM 663 Ethical Mastering Skills Development in Societies
วกจ 664 พลโลกศึกษา
2(2-0-4)
SEM 664 Global Citizenship Education
วกจ 665 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 665 Independent Study
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(7) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 571 Science of English Learning Management in School
วกจ 572 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 572 Measurement and Evaluation of English
วกจ 573 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 573 Seminar in Problems and Supervision of English Learning Management
ข) วิชาเอกเลือก
วกจ 574
SEM 574
วกจ 575
SEM 575
วกจ 576
SEM 576
วกจ 577
SEM 577
วกจ 578
SEM 578
วกจ 579
SEM 579
วกจ 671
SEM 671
วกจ 672
SEM 672
วกจ 673
SEM 673
วกจ 674
SEM 674
วกจ 675
SEM 675

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
Workshops for English Teachers
สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
Seminar in Research Studies on English Learning Management in School
สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาการรูหนังสือ
2(2-0-4)
Seminar in Research Studies on Literacy Development
ประชุมปฏิบัติการทางภาษาของครูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
Workshop on Language Skills for Teachers of English
วิเคราะหงานการวิจัยของนักภาษาศาสตรดานการอาน
2(2-0-4)
Seminar in Research Studies on Reading Theorist
2(2-0-4)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความสามารถดานการอาน
Seminar in Miscue Analysis
ศึกษาทฤษฎีการอานและการประยุกตใช
2(2-0-4)
Reading Theories and Application
การรับรูภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง
2(2-0-4)
Second / Foreign Language Acquisition
ภาษาศาสตรสังคม
2(2-0-4)
Sociolinguistic
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
Computer for English Literacy
การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
Independent Study
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5) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ดังตอไปนี้ หรือรายวิชาใดๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต
วกจ 581 ยุทธศาสตรการจัดการความรูสําหรับครู
3(3-0-6)
SEM 581 Knowledge Management Strategies for Teacher
วกจ 672 การรับรูภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง
2(2-0-4)
SEM 672 Second / Foreign Language Acquisition
6) ปริญญานิพนธ
วกจ 699
ปริญญานิพนธ
12(0-36-0)
SEM 699 Thesis
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก 5-6 หมายถึง ระดับที่เปดสอน ระดับปริญญาโท
เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง หมวดวิชาหรือวิชาเอก ดังนี้
0 หมายถึง หมวดวิชาสําหรับผูไมมีพื้นความรูหรือประสบการณทางการศึกษา หรือ
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา หรือหมวดวิชาแกน
1) หมายถึง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2) หมายถึง วิชาเอกการประถมศึกษา
3) หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
4) หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
5) หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
6) หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
7) หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
8) หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาหรือวิชาเอกของเลขรหัสตัวที่สอง
3.1.4

รหัสวิชา
พฐ 501
พฐ 502
วกจ 506
วกจ 507

แสดงแผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก 2
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ชีวติ กับการศึกษา
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสรางและสื่อสารความรู
ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
(วิชาพื้นฐาน) 3(3-0-6)
(วิชาพื้นฐาน) 3(3-0-6)
(วิชาแกน) 3(3-0-6)
(วิชาแกน) 3(3-0-6)
12

28

รหัสวิชา
วกจ
วกจ

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
...............................................................................(วิชาเอกบังคับ )
...............................................................................(วิชาเอกเลือก )
...............................................................................(วิชาเลือกเสรี)
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
6
4
2
12

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2
รหัสวิชา
วกจ 699

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ
รวมจํานวนหนวยกิต

หนวยกิต
12
12

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1)รายวิชาสําหรับผูไมมีพื้นความรูหรือประสบการณทางการศึกษา
กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้
ก. วิชาบังคับ ใหเรียน 4 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
วกจ 501 กระบวนทัศนทางการศึกษาและการจัดเรียนรู
2(2-0-4)
SEM 501 Educational and Learning Management Paradigm
ศึกษากระบวนทัศนทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับฐานคิดและการมองโลกในแตละยุคสมัย
ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาสังคม
Learning)
แหงการเรียนรู อันเปนสังคมที่มีความรูเปนฐานและมีการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long
สัมมนาประเด็นปญหา กระแสวิทยาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาในปจจุบัน คนควา และ
วิเคราะหประเด็นปญหาและกระแสวิทยาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางแกไข และ
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
วกจ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
2(2-0-4)
SEM 502 Educational Psychology
ศึกษาฐานคิดและองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งใหความสําคัญกับระบบการพัฒนา
ทางสมองและพัฒนาการเรียนรูในระดับวัยตาง ๆ ทฤษฏี และหลักการเรียนรู ทักษะ กระบวนการคิด
การสรางแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวนปญญา ความถนัด เชาวนอารมณ บุคลิกภาพและการปรับตัว
โดยมุงใหผูเรียนวิพากษองคความรูดังกลาวกอนนํามาปรับใชเพื่อสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ โดยใหมีการฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
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ข. วิชาเลือก ใหเลือกเรียนโดยเปนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
วกจ 503 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 503 Early Childhood Education
ศึกษาและวิเคราะห แนวคิด หลักการ และวิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยทั้งในและ
ตางประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กวัยปฐมวัย หลักสูตรและรูปแบบการศึกษาปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ พรอมทั้ง
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
วกจ 504 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 504 Elementary Education
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห แนวคิ ด หลั ก การ และวิ วั ฒ นาการของการประถมศึ ก ษา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประถมศึ ก ษา ธรรมชาติ แ ละ
พัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ระบบ
บริหารและการประกันคุณภาพ พรอมทั้งนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในยุคปจจุบัน
วกจ 505 การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 505 Secondary Education
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห แนวคิ ด หลั ก การการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการมั ธ ยมศึ ก ษา
ตามนโยบายพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ ระบบการบริ ห ารจั ด การประกั น คุ ณ ภาพ ศึ ก ษา
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอารมณและสังคมของเด็กวัยรุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย
2) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึกษาธรรมชาติของชีวิตที่เปนองครวม เปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยง
ชีวิต กั บ การศึก ษา โดยสรางความเขาใจตอโลกทัศ น ฐานคิ ดทางการศึก ษา องคความรูที่แ ตกตาง
หลากหลายไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
ที่สงผลกระทบตอชีวิตและการศึกษา โดยเนนการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความเปนมนุษย
ใหสมบูรณทุกดาน

30

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสรางและสื่อสารความรู
3(3-0-6)
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication
ศึกษาและวิเคราะหบริบททางการศึกษา กระบวนทั ศนและบทบาทของการวิจัย
เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และการประยุกตใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ในการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน บุคลากร และองคการทางการศึกษา
3) หมวดวิชาแกน
กําหนดใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ตามรายวิชาดังตอไปนี้
วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
SEM 506 Theories and Practices of Curriculum Development
ศึกษา วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบตางๆของการพั ฒนาหลักสูตร วิเคราะห
แนวคิดและปจจัยพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร ศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝกปฏิบัติการวางแผนและการสรางหลักสูตรและหนวยการเรียนรูอยางเปนระบบ การพัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการ การพัฒนาหลักสูตรจากภูมิปญญาทองถิ่น และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ารวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รทั้ ง ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
3(3-0-6)
SEM 507 Science and Education Teaching and Learning Management
ศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี วิทยาการและนวัตกรรมทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู หลักการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
ในภาวะปจจุบัน ปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรู การสรางและออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
ที่สงเสริมศักยภาพผูเรียนทั้งดานสติปญญา ความรู ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
โดยใชสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย ตลอดจนการจัดการเรียนรู
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการทางสมองของผู เ รี ย น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ข องบุ ค คลากร
ในสถานศึกษาและในชุมชน
4) หมวดวิชาเอก
(1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 511 การพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
SEM 511 Creative Activities Development for Young Children

2(2-0-4)
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ศึกษา และวิเคราะหทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบความคิด ทฤษฏีสมองของเด็กปฐมวัย
หลักและวิธีการสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย วิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลตอการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค วิธีการสงเสริมความคิดสรางสรรคฝกปฏิบัติการคัดเลือกและจัดกิจกรรมตาง ๆ
ที่ส งเสริ มการทํางานร ว มกันดว ยความรับ ผิดชอบอยางสรางสรรค รวมทั้งกิจกรรมอื่ นๆ ที่ส งเสริม
ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 512 การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 512 Administration Supervision and Quality Assurance in Education in Early
Childhood Education
ศึกษา และวิเคราะหหลักการและแนวคิดทฤษฎีการบริหารในสภาวการณเปนผูนํา
การนิ เทศและการประกันคุ ณภาพ การศึกษาในระดับปฐมวั ย การวิ เคราะหรูป แบบ กระบวนการ
วิ ธี ก าร และกลวิ ธี ต า ง ๆ ในการจั ด การบริ ห าร การนิ เ ทศ และการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา
ฝกปฏิบัติการ งานบริหาร งานนิเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษารวมกันรับผิดชอบเปนผูนําและ
ผูตามในการทํางานบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาทักษะตางๆ รวมทั้งเรียนรูแกไขปญหา
ในการบริหารงานการนิเทศ และการประกันคุณภาพการศึกษา
วกจ 513 สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 513 Seminar in Problems and Research in Early Childhood Education
ศึกษา วิเคราะหความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จากบทความ ตํารา
เอกสารสภาพจริ ง จากสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ขององค ก รต า งๆ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบริบททางการศึกษาที่มีตอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ฝกปฏิบัติการ และนําเสนอแนวทางการวิจัย รวมทั้งการนําผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยไปประยุกต
เพื่อสงเสริม พัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาปฐมวัย
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 514 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 514 Education for Young Children with Special Needs
ศึกษา และวิเคราะหหลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ฝกปฏิบัติการ สังเกตและวินิจฉัยปญหาเบื้องตนของเด็กซึ่งตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
ในระยะเริ่มแรก การคัดเลือก จัดกิจกรรมและการเลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมสําหรับเด็ก
กลุมนี้ เพื่อใหความชวยเหลือเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ ที่เรียนรวมกับเด็กปกติในสถานศึกษาปฐมวัย
ทุกรูปแบบ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของที่ใหบริการสําหรับเด็กกลุมนี้
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วกจ 515 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 515 Assessment and Evaluation of Young Children
ศึกษา แนวคิด หลักการ กระบวนการ และแนวโนมใหมของการวัดและประเมินผล
การศึกษาและการเรียนรูเด็กปฐมวัยโดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาใหเหมาะสม
สําหรับเด็กแตละบุคคล การฝกปฏิบัติการสราง การใชและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ การนําผลการวัดและประเมินไปใชเพื่อวินิจฉัย ตัดสิน
แกไข และปรับปรุง การเรียนรูของเด็กปฐมวัย การรายงานผลการประเมินเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานของ
จรรยาบรรณของผูนํา ผูทําหนาที่วัดและประเมินเด็กระดับปฐมวัย
วกจ 516 การฝกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 516 Personnel Training in Early Childhood Education
ศึกษา วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการของการฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวั ย การวิ เ คราะห พิ จ ารณาและคั ด เลื อ กหั ว ข อ การส ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของผู รับการอบรม ฝกปฏิบัติการ การทํ างานรวมกัน การเป นผูนําและผูต าม และ
การเลื อ กใช น วั ต กรรมเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการจั ด ฝ ก อบรมด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม
การศึกษาปฐมวัย จัดการ การฝกอบรมโครงการตางๆ บนมาตรฐานของจรรยาบรรณ การฝกบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัย
วกจ 517 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 517 Seminar in Development and Behavior of Young Children
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและทฤษฏีตางๆที่ เกี่ยวของกับพัฒนาการดานสติปญญา
ภาษา บุคลิกภาพ อารมณ – จิตใจ สังคมและรางกายของเด็กปฐมวัย รวมทั้งงานวิจัยและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความเชื่อมโยงของพัฒนาการเด็กในวัยตางๆ ของเด็กปฐมวัย
ในแต ล ะวั ย ที่ ส ง ผลถึ ง พฤติ ก รรมของเด็ ก ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบนพื้ น ฐานของจรรยาบรรณของบุ ค ลากร
ที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย โดยเนนการสังเกตอยางตอเนื่องเปนระบบ เพื่อนําผลจากปฏิบัติการมาจัด
ประสบการณเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการและพฤติกรรมอยางถูกตองเหมาะสม
วกจ 518 สัมมนาการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 518 Seminar in Learning Management for Young Children
ศึกษา วิเคราะหหลักการ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู นวัตกรรม
การศึ ก ษาปฐมวั ย และการจั ด บริ ห ารชั้ น เรี ย นในระดั บ ปฐมวั ย การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารการออกแบบ
กระบวนการ วิธีการ กลวิธีการจัดการเรียนรู การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้ง
การจั ด การเรี ย นรูบ นพื้น ฐานของภู มิป ญ ญาไทย โดยจัด ใหเ หมาะสมกั บ การเรีย นรู แ ละพัฒ นาการ
ของเด็กปฐมวัย
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วกจ 519 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 519 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ
และ/หรื อ เป น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นความสนใจในป จ จุ บั น หรื อ มี แ นวโน ม ว า จะเป น เรื่ อ งจํ า เป น ในอนาคต
ที่เกี่ยวกั บการจัดการศึ กษาปฐมวั ย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุล พินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาควบคุม การรูจักวิเคราะหรวบรวมขอมูลจากการศึกษา การใช
เทคโนโลยีในการจัดทําและเสนอขอมูล การนําเสนอผลงาน

( 2) วิชาเอกการประถมศึกษา
ก) วิชาเอกบังคับ

1. บังคับใหเรียนจํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
วกจ 521 สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 521 Seminar in Problems and Research in Elementary Education
ศึกษาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
จากบทความ ตํ า รา เอกสาร สภาพจริ ง จากสถานศึ ก ษา และงานวิ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก ที่มีตอการเรียนรูระดับ
ประถมศึกษาสัมมนาปญหาเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา นําเสนอ
แนวทางการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
2. บังคับใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 531 Science of Thai Language Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูภาษาไทย รูปแบบ
กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูภาษาไทย การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรูและ
สมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทย ที่ไดจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูภาษาไทย รวมทั้ง
การบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 541 Science of Mathematics Learning Management
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลั ก การ และแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การสรางเครื่องมือวิเคราะห
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ความรูและสมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทยที่ไดจาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 551 Science of Science Learning Management
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลั ก การ และแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การสรางเครื่องมือวิเคราะห
ความรูและสมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ได
จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลจากงานวิ จั ย การออกแบบสื่ อ การใช น วั ต กรรม การจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 561 Science of Social Studies Learning Management
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลั ก การ และแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรู
และสมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ที่ไดจาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 571 Science of English Learning Management in School
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลัก การ และแนวคิ ดทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษ
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ การสรางเครื่องมือวิเคราะห
ความรูและสมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ได
จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลจากงานวิ จั ย การออกแบบสื่ อ การใช น วั ต กรรม การจั ด การเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 522 วิทยาการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
2(2-0-4)
SEM 522 Science of Health and Physical Education Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การสรางเครื่องมือ
วิเคราะหความรูและสมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษาที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
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วกจ 523 วิทยาการจัดการเรียนรูดนตรีศึกษา
2(2-0-4)
SEM 523 Science of Music Education Learning Management
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลั ก การ และแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู ด นตรี ศึ ก ษา
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูดนตรีศึกษา การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรู
และสมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรูดนตรีศึกษาที่ไดจาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูดนตรีศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรูนาฏศิลป
2(2-0-4)
SEM 524 Science of Dance Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูนาฏศิลป รูปแบบ
กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูนาฏศิลป การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรูและสมรรถภาพ
ผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูนาฏศิลปที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูนาฏศิลปรวมทั้งการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูทัศนศิลป
2(2-0-4)
SEM 525 Science of Visual Art Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูทัศนศิลป รูปแบบ
กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูทัศนศิลป การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรูและสมรรถภาพ
ผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูทัศนศิลปที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎีและผล
จากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูทัศนศิลปรวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 526 สัมมนาปญหาและการพัฒนาคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
2(2-0-4)
SEM 526 Seminar in Problems and Development in Values and Ethics
ศึกษา วิเคราะห แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม หลักการ มาตรฐานวิชาชีพดาน
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น การศึ ก ษาป ญ หาทางจริ ย ธรรม การปลู ก ฝ ง และส ง เสริ ม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาคานิยม คุณธรรมขั้นสูง การแกไขปญหา การใชชีวิต
และดํารงตนเปนผูมีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณทางวิช าชีพ ตามหลักคุณธรรมขั้นสูงและตามหลัก
ศาสนาเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม การสรางความกลาหาญทางจริยธรรม การสรางจิตสํานึกตอ
สวนรวม การตระหนักในการปกปองสิทธิของตนและสวนรวม การคุมครอง ดูแลรักษาระบบนิเวศนและ
สาธารณสมบัติ ตลอดจนการสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกสาธารณะใหกับชุมชน
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วกจ 527 สัมมนาการเสริมสรางกลยุทธและสมรรถภาพของผูสอน
2(2-0-4)
SEM 527 Seminar in Enhancement of Teacher’s Strategies and Competence
ศึกษา วิเคราะหปญหา และสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูและการเรียนรู
ของเด็กเพื่อเปนขอมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางกลยุทธและสมรรถภาพการสอน
ศึกษาคนควาผลงานวิจัยและกลวิธีใหมๆ ในการเสริมสรางสมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน
การทดลองใช การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุงแกไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสูจุดมุงหมาย
ของการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามหลักของวิชาชีพครู
วกจ 528 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 528 Measurement and Evaluation in Elementary Education
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู
โดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูเรียน วิเคราะหวิธีการและเครื่องมือวัดแบบตางๆ
ฝ ก ปฏิบั ติ ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ และการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การกการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรูระดับประถมศึกษา การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และ
แกไขขอบกพรองทางการเรียนรูระดับประถมศึกษา ปญหาและแนวโนมของการวัดและประเมินผล
การเรียนรูระดับประถมศึกษา และการเสริมสรางจรรยาบรรณของผูทําหนาที่วัดและประเมินผล
วกจ 529 การพัฒนาและวิเคราะหหนังสือเรียนและสื่อการเรียน
2(2-0-4)
SEM 529 Development and Analysis on Textbooks and Media
การศึกษาสภาพและคุณคาของหนังสือเรียนและสื่อการเรียน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมายของการเรียนการสอน วิเคราะหและประเมินคุณคาของรูปแบบ
เนื้ อ หาและมโนทั ศ น (Concept) เพื่ อ ประมวลข อ มูล นํ า มาพัฒ นาหนั ง สือ เรีย น สื่ อ การเรี ย นและสื่ อ
การสอน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หาขอยุติจากการวิเคราะหและประเมินเพื่อนํามาเสนอแนวคิด
นวัตกรรมในการพัฒนาหนังสือเรียน ใหสามารถเปนปจจัยเอื้ออํานวยประสิทธิภาพตอกระบวนการ
จัดการเรียนรู
วกจ 621 วรรณกรรมและการวิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(2-0-4)
SEM 621 Literature for Children and Critiques on Children’s Literary Work
ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีวรรณกรรมสําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะหรูปแบบ
และลักษณะของวรรณกรรม แปลงและแปลจากของตางประเทศ หลักการ และกระบวนการวิจารณ
วรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีอยูและพึงประสงค ความรับผิดชอบดานวรรณกรรมของสังคม การสงเสริม
และแพรขยายวรรณกรรมสําหรับเด็ก
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วกจ 622 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาและการวิจัย
2(2-0-4)
SEM 622 Computer and Technology for Education and Research
ศึกษาหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษา คนควาและวิจัย ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีตางๆ
สําหรับการศึกษาและการวิจัย ฝกปฏิบตั ิการวิเคราะหขอมูล การใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับ
การติดตอสื่อสาร ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อการศึกษาคนควาและวิจยั
วกจ 623 สัมมนาปญหาและการพัฒนาการจัดกิจกรรมผูเรียน
2(2-0-4)
SEM 623 Seminar in Problems and Development of Learner Activities Management
ทบทวนหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมผู เ รี ย น คุ ณ ลั ก ษณะและหน า ที่ ข องครู
หลักเกณฑในการจัดในการจัดกิจกรรมผูเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาปญหาและสถานการณ
การจัดกิจกรรมผูเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาคนควาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดกิจกรรมผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัดกิจกรรมผูเรียนของ
สถานศึกษาตาง ๆ
วกจ 624 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
2(2-0-4)
SEM 624 Seminar in Children Behavior and Development
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและนําขอมูลเหลานั้น
ไปใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะกับเด็กวัยเรียน ศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
ศึกษาปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและคนควาแนวทางการแกปญ
 หาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
วกจ 625 สัมมนาการบริหาร และการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 625 Seminar in Educational Administration and Supervision
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการประถมศึกษา ศึกษาคุณลักษณะและหนาที่ของผูบริหาร
หลักเกณฑ ในการจัดและบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารงานเพื่ อสอดคลองกั บระบบ
การปกครองของประเทศ ทบทวนหลักการนิเทศการศึกษา ศึกษาปญหาและสภาวการณการนิเทศ
การศึ ก ษาในเมื อ งและชนบท ศึ ก ษาค น คว า หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การนิ เ ทศการศึ ก ษา เพื่ อ
มุงผลสัมฤทธิ์และศึกษาผลงานของหนวยศึกษานิเทศกของกรมกองตาง ๆ
วกจ 626 สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครูในชุมชน
2(2-0-4)
SEM 626 Seminar in the Role of School and Teacher in the Community
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาตอชุมชน
ในดานการศึกษา ทรัพยากร ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรม การศึกษาองคการบริหารและองคการตาง ๆ
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ในชุมชน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อุปสรรคและปญหาตาง ๆ ของการสราง
ความสัมพันธ แนวคิดในการแกปญหาโดยศึกษาเปนรายกรณี
วกจ 627 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 627 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ
และ/หรือ เปนเรื่องที่อยูในความสนใจในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องจําเปนในอนาคต ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
ควบคุม

(3) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชา ดังนี้
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 531 Science of Thai Language Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูภาษาไทย รูปแบบ
กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูภาษาไทย การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรูและ
สมรรถภาพผูเรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทย ที่ไดจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูภาษาไทย รวมทั้ง
การบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 532 การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 532 Measurement and Evaluation of Thai Language
ศึ ก ษา แนวคิ ด หลั ก การ และกระบวนการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาและ
การเรียนรู โดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูเรียน วิเคราะหวิธีการและเครื่องมือ
วัดแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูภาษาไทย การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน
และแก ไ ขข อ บกพร อ งทางการเรี ย นรู ภ าษาไทย ป ญ หาและแนวโน ม ของการวั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรูภาษาไทย และเสริมสรางจรรยาบรรณของผูทําหนาที่วัดและประเมินผล
วกจ 533 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 533 Seminar in Problems and Research of Thai Language
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ป ญ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาไทย
จากบทความ ตํ า รา เอกสาร สภาพจริ ง จากสถานศึ ก ษา และงานวิ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนาปญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาไทย เพื่อนําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 534 การใชภาษาไทยในงานวิจัย
2(2-0-4)
SEM 534 Thai Language Usage in Research
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูภาษาไทย กลยุทธ
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูภาษาไทย ที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี
และผลจากงานวิจัย การสรางเครื่องมือวิเคราะหสมรรถภาพของครู ผูเรียน และการจัดการเรียนรู
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ภ าษาไทย รวมทั้ ง การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู
การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม และกิจกรรมการจัดการเรียนรู รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 535 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 1 : หลักภาษา
2(2-0-4)
SEM 535 Learning Management in Thai Language I : Grammar
ศึกษาและวิเคราะห ความรูทางหลักภาษาขั้นสูงสําหรับครูผูสอน โดยเนนหลักและ
วิธีการนําไปใชในหองเรียนศึกษาและปฏิบัติการสอนหลักภาษาที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน
วกจ 536 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 2 : ทักษะสัมพันธ
2(2-0-4)
SEM 536 Learning Management in Thai Language II : Language Skills
ศึกษาความคิด ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะในการใชภาษาที่กอใหเกิดลีลาตาง ๆ
ทางภาษาศึกษาและปฏิบัติการทางการสอนเขียนทั้งรอยแกวและรอยกรอง ตลอดจนการสอนใหเกิด
การคิดและวิเคราะหทางภาษา
วกจ 537 การจัดการเรียนรูภาษาไทย 3 : งานสรางสรรควรรณกรรม
2(2-0-4)
SEM 537 Learning Management in Thai Language III : Poetry
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะทางฉันทลักษณโดยทั่วไป อันเปนลักษณะเฉพาะใน
ภาษาไทยที่กอใหเกิดลีลาตางๆ ในการประพันธและศึกษาความสําคัญที่มีตอภาษาและการใชภาษา
วกจ 538 การวิเคราะหพื้นฐานทางภาษาศาสตรเพื่อการจัดการเรียนรู
3(3-0-6)
SEM 538 Analysis of Foundation Linguistic Theories on Language Learning Management
การศึกษาวิเคราะหไวยากรณ ระบบเสียง การจําแนกคํา หนาที่ของคํา ระบบการสรางคํา
และประโยค วิเคราะหโครงสรางของภาษาในดานความหมาย ตลอดจนผลงานวิจัยทางภาษาศาสตร
ที่มีผลตอการสอนภาษาไทย
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วกจ 539 การสังเคราะหงานวิจัยทางการจัดการเรียนรูภาษาไทย
3(3-0-6)
SEM 539 Synthesis of Research in Learning Management of Thai Language
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห หลั ก การ และแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การเรี ย นรู ภ าษาไทย
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูภาษาไทย การสรางเครื่องมือวิเคราะหความรู
และสมรรถภาพผู เ รี ย น การออกแบบและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาไทยที่ ไ ด
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม การจัดการเรียนรูภาษาไทย
รวมทั้งการบริหารจัดการในชั้นเรียน
วกจ 631 การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 631 Supervisory Models in Learning Management of Thai Language
ศึกษาทฤษฎี หลักการและรูปแบบในการนิเทศการสอนภาษาไทย เสนอรูปแบบ
การสอนแบบใหม ๆ เพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ ศึกษาจริยธรรมและทักษะที่จําเปนสําหรับ
ผูนิเทศก ฝกปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วกจ 632 การวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 632 Analysis of Instructional Behavior in Learning Management of Thai Language
การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการสอนที่เปนปญหาในการเรียนการสอน อันสงผลถึง
การเรียนรูของนักเรียน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไขพฤติกรรมนั้น
วกจ 633 ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นในแบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 633 Arts and Folk Culture in Thai Texts
ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นในประเทศไทย วิเคราะหรูปแบบของศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่สอดแทรกอยูในแบบเรียนภาษาไทย
วกจ 634 ศึกษาหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบ
2(2-0-4)
SEM 634 Study in Thai Texts and External
ศึกษาและวิเคราะหหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติม
ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาแนวการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูเรื่องภาษา ปฏิบตั ิการพัฒนาหนังสือ
อานประกอบหรือหนังสืออานเพิ่มเติม 1 เรื่อง
2(2-0-4)
วกจ 635 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อการสอนภาษาไทย
SEM 635 Workshop for Development Instruction Media in Teaching Thai Language
วิ เ คราะห แ ละปฏิ บั ติ ก ารสร า งสื่ อ การสอนภาษาไทยโดยนํ า นวั ต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปจจุบันมาเปนหลักในการพัฒนาสื่อการสอนการนํารูปแบบของคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน
เขามาฝกปฏิบัติ
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วกจ 636 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูภาษาไทย 3(3-0-6)
SEM 636 Seminar in Construction of Thai Language Test
ศึกษาและวิเคราะหวัสดุที่จะใชผลิตอุปกรณการเรียนการสอนภาษาไทย หลักการ
ออกแบบสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรูภาษาไทย เทคโนโลยีพื้นฐานในการประดิษฐอุปกรณการเรียน
การสอน
วกจ 637 สัมมนางานวิจัยดานการอานและการประยุกตงานวิจัย
2(2-0-6)
SEM 637 Seminar in Research Studies on Reading Thai Language
Theories and Application
ศึกษาวิเคราะหหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยดานการอาน แนวการสอนและการเรียนรู
ภาษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุกระดับชั้น
วกจ 638 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 638 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหม ๆ
และ/หรือ เรื่องที่อยูในความสนใจในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องจําเปนในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาควบคุม
(4) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 541 วิทยาการและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 541 Science of Teaching and Learning Management of Mathematics
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยาการและการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร กลยุทธ การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การสรางเครื่องมือวิเคราะหสมรรถภาพของครู ผูเรียน และ
การจัดการเรียนรู รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู การออกแบบสื่อ การใชนวัตกรรม
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 542 การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 542 Measurement and Evaluation in Mathematics
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนา
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ผูเรียน วิเคราะหวิธีการและเครื่องมือวัดแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร การนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแกไขขอบกพรองทางการเรียนรูคณิตศาสตร ศึกษาและ
วิเคราะหปญหาและแนวโนมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู และเสริมสรางจรรยาบรรณของผูทํา
หนาที่วัดและประเมินผลการเรียนรู
วกจ 543 สัมมนาปญหาและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 543 Seminar in Problems and Research Studies in Mathematical Curriculum
and Learning Management
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ป ญ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
จากบทความ ตํารา และเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลตามสภาพจริงจากสถานศึกษา
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแตระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนาปญหา
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพื่อนําเสนอโครงการแกปญหาและแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูต รและการจั ดการเรียนรูคณิต ศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานทางการวิ จัยและทฤษฎี
การจัดการเรียนรู
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 544 คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 544 Mathematics at Elementary Level
ศึกษาทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการจัดการเรียนรูที่สําคัญและการประยุกตทฤษฎี
เหลานั้นในการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะหหลักการการสอน และรูปแบบตางๆ
ของการเรียนและการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา สํารวจปญหาในการสอนคณิตศาสตร
ตามแนวใหมและการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาคนควาผลงานการวิจัย กลวิธี
ใหมๆ ที่มุงสอนคณิตศาสตรใหผูเรียนมีสมรรถภาพในการนําไปใช ศึกษาและวิเคราะหสมรรถภาพ
ปญหาการสอน การประเมินสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
วกจ 545 คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 545 Mathematics at Secondary Level
ศึกษาทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการจัดการเรียนรูที่สําคัญและการประยุกตทฤษฎีเหลานั้น
ในการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะหหลักการการสอนและรูปแบบตางๆ ของการเรียน
และการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา สํารวจปญหาในการสอนคณิตศาสตรตามแนวใหมและ
การสอนคณิ ต ศาสตรใ นโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา ศึกษาคนควาผลงานการวิจัย กลวิธีใหมๆ ที่มุงสอน
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คณิตศาสตรใหผูเรียนมีสมรรถภาพในการนําไปใช ศึกษาและวิเคราะหสมรรถภาพ ปญหาการสอน การประเมิน
สมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาการสอนของครูคณิตศาสตรระดับ มัธยมศึกษา
วกจ 546 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 546 Computer Science for Mathematics Learning Management
ศึ ก ษาหลั ก การและรู ป แบบของคอมพิ ว เตอร ช ว ยการเรี ย นการสอน แนวทาง
การพัฒนาและประเมินผลบทเรียนจากคอมพิวเตอรและฝกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 547 Activities Management for Enhancing Potentials in Mathematics
ศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตรเปนรายบุคคลและเปนกลุม ศึกษาและวิเคราะหกิจกรรมคณิตศาสตรที่ชวยเสริมสราง
ศักยภาพดานคณิตศาสตรของนักเรียนและการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนของครู การจัดกิจกรรม
เพื่อสนองความตองการ ความถนัด ความสนใจและความสามารถของนักเรียนในลักษณะเปนรายบุคคล
และรายกลุ ม ศึ ก ษาขอบข า ยกิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร การจั ด กิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร ใ นโรงเรี ย น
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร
วกจ 548 สัมมนาปญหาการนิเทศการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
2(2-0-4)
SEM 548 Seminar on Problems in Supervision of Mathematics
Teaching and Learning Management
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ห ลั ก การ กระบวนการ และป ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและ
การนิเทศ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การนิเทศการสอนคณิตศาสตรอยางมีระบบ เทคนิคการนิเทศ
ฝกปฏิบัติจัดทําโครงการนิเทศการสอนคณิตศาสตรอยางมีระบบ
วกจ 549 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 549 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ
และ/หรือ เรื่องที่อยูในความสนใจในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องจําเปนในอนาคต ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาควบคุม
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(5) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ค) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 551 Science of Science Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร กลยุทธ
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ไดจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่เนนวิธีการ
สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร การสราง
เครื่องมือวิเคราะหสมรรถภาพของครู ผูเรียน การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู การออกแบบสื่อ
การใชนวัตกรรม และกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 552 Measurement and Evaluation of Science Learning Management of Science
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู
โดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูเรียน วิเคราะหวิธีการและเครื่องมือวัดแบบตางๆ
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ และการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแกไข
ขอบกพรองทางการเรี ยนรู วิทยาศาสตร ปญหาและแนวโนมของการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเสริมสรางจรรยาบรรณของผูทําหนาที่วัดและประเมินผล
วกจ 553 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 553 Seminar in Problems and Supervision of Science Learning Management
ศึกษาและวิเคราะหปญหาเกีย่ วกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูวทิ ยาศาสตรจากบทความ
ตํารา เอกสาร สภาพจริงจากสถานศึกษา และงานวิจัยตางๆ ที่เกีย่ วของ รวมทั้งผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตั้งแต
ระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนาปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
เพื่อนําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
ง) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 554 วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 554 Science at Elementary Level
ศึกษา วิเคราะหหลักสูตร สาระการเรียนรูว ิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญ รูปแบบ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตาง ๆ
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การประยุกตทฤษฎีการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนไปใชในการการออกแบบและสรางสื่อ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
วกจ 555 วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 555 Science at Secondary Level
ศึกษา วิเคราะหหลักสูตร สาระการเรียนรู วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญ รูปแบบ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ตาง ๆ การประยุกตทฤษฎีการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนไปใชในการการออกแบบและสรางสื่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
วกจ 556 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 556 Computer for Learning Management of Science
ศึกษารูปแบบการเรียนรู กระบวนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
การศึกษาความสัมพันธของโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบตางๆ กับกระบวนการเรียนรู การวางแผน
การสอนวิทยาศาสตร การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 557 Activities Management for Enhancing Potentials in Science
ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรของนักเรียน ขอบขายกิจกรรมวิทยาศาสตร
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร ที่เนนวิธีการสืบเสาะ
หาความรูทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร
วกจ 558 สัมมนาปญหาการนิเทศการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 558 Seminar on Problems in Supervision of Science Learning Management
ศึกษาและวิเคราะหหลักการ กระบวนการ และปญหาเกีย่ วกับการบริหารและการนิเทศ
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การนิเทศการสอนวิทยาศาสตรอยางมีระบบ เทคนิคการนิเทศ ฝกปฏิบตั ิ
จัดทําโครงการนิเทศการสอนวิทยาศาสตรอยางมีระบบ
วกจ 559 การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 559 Scientific Creative Thinking Development
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดสรางสรรค ศึกษาชีวประวัติและผลงาน
หลั ก การและวิ ธี ก ารส ง เสริ ม การคิ ด สร า งสรรค ด ว ยกระบวนการและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร
การออกแบบและฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร
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วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนสําหรับวิชาวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 651 Classroom Management for Science Subjects
ศึกษาการจัดชั้นการเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรูวิทยาศาสตร การออกแบบ
การจัดวางและติดตั้งวัสดุอุปกรณหองฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตร ใหตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียน
เปนกลุมและรายบุคคลเพื่อสนองความตองการ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน
วกจ 652 การวิเคราะหและสรางอุปกรณการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
SEM 652 Analysis and Invention of Scientific Materials
ศึกษาและวิเคราะหวัสดุที่จะใชผลิตอุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตร หลักการ
ออกแบบสรางและการทดสอบคุณภาพอุปกรณการเรียนการสอน เทคโนโลยีพื้นฐานในการประดิษฐ
อุปกรณการเรียนการสอน เทคโนโลยีพื้นฐานในการประดิษฐอุปกรณการเรียนการสอนจากวัสดุชนิดตางๆ
วกจ 653 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 653 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ
และ/หรือเรื่องที่อยูในความสนใจในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องจําเปนในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาควบคุม
(6) วิชาเอก วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 561 Science of Social Studies Learning Management
ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวทาง รู ป แบบ ทั ก ษะและ
กระบวนการจัดการเรียนรูสังคมศึก ษา อาทิ กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร และปจจัยตางๆที่สนับสนุนและยับยั้งกระบวนการตางๆ การนํากระบวนการทางสังคมไป
ใชในการจัดการเรียนรูแก ผูเรี ยน วิเคราะหออกแบบการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาที่สอดคล องกับ
ทองถิ่น ศึกษาแนวทางและรูปแบบ การใชสื่อ อุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรูสังคม
ศึกษาในโรงเรียน
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วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 562 Measurement and Evaluation of Social Studies
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู
โดยมุ งเน นการประเมิ นตามสภาพจริ งเพื่ อพั ฒนาผู เรี ยน วิ เคราะห วิ ธี การและเครื่ องมื อวั ดแบบต างๆ
ฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู การนําผลไปใชเพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแกไขขอบกพรองทางการเรียนรู ปญหาและแนวโนมของ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษาและเสริมสรางจรรยาบรรณของผูทําหนาที่วัดและประเมินผล
วกจ 563 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 563 Seminar in Problems and Research of Social Studies Learning Management
ศึกษาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา จากบทความ
ตํารา เอกสาร สภาพจริ งจากสถานศึ กษา และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สั งคม การปกครอง
จิตวิทยา วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ
และระดับโลก สัมมนาปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา เพื่อเสนอแนวทางการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งเพื่อออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 564 ความรูและการจัดการเรียนรูศาสนา
2(2-0-4)
SEM 564 Theory and Learning Management Religion
ศึกษาความหมายที่แทจริงของศาสนา บทบาท และความสําคัญของศาสนาที่มีตอการ
ดําเนินชีวิตและอารยธรรมของมนุษย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนาในแงมุมตาง ๆ ทั้งในระดับ
บุคคลและสังคม โดยศึกษาจากประวัติความเปนมา และหลักความเชื่อของศาสนาที่สําคัญของโลก ทั้งศาสนา
เทวนิยม อาทิ คริสตศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอเทวนิยม อาทิ พุทธศาสนา สามารถนําหลักธรรม
ในศาสนามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได การศึกษาปรัชญา หลักพุทธธรรมและแนวทางปฏิบัติตามหลัก
พุทธธรรมใหเขาใจอยางถูกตอง เพื่อใหผูเรียนสามารถใชหลักการทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห และ
นําแนวทางปฏิบัติมาสงเสริมการพัฒนาตนใหกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และการอยูรวมกันอยางสันติสุข
วกจ 565 ความรูและการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมือง
2(2-0-4)
SEM 565 Theory and Learning Management in Citizenship
ศึกษาวิเคราะหระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความเปนพลเมืองดี
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพในการดําเนินชีวิตในสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเภท และบทบาทของสถาบันในสังคมที่มีผลตอกัน บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรม
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และวิธีการปองกันและแกไขปญหา การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ เจตคติทางสังคม เพื่อปลูกฝงความรัก สามัคคี การดําเนินชีวิตอยางสันติสุข และ
ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ
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วกจ 566 ความรูและการจัดการเรียนรูประวัติศาสตร
2(2-0-4)
SEM 566 Theory and Learning Management in History
ศึกษาวิเคราะห ความหมาย ความสําคัญ ของเวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร พัฒนาการ
ของมนุ ษยชาติ จากอดี ตถึงป จจุ บั น ผลกระทบของเหตุการณ บุ คคลในอดี ตที่ มี ต อความเปลี่ ยนแปลง
ความเป น มาของชาติ ไ ทย และภู มิ ป ญ ญาไทย การจั ด หลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การเรี ย นรู
ทางประวัติศาสตรเพื่อพัฒนาความรู คุณลักษณะ เจตคติ ทักษะ รักและภูมิใจในความเปนไทย
วกจ 567 ความรูและแนวทางการจัดการเรียนรูเศรษฐศาสตร
2(2-0-4)
SEM 567 Theory and Learning Management in : Economics
ศึกษาและวิเคราะหหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค เศรษฐศาสตรมหภาค
ในดานปญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน ปจจัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะหหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะกระบวนการ คานิยม และการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
วกจ 568 ความรูและการจัดการเรียนรูภูมิศาสตร
2(2-0-4)
SEM 568 Theory and Learning Management in Geography
ศึกษา วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของโลก แหลงทรัพยากร ภูมิศาสตรและภูมิอากาศ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม แนวทาง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรู ทักษะกระบวนการ
คานิยม จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
วกจ 569 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 569 Information Technology for Social Studies Learning Management
ศึกษาหลักการ รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู แนวการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนสังคมศึกษา และฝกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วกจ 661 หลักพุทธธรรมกับสังคม
2(2-0-4)
SEM 661 Buddhist Principles and Societies
การศึกษาปรัชญาและแนวทางปฏิบัตติ ามหลักพุทธธรรมใหเขาใจอยางถูกตอง เพื่อให
ผูเรียน สามารถใชหลักการทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห และนําแนวทางปฏิบตั ิมาสงเสริมการพัฒนาตน
และสังคม
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วกจ 662 การพัฒนาจริยธรรมและทักษะทางสังคม
2(2-0-4)
SEM 662 Ethical and Mastering Skills Development in Societies
การศึกษาวิเคราะหทฤษฎี หลักการ แนวคิดในการพัฒนาจริยธรรมและทักษะทาง
สังคม รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมทักษะทางสังคม การออกแบบกิจกรรมและฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมในสังคมและพัฒนาทักษะทางสังคม
วกจ 663 พลโลกศึกษา
2(2-0-4)
SEM 663 Global Citizenship Education
ศึกษาความเปนมา เปาหมาย และแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเปนพลโลก
ศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะ มโนทัศน ทักษะ เจตคติที่ควรพัฒนาสําหรับพลโลก ประชาคมอาเซียน
กับการพัฒนาการศึกษา ความรวมมือ และเจตนารมณของอาเซียน จิตสํานึกอาเซียน และความเปน
อาเซียน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมสําหรับนักเรียนและ
เยาวชนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาความเปนพลโลก
วกจ 664 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-6)
SEM 664 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ
และ/หรือเรื่องที่อยูในความสนใจในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องจําเปนในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาควบคุม

(7) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 571 Science of English Learning Management in School
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ธรรมชาติในการพัฒนาภาษาแม ภาษาที่สองและ
ภาษาตางประเทศ องคประกอบของกระบวนการรับรูและเรียนรูภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ
ปจจัยและอิทธิพลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษา
กระบวนการสร างและวิเคราะห หลักสู ตรในโรงเรียนมัธยมดวยนวัตกรรมตาง ๆ แนวโนมใหมของ
หลักการและทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน การวัดและประเมินผล
ทางภาษาการฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการสอนภาษาอังกฤษ
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วกจ 572 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 572 Measurement and Evaluation of English
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู
โดยมุงเนนการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูเรียน วิเคราะหวิธีการและเครื่องมือวัดแบบตางๆ ฝก
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษ การนํ า ผลการวั ด และประเมิ น ผลไปใช เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ตั ด สิ น และแก ไ ข
ขอบกพรองทางการเรียนรูภาษาอังกฤษ ปญหาและแนวโนมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและเสริมสรางจรรยาบรรณของผูทําหนาที่วัดและประเมินผล
วกจ 573 สัมมนาปญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 573 Seminar in Problems and Supervision of English Learning Management
ศึ ก ษาและสํ า รวจป ญ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษ
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอั งกฤษในโรงเรี ยนด วยวิ ธี การสอนและเทคนิ คการสอนต างๆ ที่ ได ผลจากการวิ จั ย การใช สื่ อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการสรางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สัมมนาปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ เพื่อ
นําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังนี้
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 574 Workshops for English Teachers
ศึกษาและฝกปฏิบัติการวิเคราะหหลักการและทฤษฎีของการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางมี
ระบบ ศึกษารูปแบบเครื่องมือการนิเทศการสอนตางๆ ที่ไดผลจากงานวิจัย และฝกปฏิบัติการสรางและ
วิ เคราะห ผลการใช เครื่ องมื อการนิ เทศ การสอนภาษาอั งกฤษในโรงเรี ยน ฝ กปฏิ บั ติ การสร างสื่ อและ
นวัตกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
วกจ 575 สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 575 Seminar in Research Studies on English Learning Management in School
ศึกษาวิเคราะหและสัมมนาแนวโนม กระบวนการและรูปแบบการวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ภาษาตางประเทศที่ไดผลในสมัยปจจุบัน ศึกษาแหลงขอมูลในการคนควาเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอั งกฤษหรือการสอนภาษาต างประเทศจากสื่ อประเภทตางๆ การประยุกต ใชเทคโนโลยี และสื่อ
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นวัตกรรมตางๆ เพื่อการพัฒนาการวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การนําเสนอแผนหรือเคาโครงการวิจัยอยางมีระบบ รวมทั้งการเขียนบรรณานุกรมและบทคัดยอ
วกจ 576 สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาการรูหนังสือ
2(2-0-4)
SEM 576 Seminar in Research Studies on Literacy Development
ศึกษาวิเคราะหหลักการและทฤษฎีที่เกี่ ยวกับการพัฒนาการรู หนังสือและสัมมนา
งานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการรูหนังสือ การปฏิบัติการพัฒนาการรูหนังสือ การจัดรูปแบบการสอน
การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหปญหา พรอมทั้งแนวทางการแกไข
วกจ 577 ประชุมปฏิบัติการทางภาษาของครูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 577 Workshop on Language Skills for Teachers of English
ศึกษาและวิเคราะหขอความ สํานวนภาษาอังกฤษตางๆ ที่ใชในหองเรียน ทั้งสําหรับครู
และนักเรียนในสถานการณตางๆ ปฏิบัติการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในหองเรียนเพื่อเสริมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วกจ 578 วิเคราะหงานการวิจัยของนักภาษาศาสตรดานการอาน
2(2-0-4)
SEM 578 Seminar in Research Studies on Reading Theorist
ศึกษาวิเคราะหหลักการและทฤษฎีดานการอานของนักภาษาศาสตร เพื่อเปรียบเทียบ
แนวคิดของแตละทฤษฎีและนํามาพัฒนาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
วกจ 579 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความสามารถดานการอาน
2(2-0-4)
SEM 579 Seminar in Miscue Analysis ศึกษาการใช Miscue Analysis
ทดสอบความสามารถในการอานของผูอาน ศึกษาความสามารถในการอาน ความบกพรอง
หรือความสามารถพิเศษในการอาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงใหสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ
วกจ 671 ศึกษาทฤษฎีการอานและการประยุกตใช
2(2-0-4)
SEM 671 Reading Theories and Application
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยดานการอาน กระบวนการอานทัง้ ภาษาแมและภาษาตางประเทศ
หรือภาษาที่สอง เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ตางๆ
วกจ 672 การรับรูภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง
2(2-0-4)
SEM 672 Second / Foreign Language Acquisition
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง โดยเนนกระบวนการ
รับรูภาษาโดยธรรมชาติ ปฏิสัมพันธและการถายโอนภาษาของผูเรียน
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วกจ 673 ภาษาศาสตรสังคม
2(2-0-4)
SEM 673 Sociolinguistic
ศึกษาภาษาในบริบทางสังคม การใชรปู แบบภาษาที่แตกตางกันตามสังคมและภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงของภาษา การใชภาษาและการตีความภาษาในรูปแบบตาง ๆ
วกจ 674 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 674 Computer Literacy
ศึกษาหลักการและรูปแบบของคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน แนวการพัฒนา
และประเมินผลบทเรียนจากคอมพิวเตอร และฝกปฏิบตั ิการบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
วกจ 675 การศึกษาคนควาอิสระ
2(2-0-4)
SEM 675 Independent Study
เลือกศึกษาหัวขอวิชาเกี่ยวกับความรู กระแสวิทยาการการเรียนรู เทคโนโลยีใหมๆ
และ/หรือเรื่องที่อยูในความสนใจในปจจุบัน หรือมีแนวโนมวาจะเปนเรื่องจําเปนในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษาควบคุม
8) วิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ดังตอไปนี้หรือรายวิชาใดๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
วกจ 581 ยุทธศาสตรการจัดการความรูสําหรับครู
3(3-0-6)
SEM 581 Knowledge Management Strategies for Teacher
ศึกษาทฤษฎีจัดการการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรู และแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู การออกแบบและจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การใชและผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อใชในการ
จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการความรูจากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่จะเอื้อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ อยางเหมาะสม การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู
และจัดการเรียนรูแบบเรียนรวมไดอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในวิถีชีวิต
9) ปริญญานิพนธ
วกจ 699
ปริญญานิพนธ
SEM 699 Thesis

12(0-36-0)
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒทิ างการศึกษาของ
อาจารย (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
มีคุณวุฒิและจํานวนสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ลําดับ ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย
1

2

3

4

5

รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต

คุณวุฒิ

ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(การประถมศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
B.SC. (Home Economics)
ผศ.สุขวสา ยอดกมล
M.Ed. (Community Junior
College Education)
อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป วท.บ. (พยาบาล)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
Ed.D. (Curriculum and
Instruction - Early
Childhood Education)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and
Instruction)
อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว
คบ. (การมัธยมศึกษา)
(วิทยาศาสตรทวั่ ไป-เคมี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3 1020 01892 20 2

3 1006 02262 45 7

3 1008 00078 41 5

3 1006 02798 27 6

3 6104 00378 45 0
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3.2.2 อาจารยประจํา อาจารยที่มีหนาที่หลักในการสอนและวิจัย และปฏิบัติงานเต็มเวลา

1

ตําแหนงและรายชื่อ
คณาจารย
รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต

2

อ.ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป

3

รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันต
พงษ

4

อ. ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล

5

อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

6

รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ

7

อ.ดร.พรทิพย สิริภัทราชัย

ลําดับ

คุณวุฒิ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(การประถมศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and
Instruction)
วท.บ. (พยาบาล)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
Ed.D. (Curriculum and Instruction
- Early Childhood
Education)
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(การประถมศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ph.D. (Elementary, Early
Childhood & Gifted
Education)
คบ. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)
(วิทยาศาสตรทั่วไป)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
คบ. (การมัธยมศึกษา)
(วิทยาศาสตรทวั่ ไป-เคมี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
(พลศึกษา-สุขศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
กศ.ม. (สุขศึกษา)
ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3 1020 01892 20 2

3 1008 00078 41 5

5 7099 90004 11 5

3 2601 00535 66 9

3 6104 00378 45 0

3 5199 00123 51 4

3 1007 01143 31 6
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คุณวุฒิ
ลําดับ ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย
ค.บ. (ดนตรี)
8 ผศ.รังสี เกษมสุข
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
9 อ.ดร.รุงทิวา แยมรุง
ค.บ. (คณิตศาสตร-ชีววิทยา)
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
10 ผศ.สนั่น มีขันหมาก
กศ.บ. (การประถมศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ศษ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
11 อ.วรินทร โพนนอย
(การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ศษ.บ.
(เกี
ยรตินิยมอันดับ 2)
12 อ.วิลาวัลย ดานสิริสุข
(การประถมศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
13 รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
B.S. (Chemistry)
M.A. (Curriculum & Instruction)
Ed.D. (Curriculum & Instruction)
14 ผศ.ทนง อัครธีรานนท
กศ.บ. (เกียรตินิยม) (ฟสิกส)
กศ.ม (ฟสิกส)
15 อ.ดร.สนอง ทองปาน
กศ.บ. (วิทยาศาสตรท่วั ไป)
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
16 รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
Ph.D. (Secondary Education –
Mathematics Education)
17 อ.สมปอง ใจดีเฉย
กศ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ2)
(ชีววิทยา)
วท.ม. (เคมีชวี ภาพ)
18 ผศ.สุขวสา ยอดกมล
B.SC. (Home Economics)
M.Ed. (Community Junior
College Education)
19 รศ. ดร.สุนีย เหมะประสิทธิ์
ค.บ. (เกียรตินิยม อันดับ2)
(การสอนวิทย-คณิตศาสตร)
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)
ค.ม. (สถิติการศึกษา)
กศ.ด.(การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร)
20 รศ.ดร.เสาวลักษณ รัตนวิชช
อ.บ. (อังกฤษ ฝรั่งเศส)
M.A. (TESL) (Teaching English
as a Second Language)
Ph.D. (Curriculum and
Instruction)

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3 1006 01212 79 1
5 1201 00065 48 1
3 6206 00059 16 1
3 2499 00384 79 5
8 3599 88000 21 1
3 1201 00454 19 8
3 1002 00456 08 7
3 4116 00567 08 9
3 1705 00043 56 0

3 7207 05759 48 2
3 1006 02262 45 7
3 1002 00257 65 3

3 1015 02110 93 1
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย
1
2

ศ.ดร.จรรจา สุวรรณฑัต
ศ.ดร.นงลักษณ วิรัชชัย

3

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ

4

ศ.ดร.อารี สัณหฉวี

5
6
7
8
9

รศ.ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ
รศ.ดร.นภาภรณ หะวานนท
รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
รศ.ดร.ผจงจิต อินทสุวรรณ
ผศ.สุมานิน รุงเรืองธรรม

10
11

อาจารยดวงตา คูเกษมกิจ
อาจารยสมศรี ปาณะโตษะ

คุณวุฒิ

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

Ed.D (Education Psychology)
วท.บ. เกียรตินิยม (การวัดผล
การศึกษา)
ค.บ. เกียรตินยิ ม (มัธยมศึกษา)
ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)
Ph.D. (Education)
Ed. D (Educational
Administration)
Ed.D (หลักสูตรและการสอนการ
อุดมศึกษาและการฝกหัดครู)
ค.ด. (หลักสูตรแลการสอน)
Ph. D (สังคมวิทยา)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
Ph.D (วิจัยการศึกษา)
M.A.in Ed (Secondary School
Supervision)
Master of Science in Education
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอ กํ า หนดในการทํ า โครงงานหรื อ วิ ท ยานิพ นธ
ต อ งเป น หั ว ข อ ที่ เ กี่ ยวกั บ วิ ท ยาการ
ดานการศึกษา และการจัดการเรียนรู ที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผูเรียน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การวิจัย ปริญญานิพนธและโครงงานดานการศึกษาเปนงานวิจัยทางสังคมศาสตรที่มุงเนน
ดานการแกปญหา พัฒนาตลอดจนการสรางองคความรูทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูตามความสนใจ
และตามความจําเป น ของนิ สิต โดยมี อาจารยที่ป รึก ษาเปนผู ค วบคุม ดู แล ทั้งนี้โดยมี ก ระบวนการ
ขั้นตอนตางๆเปนไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแตการเสนอเคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการ
พิจารณาเคาโครงวิจัย การแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการทํา การสอบปากเปลา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีความรูความสามารถในการแสวงหาความรูอยางหลากหลาย สามารถกําหนดปญหา
และสืบคนขอมูลวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถสราง
เครื่องมือและตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติ
วิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยและการนําเสนอรายงานการวิจัย
5.3 ชวงเวลา ปที่ 2 ภาคการศึกษา 1
5.4 จํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนิสิต นับแตการสอน
ในรายวิชาตางๆเพื่อสรางความรูพื้นฐานในการวิจัย การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา
ชวยเหลือนิสิต การแตงตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ การกําหนดเวลาในการนัดหมาย
ใหคําปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและทางจดหมายอีเลคโทรนิค แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
และแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเลา การกําหนดชวงเวลาในการยื่นขอเสนอเคาโครงวิจัย การประชุม
พิ จารณาโครงการวิ จัย ชว งเวลาการยื่นขอสอบปากเปลา และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล า
ในแตละปการศึกษา ประกาศใหนิสิตทราบโดยกําหนดเปนปฏิทินทางการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเปนระยะ ตั้งแตการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร
เค า โครงวิ จัย และรายงานการวิจัย การประชุ ม พิจ ารณาเค า โครงวิจั ย การสอบปากเปล า โดยให มี
การปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในกรณีผลการประเมินยังไมไดมาตรฐาน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนและการประเมินผล
- เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม • กําหนดวิชาสอน ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรก
ความเปนครู และปฏิบัตติ นตามมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมและบริการสังคมไวในกระบวนการ
วิชาชีพ มีความยุติธรรม เมตตาธรรม
เรียนการสอน
เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ อุทิศตน
• จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมที่มี
จัดสถานการณตางๆ จัดประสบการณเปนปกติและ
ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ในโอกาสพิเศษ
ของตนเองและมีจิตสํานึกสาธารณะ
• จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ตางๆใหนสิ ิตโดยตรง
ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม จิตสํานึก ในการสืบสาน สรางสรรค วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาไทย ทั้งดานการแตงกาย มารยาท
ไทยและวิถีไทย และจิตสํานึกสาธารณะ

• ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ เชน การอบรม
สัมมนา ตางๆเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและเปนผูนําในการ
สืบสาน สรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย
และพัฒนา อนุรักษสิ่งแวดลอม
• สงเสริมใหนิสิตประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองนิสิตที่มีคุณธรรม
จริยธรรมเปนประจําทุกป
- มีความเปนผูนํา เปนแบบอยางที่ดี
• จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา ตางๆใหนิสิตโดยตรง
ในการปฏิบตั ติ นดานคุณธรรม จริยธรรม - ตลอดจนจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อเปดโอกาสใหนิสิต
เปนผูนํา มีความเปนผูนําและแสดงออก ไดไปบริการวิชาการเพื่อชวยเหลือสังคม
ทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรมและ
ดานวิชาการไดอยางเหมาะสม รวมมือ
กับผูอื่นในหนวยงานในสถานศึกษา
ในชุมชนในการพัฒนาผูเรียนและสังคม
อยางสรางสรรค สามารถจัดการขอโตแยง
และปญหาตาง ๆ
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คุณลักษณะพิเศษ
- เปนนักอนุรักษไทย ภูมิใจและเห็น
คุณคาของความเปนไทย นิยมไทย และ
ดํารงไวซึ่งความเปนไทย ตลอดจน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
- นักพัฒนา ผูเรียนและสวนรวม
มีจิตสํานึกและเปนผูนําในการสืบสาน
สรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาไทย
- เปนนักบริการ มนุษยสัมพันธ และ
มีความรวมมือกับผูอื่นในสังคมอยาง
เต็มที่ในการทํางานและ รวมมือกับผูอื่น
ในหนวยงานในสถานศึกษา ในชุมชน
ในการพัฒนาผูเรียนและสังคมอยาง
สรางสรรค

กลยุทธการสอนและการประเมินผล

• สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ เชน การจัด
กิจกรรมกลุม การทํางานเปนทีม การอบรม สัมมนา
• การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุม กิจกรรมปฏิสังสรรค
พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นและบุคลากร
จากหนวยงานอื่น
y การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การใหความรัก ความเมตตาและเอาใจใส
โดยอาจารยผูสอน และโดยระบบอาจารยที่ปรึกษา

• การปฏิสังสรรค พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคลากรจากภายในและหนวยงานอื่น
• ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการ
เรียนการสอน
• จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ
เชน การศึกษา ดูงานตางๆเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน

- เป น นั ก วิ ช าการ ที่ มี ค วามรู ความ
เข า ใจในแนวคิ ด ทฤษฎี ด า นการศึ ก ษา
และการจัดการเรียนรูอยางถองแท การ
เขากิจกรรมทางวิชาการ การเปนสมาชิก
ชมรมกลุมทางวิชาการ การสรางผลงาน
ทางวิชาการ
•การศึกษา คนควา และวิจัย การศึกษา ดูงานตางๆ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการใช พัฒนา สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
การเรียนรู

•มีความสามารถในการสรางสรรคโดย และเขียนรายงาน
การเขียนผลงานทางวิชาการ
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนและการประเมินผล
- เปนนักปฏิบัติ ที่มีความสามารถในการ • การจัดกิจกรรม การกําหนดใหศึกษาคนควา
สามารถนํ า ความรู ม าประยุ กต ใ ช ใ นการ ดวยตนเอง ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ
พั ฒ นา สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เชน การอบรม สัมมนา ตางๆ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูอยาง • การวิจัย คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพ
มีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพใน
• การประยุกตใช การวิจัย คนควาทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติ ในวิชาชีพทางการศึกษา การทําโครงงาน
การเรียนภาคปฏิบัติ

• การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีระบบ กระบวนการตรวจสอบ
การดําเนินงาน
- เปนนักวิจัย และสรางสรรค
• การกําหนดเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน
สามารถทําการวิจัย การวิเคราะห
การจัดกิจกรรมสอดแทรก สอดแทรกในกระบวนการ
การกําหนดปญหา และสามารถนํา
เรียนการสอน จัดกิจกรรม
ผลการวิจัยและการคนความาประยุกตใช • การกําหนดใหศึกษาคนควา ดวยตนเอง
ในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษาและ • การจัดสถานการณ ประสบการณเชนการอบรม สัมมนา
การเรียนรู
ตางๆเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการใช การวิจัย
ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียน
- เปนนักคิด
ที่มีทักษะการวิเคราะห ใชสถิติวิเคราะห การสอน การวิเคราะห วิพากษ อภิปรายกลุม การทําวิจัย
การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา คนควา ทําปริญญานิพนธ
ทําวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การใชเทคโนโลยี
ในการจัดทําและเสนอขอมูล การนําเสนอผลงานตอหนา
ชุมชน การเขียนผลงานทางวิชาการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซอน
เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
มีจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา มีความเปนครู มีวินัยใน
ตนเอง รักศรัทธา ซื่อสัตย สุจริต
รับผิดชอบตอวิชาชีพ รักเมตตา
เอาใจใสชวยเหลือ เกื้อกูล สงเสริม
ลูกศิษย เพื่อนรวมงานและ
ผูรับบริการอยางเทาเทียม
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ทั้งกาย วาจา ใจ ยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม และสรางความสามัคคี
แกหมู คณะ ประพฤติตนเปนผูนํา
ในการอนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา
สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม และยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สามารถวินิจฉัยอยางผูรู
ดวยความยุตธิ รรมและชัดเจน
มีหลักฐาน และตอบสนองปญหา
เหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และ
คานิยมอันดีงาม ใหขอสรุป
ของปญหาดวยความไวตอ
ความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ

คําอธิบาย กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดทํา
การปฏิบัตติ น สําหรับนิสิตที่ไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการ
2. มีการนํา คุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพมาจัดทําเปนเอกสาร
คูมือ และเผยแพรใหกบั นิสติ ทราบโดยทัว่ กัน
3. การกําหนดขอตกลงเบือ้ งตนดาน
คุณธรรมจริยธรรม นับแตเริ่มสอน ตังแต
กําหนดประมวลรายวิชา เนือ้ หา กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
4. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอดาน
คุณธรรม จริยธรรมและสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอน
5. การสงเสริม สนับสนุน ใหมีการปฏิบัติ
ตามคุณธรรมจริยธรรมจัดสถานการณและ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
6. การแตงกาย การพูด กริยา วาจา
พฤติกรรมการเรียนและพฤตติกรรมอื่นๆ
การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย การคํานึงถึงสวนรวม การวา
กลาวตักเตือนและการลงโทษ
7. การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซบั ซอนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูส ึกของผูอื่น

วิธีวัดและประเมินผล
การเรียนรู
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1.ประเมินจาก
พฤติกรรมการเขา
เรียน การตรงตอ
เวลา ความมีวินัยใน
การเรียน
2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการ
เรียนและการทํางาน
3. ประเมินจากการ
กริยา มารยาท การ
แตงกาย การพูด และ
การแสดงออกอื่นๆ
4. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน
การทํางานและการ
เขารวมกิจกรรม
ตางๆ
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คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ริเริ่มในการยกปญหา
ทางจรรยาบรรณที่มีอยู
เพื่อการทบทวนและแกไข
สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใช
การวินิจฉัยทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับ
ขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํ ในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางาน
และในชุมชนที่กวางขวางขึน้

คําอธิบาย กลยุทธการสอนที่ใช
พัฒนาการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

วิธีวัดและประเมินผล
การเรียนรู
ดานคุณธรรม
จริยธรรม

8. การตรวจสอบการเขาเรียน
การเขมงวดในการสงงาน การสอบ
การปองกันการปะพฤติมิชอบ การจัดที่นั่ง
9.มีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัตติ ามคุณธรรมจริยธรรม
มีมาตรการการลงโทษผูไม ปฏิบัตติ าม
คุณธรรมจริยธรรม

(2) ดานความรู
วิธีการวัดและ
คําอธิบายกลยุทธการสอนที่ใช
ประเมินผล
พัฒนาการเรียนรูความรู
การเรียนรู
ดานความรู
2.1 มีความรูแ ละความเขาใจ
1.การกําหนดเนื้อหาสาระไวในประมวล 1.ประเมินจากการ
อยางถองแท ในเนื้อหาสาระ
รายวิชา กําหนด กิจกรรมการเรียนการสอน สังเกต การตอบ
วิทยาการทางการศึกษาและ
การวัดและประเมินผลที่เนนความรู
คําถาม การอภิปราย
การจัดการเรียนรูและการเรียนรู
2.อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
การสัมมนา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ตางๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
2. ประเมินจาก
ที่ทางการศึกษา ดานนวัตกรรม
ในกระบวนการเรียนการสอน โดยมี
ผลงาน รายงาน การ
และการเรียนรู อาทิ พระราชบัญญัติ รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําเสนอผลงานของ
การศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน
มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน นิสิต
วิชาชีพทางการศึกษา
และหลากหลาย ที่จะตอบสนองตอ
คําอธิบายผลการเรียนรูด าน
ความรู
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วิธีการวัดและ
คําอธิบายผลการเรียนรู
คําอธิบายกลยุทธการสอน
ประเมินผล
ดานความรู
ที่ใชพัฒนาการเรียนรูความรู
การเรียนรู
ดานความรู
ความตองการของผูเรียน การออกแบบ 3.ประเมินจาก
พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ
การเรียนการสอนยึดหลักการ สรางกลไก การทดสอบยอย
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
ใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง
สอบกลางภาคเรียน
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร อาจารยและนิสิตทั้งในหองเรียนและ
ปลายภาคเรียน
การศึกษา การจัดการเรียนรู
นอกหองเรียน สงเสริมใหมกี ารปฏิบตั ิงาน 4.ประเมินจาก
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ทางวิชาการรวมกัน ระหวางนิสิตกับนิสติ ผลงานวิจัย
สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สงเสริมใหมีการเรียนรูอยางกระตือรือรน 5.ใชผลการประเมิน
ทางการศึกษาและการเรียนรู
ใหขอมูลปอนกลับตอการปฏิบัติงาน
มาปรับปรุงวิธีการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ทางวิชาการ ของนิสิตโดยรวดเร็ว
เรียนการสอน
2.2 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียน
และการปฏิบตั ิทางวิชาชีพทาง
ที่ทําใหนิสติ ใชเวลาอยางคุมคา สื่อสาร
การศึกษาอยางลึกซึ้งในระดับ
ความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษา
แนวหนา มีความเขาใจในวิธีการ ยอมรับความสามารถที่แตกตางและ
พัฒนาความรูใหมๆทางการศึกษา วิธีการเรียนรู ที่หลากหลายของผูเรียน
และการเรียนรู ตลอดจน
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผลกระทบของผลงานวิจัย
ผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ การจัดใหมีชั่วโมง
ในปจจุบันที่มตี อการพัฒนา
ปฏิบัติการ การอภิปรายกลุมยอย
การศึกษาและการเรียนรู
การสัมมนา การทํากรณีศึกษาหรือ
2.3 สามารถนําความรูนํามา
โครงงานหรือวิจัย การเรียนรู นอกสถานที่
ประยุกตในการศึกษา คนควา
ตลอดจนการฝกงานและฝกประสบการณ
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
ในวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนัก การแลกเปลีย่ นเรียนรู มีการใชสื่อและ
ในระเบียบขอบังคับทีใ่ ชอยู
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน
ในสภาพแวดลอมของระดับชาติ
เพื่อสงเสริมการเรียนรู
และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
4.การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
ตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและ สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือวิชาชีพ
ในอนาคต
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คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานความรู

คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนาการเรียนรูความรู

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู
ดานความรู

5.สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารคนควา
วิจัย สามารถนําความรูนํามาประยุกต
ในการศึกษา และขยายผลเพื่อการคนควา
วิจัยทางการศึกษา
6. จัดใหมีการเรียนรูจากบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอก เชน การบรรยาย
พิเศษ การศึกษานอกสถานที่
การสัมภาษณ เปนตน โดยมี การกําหนด
สัดสวนของเนือ้ หาหรือเวลาอยางชัดเจน
7. กําหนดใหมีการฝกงาน หรือปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการ หรือศึกษา
และแกปญหาใหชุมชน
3) ดานทักษะทางปญญา
วิธีการวัดและ
คําอธิบายผลการเรียนรู
ประเมินผล
ดานทักษะทางปญญา
การเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
1.ประเมินจากการสังเกต
3.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและ 1.การกําหนดเนื้อหาสาระ
ดานการคิดและทักษะทางปญญา
การตอบคําถาม
ภาคปฏิบัตใิ นการจัดการบริบท
การอภิปราย การสัมมนา
ใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและ ไวในประมวลรายวิชา กําหนด
วิชาชีพทางการศึกษา และพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด 2. ประเมินจากผลงาน
และประเมินผลที่เนนความคิดและ การนําเสนอผลงาน
แนวคิดริเริ่มและสรางสรรค
3.ประเมินจากการสอบ
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา ทักษะทางปญญา
2.อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา 4.ประเมินจากผลงานวิจัย
ทางการศึกษา สามารถใชดุลย
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ ตางๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีขอมูลไมเพียงพอ
คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนา การเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
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คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
3.2 สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ และ
พัฒนาความคิดใหมๆ โดยการ
บูรณาการใหเขากับองคความรู
เดิมหรือเสนอเปนความรูใหม
ที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไป
หรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอน
ไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนา
ขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
3.3 สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการ
ไดดวยตนเอง โดยการใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย
และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มอี ยูเดิมได
อยางมีนัยสําคัญ ความสามารถ
ในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
อยางตอเนื่อง

คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนา การเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
3.สอดแทรกในกระบวนการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความรู การอภิปรายกลุม การทํา
ผลงาน เทคนิคการเก็บรวบรวม
ขอมูล การสืบคนขอมูลความรู
แบบตางๆไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ การสืบคนขอมูล
เพื่อเสนอผลงานและโครงการวิจัย
โดยใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร
และวิธีการตางๆ
4.จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริม เสริมสรางความรู เชน
การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู
5.การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
6.สงเสริมและสนับสนุนใหศกึ ษา
คนหา แสวงหา พัฒนาความรูใหม
สามารถนําความรูนํามาประยุกต
ในการศึกษา การคนควาวิจัย
ทางการศึกษา
7.การฝกใหพัฒนาความคิดใหมๆ
เสนอเปนความรูใหม สามารถ
ดําเนินการวิจัย การสรางเครื่องมือ
วิจัย

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา
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คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา

คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนา การเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู
ดานทักษะทางปญญา

8. การวิเคราะหขอมูลและการใช
สถิติและคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอ มูล
9. การสรุปและอภิปรายผลขอมูล
การสืบคนขอมูลเพื่อใหไดขอ สรุป
ที่สมบูรณ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 สามารถแกไขปญหาที่มี
ความซับซอน หรือความยุงยาก
ระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดําเนินงาน
ดวยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองได
4.2 วางแผนในการปรับปรุง
ตนเอง ในการปฏิบัติงานระดับสูง
ดานการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ทั้งแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อสงเสริมมนุษยสัมพันธ
2. จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริม เสริมสรางความสัมพันธ
และความรับผิดชอบ เชนการอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ น
เรียนรู จัดสถานการณ ประสบการณ
ในการพัฒนาปฏิบัตติ น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหสามารถอยูรวม
และทํางานรวมกับผูอื่น

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรูดา นทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1.ประเมินความรับผิดชอบ
จากการเขาเรียน การตรง
ตอเวลา ความมีวินัยใน
การเรียน
2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน
3. ประเมินจากการกริยา
มารยาท การแตงกาย
การพูด และการแสดงออก
อื่นๆ
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วิธีการวัดและ
คําอธิบายผลการเรียนรู
คําอธิบายกลยุทธการสอน
ประเมินผล
ดานทักษะความสัมพันธ
ที่ใชพัฒนาการเรียนรู
การเรียนรูดา นทักษะ
ระหวางบุคคลและ
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
ความสัมพันธ
ความรับผิดชอบ
บุคคลและความรับผิดชอบ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับ
3. ฝกปฏิบัติทาํ งานและการอยูรวมกัน 4. ประเมินจากพฤติกรรม
ลูกศิษยและผูร ับบริการ และ
การเรียน การทํางานและ
ในสังคมดวยการสรางเสริม
มุงพัฒนาผูเรียนและผูรับริการ
การเขารวมกิจกรรมตางๆ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล
เต็มศักยภาพ พัฒนางานสอน
การจัดการปญหาและความขัดแยง การรวมมือกับผูอื่น
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตาง ๆอยางเหมาะสม สามารถแกไข 5.ประเมินจากคะแนน
ผลการทํางานเปนกลุม
ทางการศึกษาของตนเอง
ปญหาที่มีความซับซอนหรือ
การวางแผนการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบ
ความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพ
การดําเนินงานและ
และเกิดผลจริง
ไดดวยตนเอง สามารถตัดสินใจ
การแกปญหา
4.3 มีการทํางาน และการอยู
ในการดําเนินงานดวยตนเองและ
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม สามารถประเมินตนเองได รวมทั้ง
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล วางแผนในการปรับปรุงตนเอง
การจัดการปญหาและความขัดแยง ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆอยางเหมาะสม การปรับตัว ระดับสูงได ทั้งระบบการเรียนการสอน
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
และระบบอื่นๆหรือกิจกรรมตางๆ
ที่จัดขึ้น เชนการเรียนเปนกลุม
สังคมและสภาพแวดลอม และ
การทํางานเปนทีม กิจกรรมกีฬา
การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน การทํา
ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบ โครงงาน ฯลฯ
4. การกําหนดขอตกลงเบือ้ งตนดาน
ในการดําเนินงานของตนเอง
ความรับผิดชอบทั้งดานการเรียน
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษา
ในชุมชนในการพัฒนาผูเรียนและ การทํางาน กิจกรรมการเรียนการ
สังคมอยางสรางสรรคและรวมมือ สอน การวัดและประเมินผล
กับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการ
ขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
แสดงออกทักษะการเปนผูน ํา
ไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
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(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 มีความสามารถคัดกรอง
ขอมูลทางคณิตศาสตรและ
สถิติ เพื่อนํามาใชใน
การศึกษาคนควาปญหา สรุป
ปญหาและเสนอแนะแกไข
ปญหาในดานตาง ๆ
5.2 มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด
ความรู ความเขาใจ ความรูส ึก
และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
และสังคม รวมทั้งการเจรจา
ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลือก
รับหรือไมรับขอมูลขาวสาร
ดวยหลักเหตุผลและ ความ
ถูกตอง
5.3 ความสามารถในการ
เลือก แสวงหาขอมูลขาวสาร
และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนา

- อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชาตางๆ ทั้ง
แนวคิดทฤษฎีและขอเสนอในกระบวนการเรียน
การสอน
- จัดประสบการณการเรียนรูสถานการณและจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริม เสริมสรางการใชสถิติ
ตัวเลข และทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเลือก
แสวงหาขอมูลขาวสารและใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ เชน การใชคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ
ขอมูล การใชอินเตอรเน็ตเพื่อการคนควา
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การใช
เทคโนโลยี ในดานการเรียนรู การเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การสื่อสาร การทํางาน การ
แกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม
และมีคุณธรรม การกําหนดกิจกรรมการ
นําเสนอขอมูลโดยการใชวธิ ีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
- การทําวิจัย การใชสถิติเพือ่ วิเคราะหขอมูลใน
การวิจัย
- ความสามารถเสนอและถายทอดความคิด
ความรู ความเขาใจ ความรูส ึก และทัศนะของ
ตนเองเพื่อนําเสนอขอมูลรายงานและเสนอเดา
โครงการวิจัย

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรูดา น
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.ประเมินจากการ
สังเกต การตอบ
คําถาม
การอภิปราย การ
สัมมนา
2. ประเมินจาก
ผลงาน การ
นําเสนอรายงาน
นําเสนอผลงาน
3.ประเมินจากการ
สอบ
4.ประเมินจาก
ผลงานวิจัย
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คําอธิบายผลการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คําอธิบายกลยุทธการสอน
ที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตนเองและสังคม ในดานการ
เรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
การแกปญหาอยางสรางสรรค
ถูกตอง เหมาะสม และมี
คุณธรรมตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มตี อตนเองและ
สังคม การเจรจาตอรองเพื่อ
ขจัดและลดปญหาความ
ขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับ
หรือไมรับขอมูลขาวสารดวย
หลักเหตุผลและความถูกตอง
ตลอดจนการเลือกใชวธิ ีการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่มตี อ
ตนเองและสังคม ไดอยาง
เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
โดยการนําเสนอรายงาน
ทั้งในรูปแบบที่เปทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ

- การแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารและประสบการณ
โดยผานกระบวนการเรียน การสอบ การเสนอเคา
โครงการวิจัย การสอบปากเปลาในการทํา
ปริญญานิพนธและโครงงานดานการศึกษาตางๆ
- การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรูดา น
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ความรู

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิชาพื้นฐานและวิชาแกน
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัย
เพื่อสรางและสื่อสารความรู
วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร
วกจ 507 วิทยาการทางการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรู
วิชาเอกปฐมวัย
วกจ 511 การพัฒนาความคิด
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 512 การบริหาร การนิเทศ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษาการศึกษาปฐมวัย
วกจ 513 สัมมนาปญหาและการ
วิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
วกจ 514 การศึกษาพิเศษ
สําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 515 การวัดและประเมิน
เด็กปฐมวัย
วกจ 516 การฝกบุคลากร
สําหรับการศึกษาปฐมวัย
วกจ 517 สัมมนาพัฒนาการและ
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
วกจ 518 สัมมนาการจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 519 การศึกษาคนควา
อิสระ

y y y y y O y y y O y y
O O O y y y y y y y y y O y y
O O O

O O O

y y y y y O y y y O y y

y y y y y y y y O y y y O y y
O O

y y y y y y O y y y O y y

y y y y y y y y O y y y O y y
O O

y y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y O y y y O y y
O

y y y y y y y y y y y y y y

O O

y y y y y y O y y y O y y

O O

y y y y y y y y y y y y y

O O

y y y y y y y y y y O y y

y y y y y y y y y y y y y y y
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ทักษะ
ความสัมพันธ

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาเอกการประถมศึกษา
วกจ 521 สัมมนาปญหาและ
การวิจัยทางการประถมศึกษา
วกจ 522 วิทยาการจัดการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา
วกจ 523 วิทยาการจัดการ
เรียนรูดนตรีศึกษา
วกจ 524 วิทยาการจัดการ
เรียนรูนาฏศิลป
วกจ 525 วิทยาการจัดการ
เรียนรูทัศนศิลป
วกจ 526 สัมมนาปญหาและ
การพัฒนาคานิยม
คุณธรรมจริยธรรม
วกจ 527 สัมมนาการเสริมสราง
กลยุทธและสมรรถภาพของ
ผูสอน
วกจ 528 การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรูระดับ
ประถมศึกษา
วกจ 529 การพัฒนาและ
วิเคราะหหนังสือเรียนและ
สื่อการเรียน
วกจ 621 วรรณกรรมและการ
วิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็ก
วกจ 622 คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสําหรับ
การศึกษาและการวิจัย
วกจ 623 สัมมนาปญหาและ
การพัฒนาการจัดกิจกรรม
ผูเรียน

O O

ความรู

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

y y y y y y y y y y y y y

O O O

y y y y y y y y y y y y

O O O

y y y y y y y y y y y y

O O O

y y y y y y y y y y y y

O O O

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y O y y y O y y
y y y y y y y y y y y y y y y
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y y y y y y y y y y y y y y

O O

y y y y y y y y y y y y O

y y y y y y y y O y y y y y O
O O O

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y O y y y O y y
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คุณธรรม
จริยธรรม

วกจ 624 สัมมนาพฤติกรรมและ
O O
พัฒนาการของเด็กวัยเรียน
วกจ 625 สัมมนาการบริหาร
และการนิเทศงานวิชาการ y y
ในโรงเรียน
วกจ 626 สัมมนาบทบาทของ
y y
โรงเรียนและครูในชุมชน
วกจ 627 การศึกษาคนควา
y y
อิสระ
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาไทย
วกจ 531 วิทยาการจัดการ
O O
เรียนรูภาษาไทย
วกจ 532 การวัดและประเมินผล
O y
การจัดเรียนรูภาษาไทย
วกจ 533 สัมมนาปญหาและ
การวิจัยการจัดการเรียนรู O O
ภาษาไทย
วกจ 534 การใชภาษาไทย
O O
ในงานวิจัย
วกจ 535 การจัดการเรียนรู
O O
ภาษาไทย 1 : หลักภาษา
วกจ 536 การจัดการเรียนรู
O O
ภาษาไทย 2 : ทักษะสัมพันธ
วกจ 537 การจัดการเรียนรู
ภาษาไทย 3 : งาน
O O
สรางสรรค วรรณกรรม
วกจ 538 การวิเคราะหพื้นฐาน
ทางภาษาศาสตร
O O
เพื่อการจัดการเรียนรู
วกจ 539 การสังเคราะหงานวิจัย
ทางการจัดการเรียนรู
O O
ภาษาไทย

O

ความรู

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

y y y y y O y y y O y y

y y y y y y O y y y O y y
y y y y y y y y y y O y y
y y y y y y y y y y y y y
O

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y y
O

y y y y y y y y y y y y

O

y y y y y O y y y O y y

O

y y y y y O y y y O y y

O

y y y y y O y y y O y y

O

y y y y y O y y y O y y

O

y y y y y y y y y y y y
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วกจ 631 การนิเทศเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย
วกจ 632 การวิเคราะห
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู
ภาษาไทย
วกจ 633 ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่นในแบบเรียนภาษาไทย
วกจ 634 ศึกษาหนังสือเรียน
และหนังสืออานประกอบ
วกจ 635 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรางสื่อการสอนภาษาไทย
วกจ 636 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ทางการสรางเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรูภาษาไทย
วกจ 637 สัมมนางานวิจัยดาน
การอานและการประยุกต
งานวิจัย
วกจ 638 การศึกษาคนควาอิสระ

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

y O y y y y y y y y y y O y y
y y y y y y y y O y y y O y y
y y y y y y y y O y y y O y y
O O O

y y y y y y y y y O y y
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y y y y y y y y y y y y

O O O

y y y y y O y y y O y y

O O O

y y y y y y y y y O y y

y y y y y y y y y y y y y y y

วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
วกจ 541 วิทยาการจัดการ
O O O
เรียนรูคณิตศาสตร
วกจ 542 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
O y y
คณิตศาสตร
วกจ 543 สัมมนาปญหาและ
การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
O O O
และการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร
วกจ 544 คณิตศาสตร
O y y
ระดับประถมศึกษา

y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y O y y y y y y
y y y y y O y y y y y y
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คุณธรรม
จริยธรรม

วกจ 545 คณิตศาสตรระดับ
O y
มัธยมศึกษา
วกจ 546 คอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนการสอน
O O
คณิตศาสตร
วกจ 547 การจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
O y
ดานคณิตศาสตร
วกจ 548 สัมมนาปญหา
การนิเทศการจัดการเรียนรู O O
คณิตศาสตร
วกจ 549 การศึกษาคนควาอิสระ y y

ความรู

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

y y y y y y O y y y y y y
O

y y y y y O y y y O y y

y y y y y y O y y y O y y
O

y y y y y y y y y O y y

y y y y y y y y y y y y y

วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
วกจ 551 วิทยาการจัดการ
O O O
เรียนรูวิทยาศาสตร
วกจ 552 การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู
O y y
วิทยาศาสตร
วกจ 553 สัมมนาปญหาและ
การวิจัยการจัดการเรียนรู O O y
วิทยาศาสตร
วกจ 554 วิทยาศาสตร
O y y
ระดับประถมศึกษา
วกจ 555 วิทยาศาสตรระดับ
O y y
มัธยมศึกษา
วกจ 556 คอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนการสอน
O y y
วิทยาศาสตร
วกจ 557 การจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
O y y
ดานวิทยาศาสตร

y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y O y y y y y y
y y y y y O y y y y y y
y y y y y O y y y y y y
y y y y y O y y y y y y
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คุณธรรม
จริยธรรม

วกจ 558 สัมมนาปญหา
การนิเทศการจัดการเรียนรู O O
วิทยาศาสตร
วกจ 559 การพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร y y
วกจ 651 การจัดการชั้นเรียน
y y
สําหรับวิชาวิทยาศาสตร
วกจ 652 การวิเคราะหและ
สรางอุปกรณการเรียน
O O
การสอนวิทยาศาสตร
วกจ 653 การศึกษาคนควาอิสระ y y

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

y y y y y y y y y y O y y
y y y y y y y y y y O y y
y y y y y y O y y y O y y
O

y y y y y O y y y O y y

y y y y y y y y y y y y y

วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา
วกจ 561 วิทยาการจัด
O O O
การเรียนรูสังคมศึกษา
วกจ 562 การวัดและประเมินผล
O y y
การเรียนรูสังคมศึกษา
วกจ 563 สัมมนาปญหาและ
การวิจัยการจัดการเรียนรู O O y
สังคมศึกษา
วกจ 564 ความรูการจัด
y y y
การเรียนรูศาสนา
วกจ 565 ความรูการจัด
y y y
การเรียนรูหนาที่พลเมือง
วกจ 566 ความรูและแนวทาง
การจัดการเรียนรู
y y y
ประวัติศาสตร
วกจ 567 ความรูและแนวทาง
การจัดการเรียนรู
y y y
เศรษฐศาสตร
วกจ 568 ความรูและแนวทาง
การจัดการเรียนรูภ ูมิศาสตร

ความรู

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y O y y y O y y
y y y y y O y y y O y y
y y y y y O y y y O y y
y y y y y O y y y O y y

y y y y y y y y O y y y O y y
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วกจ 569 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู
สังคมศึกษา
วกจ 661 หลักพุทธธรรม
กับสังคม
วกจ 662 การพัฒนาจริยธรรม
และทักษะทางสังคม
วกจ 663 พลโลกศึกษา
วกจ 664 การศึกษาคนควาอิสระ

คุณธรรม
จริยธรรม

O O O

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y O y y y O y y
y y y y y y y y O y y y O y y
y y y y y y y y O y y y O y y
y y y y y y y y y y y y y y

วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
วกจ 571 วิทยาการจัด
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
O O O
ในโรงเรียน
วกจ 572 การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู
O y y
ภาษาอังกฤษ
วกจ 573 สัมมนาปญหาและ
การวิจัยการจัดการเรียนรู O O y
ภาษาอังกฤษ
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการ
O O O
สําหรับครูภาษาอังกฤษ
วกจ 575 สัมมนาการวิจัย
การจัดการเรียนรู
O O O
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 576 สัมมนาการวิจัย
การจัดการเรียนรู เพื่อ
O O O
การพัฒนาการรูหนังสือ
วกจ 577 ประชุมปฏิบัติการทาง
O O O
ภาษาของครูภาษาอังกฤษ
วกจ 578 วิเคราะหงานการวิจัยของ
นักภาษาศาสตรดานการอาน

ความรู

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

O O O

y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y y y y y y y y
y y y y y O y y y O y y
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วกจ 579 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหความสามารถ
ดานการอาน
วกจ 671 ศึกษาทฤษฎีการอาน
และการประยุกตใช
วกจ 672 การรับรู
ภาษาตางประเทศหรือ
ภาษาที่สอง
วกจ 673 ภาษาศาสตรสังคม
วกจ 674 คอมพิวเตอรเพื่อ
การเรียนการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
วกจ 675 การศึกษาคนควาอิสระ

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู

ทักษะ
ทางปญญา

ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

O O O

y y y y y y y y y y y y
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O O O

y y y y y O y y y O y y

O O O
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปน ไปตามข อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ยศรีน คริ น ทรวิ โ รฒ ว า ดว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ กษา
(เอกสาร ในภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตขณะกําลังศึกษา
กําหนดให มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ของนิ สิต รวมทั้งการทํ าปริ ญญานิ พนธ
ใหเปนสวนหนึ่งของระบบ การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการประเมินผลขอสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลําดับตั้งแต
อาจารยผูสอน ระดับภาควิชา ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
มีการติดตามผลการประเมินของผูเรียนดานการมีงานทํา มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู การประเมินบัณฑิตเมื่ออกไปประกอบอาชีพ
สัมภาษณบัณฑิต ศิษยเกาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน การสอน การสํารวจความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
อาจารยพิเศษตอความพรอมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพรอมของอาคารสถานที่
และการดําเนินการ มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งโดยคณะศึกษาศาสตรและโดยนิสิต เพื่อ
นําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
เปนแผนการศึกษาที่มีการทําปริญญานิพนธและเรียนรายวิชา
- ตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และ
ตองทําปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
- ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
- ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ ที่มี
รายงานการประชุม
อนึ่งสําหรับผูที่ผานการคัดเลือกเขาเรียนและไมมีความรูพื้นฐานทางการศึกษา จะตองเรียนวิชา
ทางการศึ กษาตามที่ คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตรกํ าหนดเพิ่ มเติ ม ทั้ งนี้ เปนไปตามระเบี ยบที่ ว าด วย
การสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษในรูปแบบตางๆใหมีความรู
ความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตรตลอดจนอัตลักษณของสาขาวิชาและ
ใหเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน รับผิดชอบสอน
ตลอดจนแนะนําบทบาท หนาที่ ภารกิจตางๆในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อให
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
สงเสริมใหอาจารยมีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมิน ดวยการแนะนํา
เสวนา สัมมนาในกลุมคณาจารยของสาขาวิชา สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณเพิ่มเติม เพื่อใหมีความรูทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
มีการฝกอบรมพัฒนาอาจารยโดยเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของอาจารย มีการจัดหา/จัดทําเอกสารที่ใหความรูและตัวอยาง เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียน
การสอนให อาจารย สามารถศึกษาดวยตนเองได
สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาวิจัยและใชงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
สงเสริมใหอาจารยสรางองคความรู
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
สงเสริม สนับสนุนและกระตุนอาจารยดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหสรางผลงานและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ โดยการ
1) จัดหรือเขารวมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยและนิสิต
อยางสม่ําเสมอ
2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมโดยเฉพาะดานการจัด
การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
3) จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยหรือจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการ
4) สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยกับกลุมคณะตางๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5) จัดและสงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัยตลอดจนหนวยงานอื่นๆภายนอกมหาวิทยาลัย
6) มีการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน แตละภาคเรียน
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7) กําหนดใหอาจารยจัดทําใบประมวลรายวิชา (course syllabus) ที่แสดงใหเห็นถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช ในแตละภาคเรียน และชี้ใหเห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลง หรือแตกตาง
ไปจากเดิม
8) กําหนดใหอาจารยระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ อาจารยไดพัฒนาขึ้นในแบบฟอรม
การรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละป
9) เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การเรียนการสอนในเอกสาร
ขาวสารการวิจัยของคณะหรือ สถาบัน
10) สรางเครือขายอาจารยโดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม
การ สอนใหม ในกลุมอาจารยภายในคณะหรือสถาบันทุกป
11) มีการสรางเครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนในสาขาตาง ๆ
ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน
12) ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่มีผลงานวิจัยดานการ จัดการเรียนการสอนโดดเดน
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*หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีประธาน มีคณะกรรมการ และมีเลขานุการ
ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพื่อทําหนาที่ในการ
บริหาร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
1) การกําหนดหลักสูตรที่จะเปดและปดหลักสูตร มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใช
บัณฑิตใน หลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ และวิเคราะหความพรอมในการเปด หลักสูตรของสถาบัน
กอนนําไปกําหนดเปนเปาหมายใน แผนการผลิตบัณฑิต
2) มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่ง สนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด
ระบบสารสนเทศ ศูนย การเรียนรู หรือวัสดุอุปกรณการศึกษาอื่น ๆ กอนการจัดการ เรียนการสอน
ในหลักสูตรที่เปดใหมใหอยางนอยเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) การกําหนดทิศทางและวัตถุ ประสงคของหลักสูตร มีการกําหนดปรัชญาหรือวัตถุประสงค
ตลอดจนทักษะและ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับ วิสัยทัศนและพันธกิจ
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยตลอดจน สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการของสังคม
สวนรวม ทั้งนี้ ปรัชญา วัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะ บัณฑิตจะถูกนําไปสะทอน
ในรายวิชาตาง ๆ ของ หลักสูตรอยางครบถวน
4) จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย ของนิสิตที่สอดคลองกับปรัชญา
วัตถุประสงค ทักษะและ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร
5) การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยมีการวางระบบการดูแล
นิสิตอยางใกลชิด โดยเฉพาะนิสิตที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตรและ
จําเปนตองไดรับดูแลเปนพิเศษ
6) มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวาง ครอบครัวกับสถาบัน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
กับนิสิตไดทันทวงที
7) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน
ดานการเรียนของนิสิต มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนิสิตที่มีปญหาทางการเรียน
เปนรายบุคคล
8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิต บัณฑิตเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา
9) วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละป และนํามา ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับนิสิตรุนใหม
10) การประเมินและพัฒนาหลักสูตร โดยมีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ หลักสูตรโดยใชตัวบงชี้
ที่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของ บัณฑิต รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา ความพึงพอใจของ
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ผูใชบัณฑิต อัตราเงินเดือนเริ่มตน มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือแกไขของหลักสูตร
มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลา ของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน
จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตสงผลตอ
คุณภาพของบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
11) การบริหารทรัพยากรประกอบ การเรียนการสอน สํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปน
ตองใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ กํากับและตรวจสอบใหมีการใช
ประโยชนสูงสุดจาก ทรัพยากรที่ไดรับ
12) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล โดยมีการ กําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของ อาจารยผูสอน
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธใหสอดคลองกับระเบียบที่ มหาวิทยาลัยกําหนดไว บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสม
กับงาน ของหลักสูตร ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
อยางสม่ําเสมอ เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ
13) จัดทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและ บุคลากรสายสนับสนุน ที่สอดคลองกับการ ดําเนินงาน
ของหลักสูตร
กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอนและการวิจัย
มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได เพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคล และนําผลการประเมิน มาปรับปรุงหรือ
พัฒนา
14) มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการ เก็บรวบรวมขอมูลครบทุกดาน ตั้งแต
โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชาทรัพยากรสนับสนุนอาคารสถานที่ คณาจารย บุคลากร
นักศึกษา บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งเงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได เพื่อจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ ตํารา ปรับปรุงอยางเพียงพอสถานที่ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ
พัฒนานิสิตและอาจารย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดย กําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน
(Job Description) ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของของคณะศึกษาศาสตร มีการ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจน โดยการประเมินจากนิสิต คณะศึกษาศาสตรและ
มหาวิทยาลัย
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มีการใชอาคาร หองเรียน สถานที่ สื่อ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียน
การสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ ของคณะศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัย และของโรงเรียน
สาธิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 3 แห ง รวมทั้ ง จากสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง และศู น ย ค อมพิ ว เตอร ข อง
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบชัดเจน และพิจารณาหาแนวทาง
การปรับปรุงแกไขและติดตามผล มีการจัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการไดรับ
การศึกษา ดูงาน การอบรม การศึกษาตอใน ระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทางวิชาการในสาขางาน
ที่เกี่ยวของ
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและอุปกรณอาคารสถานที่ เพื่อใหมีคุณภาพตามเปาหมาย
ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว
การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับ
รางวัลของคณาจารย เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหคณาจารย
ทราบโดยเร็ว มีการกระตุน และชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดาน ตางๆ อาทิ ดานงาน
เอกสาร/งานธุรการ
ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัล โดยวิธีตาง ๆ เชน การ ประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัล
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเปนเกียรติ การพิจารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ
มีการธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพ มีการหา Training Needs
ของบุคลากร ทั้งในสายอาจารยและสายสนับสนุน ใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และสามารถนําความรูที่ ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยสามารถประเมินได
มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และได รวมมือกัน
ทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทาง ระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และระหวาง
ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดี และ พัฒนางานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยและเจาหนาที่ทุกกลุม ทุก ระดับ อยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ พัฒนาใหบุคลากรในองคการมีความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น
สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํางาน การให
สวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในองคการทุกคน อยางเสมอภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศ
ของความสุข ในการทํางาน ใหดียิ่งขึ้น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับอาจารยและสํานักสํานักหอสมุดกลาง ในการเสนอ จัดหา ตํารา หนังสือ
วารสาร สิงพิมพ สื่ออิเลคทรอนิกสเพิ่มเติมในแตละปการศึกษา
มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ ตํารา วัสดุ อุปกรณที่เปนความรับผิดชอบของคณะ
ในแตละป จากงบประมาณเงินแผนดิน เงินรายได ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ
ในกรณีที่ตองการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ
เปนไปอยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
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จั ด ให มี ก ารเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกที่ มี ค วามรู ความสามารถสอดคล อ งกั บ
หลักสูตร มาเปนอาจารยพิเศษ มีหองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่เพียงพอสําหรับนิสิต
มีโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแหงเปนแหลงประสบการณ และมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและ
อุปกรณการเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน จากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารย เจาหนาที่
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ทําการบริการอาจารยและนิสิต เพื่อจัดหา ตรวจสอบและ
ประเมินสื่อและวัสดุอุปกรณโดยตรงและดําเนินการปรับปรุง แกไข
มีเจาหนาที่ของสาขาวิชา และของคณะศึกษาศาสตรทําหนาที่บริการดานโสตทัศนูปกรณ
และคอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณตางๆและปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ดีใช
การไดเปนประจําทุกสัปดาห
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
กระบวนการรั บ อาจารย ใ หม ตั้ ง แต ก ารเสนอเพื่ อ ขออั ต รา การประชุ ม เพื่ อ กํ า หนด
คุณสมบัติผูเขาสมัคร ระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณเพียงพอ
ตอความรับผิดชอบการสอน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ เปนไปอยางโปรงใสและ
เขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร การดําเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่อ อยางกวางขวางและ
ทั่วถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการ
สอบวัดคุณสมบัติ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวมมือกันรับผิดชอบในการดําเนินการ
หลักสูตร นับแตการพิจารณาโครงรางรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา การพิจารณาอาจารยผูสอน
ในแตละรายวิชาที่เหมาะสม จัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบประเมินการ
สอนโดยมีแบบประเมิน แบบสอบถามนิสิต อาจารยทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา และแจงผลการประเมิน
แกอาจารยผูสอนทราบเพื่ อนําไปปรับ ปรุ งแก ไขในคราวตอไป ตลอดจนเป นขอมูลในการปรับ ปรุง
หลักสูตรตอไป
มีการแตงตั้งคณาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเปนที่ปรึกษา ผูควบคุมปริญญา
นิพนธ พิจารณาเคาโครง สอบปากเปลาของนิสิตเปนรายบุคคล
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําป
และการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
กระบวนการเลือกสรรอาจารยพิเศษ เริ่มจากการเสนอชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข า พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การเชิ ญ อาจารย พิ เ ศษอาจเชิ ญ สอนทั้ ง ภาค
การศึกษาหรือเปนรายชั่วโมงขึ้นอยูกับความจําเปน ความตองการและเวลา สถานการณที่เหมาะสม
อาจารยพิ เ ศษต องเปน ผู ที่ ไ ด รับ การยอมรั บ ยกย องจากสัง คมว า เปน ผูที่ เ ชี่ ย วชาญในรายวิ ช านั้ น ๆ
อยางเดนชัดนําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
กระบวนการรับบุคลากรเขาทํางานประจําหลักสูตรเปนระบบ ตั้งแตการเสนอเพื่อขออัตรา
ที่เหมาะสมกับภาระงาน การประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติผูเขารับตําแหนง มีประสบการณเพียงพอ
ตอความรับผิดชอบการงาน การดําเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่อ อยางกวางขวางและทั่วถึง การรับ
สมั ค รและตรวจคุ ณ สมบั ติ การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กโดยการสอบ
วัดคุณสมบัติ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํากิจกรรม
รวมกับนิสิตและอาจารย เปนตน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
ขณะที่เรียนรายวิชาตางๆ นิสิตทุกคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลใหคําปรึกษา แนะนํา
ทางวิชาการแกนักศึกษา
รวมถึงมีตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียน
ในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับการทําปริญญานิพนธ และเมื่อตองทําปริญญานิพนธ นิสิต
จะมีอาจารยผูควบคุมเปนประธานและเปนกรรมการควบคุมดูแลการทําปริญญานิพนธ มีคณะกรรมการ
พิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธเพื่อพิจาณาและปรับปรุง ใหขอเสนอแนะ มีกรรมการสอบปริญญา
ที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ เพื่อใหปริญญานิพนธมีคุณภาพ
สําหรับดานกิจกรรม มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมกิจกรรมนิสิตอยางเปนทางการ
และเปนระบบ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นิสิตสามารถขอตรวจสอบขอมูลตางๆ รวมทั้งสามารถยื่นอุทธรณไดในกรณีที่มีขอสงสัย
ตางๆได เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร
ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ทําการศึกษา สํารวจสาระและ
โครงสร า งของหลั ก สู ต รการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความต อ งการและสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปจจุบัน สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุกระดับ ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาฯ ความพรอม
ในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารยผูสอน ความทันสมัยในการสอนและ
การเอาใจใสดูแลลูกศิษย การนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง
โดยการสํารวจ อภิปรายจากศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคคลากรอื่นที่เกี่ยวของ

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ปที่ 1
×

ปที่ 2
×

ปที่ 3
×

ปที่ 4
×

ปที่ 5
×

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

×

×

×

×

×

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีก่ ําหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม
นอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

ปที่ 1
×

×

ปที่ 2
×

ปที่ 3
×

ปที่ 4
×

ปที่ 5
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
กําหนดการประเมินหลักสูตรทุกระยะ 5 ป โดยพิจารณา จากประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอน
โดยการประเมินความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือ
กับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตร
ฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมา
ปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธ โดยมีการประเมินของนิสิตในแตละ
รายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค การพิจารณาจากประมวล
การสอนรายวิชา การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง คุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของอาจารย การจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุม
บุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑิตและ/
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
โดยการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร
ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยศึกษา สํารวจสาระและ
โครงสร า งของหลั ก สู ต รการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความต อ งการและสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปจจุบัน สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุกระดับ ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาฯ ความพรอม
ในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารยผูสอน ความทันสมัยในการสอนและ
การเอาใจใสดูแลลูกศิษย การนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดย
การสํารวจ อภิปรายจากศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเมื่อครบรอบโดยมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ / สมาชิกองคกรวิชาชีพ/ ผูบริหารสถานศึกษา /
ผูบริหารการศึกษามารวมเปนกรรมการพิจารณา ปรับปรุง
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ จาก
4.1 รวบรวมขอมูลที่ไดทําการศึกษาสํารวจจากบุคลากรตางๆตั้งแต นิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิต
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลตามขอ 4.1 จากการรวมประชุม พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร
4.3 เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ประจําสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
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1.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1)
ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาว เยาวพา เดชะคุปต
คุณวุฒิ
ค.บ. (เกียรตินิยม)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. เยาวพา เดชะคุปต. (2540). การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย.
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
2. เยาวพา เดชะคุปต. (2542). การบริหารและการนิเทศการศึกษา
ปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค.
3. เยาวพา เดชะคุปต. (2542). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:
แม็ค.
เอกสารประกอบการสอน
1. เยาวพา เดชะคุปต. (2540). กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและ
จังหวะ: เอกสารคําสอนวิชา ปว 335. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
2. เยาวพา เดชะคุปต. (2525). ศูนยเด็กกอนวัยเรียนกับชุมชน: เอกสาร
คําสอนวิชา กร 411. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
บทความทางวิชาการ
1. เยาวพา เดชะคุปต. (2552, มกราคม). พหุปญญาในทศวรรษใหม.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 13(1): 10-11.
2. เยาวพา เดชะคุปต. (2552, มกราคม). การพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 13(1):
12-14.
3. เยาวพา เดชะคุปต. (2549, เมษายน). การวิจัยปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียน.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 10(2): 9-18.
4. เยาวพา เดชะคุปต. (2549, เมษายน). การพัฒนาพลังสมองเพื่อการ
เรียนรู. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 10(2): 40-51.
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งานวิจัย
1. เยาวพา เดชะคุปต. (2540). ความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
สติปญญากับความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
2. เยาวพา เดชะคุปต. (2553). การศึกษาสภาพการใชนวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศตามหลักสูตร My First English Adventure ใน
โรงเรียนนํารอง ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร.
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
2)

12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

ชื่อ – ชื่อสกุล
คุณวุฒิ -

นางสุขวสา ยอดกมล
M.Ed. Community Junior College Education.
(Honor Roll1978).University of Central Oklahoma,
Edmond U.S.A.
B.Sc. Home Economics. (Food & Nutrition 1977).
University of Central Oklahoma, Edmond U.S.A.
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชว ยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
.
ตํารา
1. สุขวสา ยอดกมล. (2543). เครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน.
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. สุขวสา ยอดกมล. (2551). เกี่ยวกับสิ่งที่ครูควรรู. กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารประกอบการสอน
1. สุขวสา ยอดกมล. (2543). เอกสารประกอบการสอน คก 341
การจัดการบานเรือน. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. สุขวสา ยอดกมล. (2552). ED 331 วิธีวิทยาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
.
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บทความทางวิชาการ
1. สุขวสา ยอดกมล. (2541, มกราคม-เมษายน).การจัดโตะหมูบูชา.
วารสารคหเศรษฐศาสตร. 41(1): 27-35.
2. สุขวสา ยอดกมล. (2542, มกราคม-เมษายน). การยกเสาเอกเสาโท.
วารสารคหเศรษฐศาสตร. 42(1): 55-57
3. สุขวสา ยอดกมล. (2546). ทฤษฎีพัฒนาการเรียนรูของเด็กกับครู.
เอกสารวิชาการ ศึกษาศาสตร องครักษ. 2:41-53.
4. สุขวสา ยอดกมล. (2547). การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอชีวติ ครอบครัวไทย. เอกสารวิชาการ ศึกษาศาสตร องครักษ. 3:27-40.
5. สุขวสา ยอดกมล. (2551, มกราคม-มิถุนายน). นักเรียนมีทรรศนะกับ
การเรียนอยางไร. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร. 9(1): 11- 15.
งานวิจัย
1. สุขวสา ยอดกมล. (2550). การติดตามผลการเรียนรูที่เนนคุณธรรม
จริยธรรมในสายสหศิลปรุนที่ 1 ชั้น ม.6/2.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝาย
มัธยม. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
2. สุขวสา ยอดกมล. (2552). การพัฒนาจิตสํานึกในการทําความดีของ
นิสิตชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร ดวยกิจกรรมที่เนนจิตอาสาและการปฏิบตั ิธรรม. กรุงเทพฯ:
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
15 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
15 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
3)

ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป
วท.บ. (พยาบาลศาสตร)
คบ. (มัธยมศึกษา)
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2550). เลือกโรงเรียนอนุบาลใหลูกรัก.
กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ.
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2. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2543). การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย: ตาม
แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย. กรุงเทพฯ : สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.
เอกสารประกอบการสอน
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (ม.ป.ป.). การสอนแบบโครงการ (Project
Approach) สําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทความทางวิชาการ
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2540, มกราคม). การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ
เรกจิโอ เอมิเลีย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 1(1): 52-58.
2. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2540, เมษายน). การจัดการศึกษาแบบโฮลิสติก.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 1(2): 40-47.
3. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2542, กุมภาพันธ). เรียนรูโดยองครวม (Active
Learning). รักลูก. 17(193): 21-24.
4. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2552, กรกฎาคม). ความหมายของวันไหวครู.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 13(3): 5-10.
งานวิจัย
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป และคณะ. (2545). รายงานการวิจัยใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี: ตวมเตี้ยมเลี้ยงเตาะแตะ
กระบวนการถายทอดทางสังคมในครอบครัวไทย. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.).
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
4)

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

นางสุชาดา สุธรรมรักษ
คบ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
คม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Post-secondary
Education)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. สุชาดา สุธรรมรักษ. (2530). ทฤษฎีการเรียนรู. กรุงเทพฯ: ภาค
วิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.

96

เอกสารประกอบการสอน
1. สุชาดา สุธรรมรักษ. (2531). เอกสารประกอบการสอนวิชา จต101 :
จิตวิทยาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ ปทุมวัน.
งานวิจัย
1. สุชาดา สุธรรมรักษ. (2545). ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิ ธิพลตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิเคราะหโมเดลลิสเรล
ประเภทที่มตี วั แปรแฝง. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. ชวลี ดวงแกว, สุนันทา พลับแดง, สุชาดา สุธรรมรักษ และวิลาศ
ลักษณ ชัววัลลี. (2549). การพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทยโดยผานสถาบันครอบครัว.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
14 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
5)

ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวดวงใจ สีเขียว
คบ. (มัธยมศึกษา) (วิทยาศาสตรทั่วไป - เคมี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา เอกสารคําสอน
1. ดวงใจ สีเขียว. (2551). สถิติการวิเคราะหองคประกอบ. เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาสถิติการวิเคราะหองคประกอบ. นครสวรรค: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค.
งานวิจัย
1. ดวงใจ สีเขียว. (2550). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี : การประยุกตใชโมเดลเชิงเสนพหุระดับ. อุทัยธานี: (ม.ป.พ.).
2. ดวงใจ สีเขียว. (2550). การวิจัยและประเมินงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนยคุณธรรม. (นักวิจัยระดับ
ภาค)
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3. ดวงใจ สีเขียว. (2551). การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาใชจายรายหัว) สวนเพิม่ (top up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ผูรวมวิจัย)
4. ดวงใจ สีเขียว. (2551). โครงการประเมินงานคณะครุศาสตร
วิชาการ : เปลี่ยนผานการศึกษาสูสังคมฐานความรู. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (ผูรวมวิจัย)
5. ดวงใจ สีเขียว. (2552). การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาใชจายรายหัว) สวนเพิม่ (top up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ผูรวมวิจัย)
6. ดวงใจ สีเขียว. (2552). ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใช
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี. อุทัยธานี:
(ม.ป.พ.).
7. ดวงใจ สีเขียว. (2553). โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน กิจกรรม : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเข็ม
แข็ง ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 .
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ผูรวมวิจัย)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
- ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1)
ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาว เยาวพา เดชะคุปต
คุณวุฒิ
ค.บ. (เกียรตินิยม)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
4. เยาวพา เดชะคุปต. (2540). การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย.
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
5. เยาวพา เดชะคุปต. (2542). การบริหารและการนิเทศการศึกษา
ปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค.
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6. เยาวพา เดชะคุปต. (2542). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:
แม็ค.
เอกสารประกอบการสอน
1. เยาวพา เดชะคุปต. (2540). กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและ
จังหวะ: เอกสารคําสอนวิชา ปว 335. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
2. เยาวพา เดชะคุปต. (2525). ศูนยเด็กกอนวัยเรียนกับชุมชน: เอกสาร
คําสอนวิชา กร 411. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
บทความทางวิชาการ
5. เยาวพา เดชะคุปต. (2552, มกราคม). พหุปญญาในทศวรรษใหม.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 13(1): 10-11.
6. เยาวพา เดชะคุปต. (2552, มกราคม). การพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 13(1):
12-14.
7. เยาวพา เดชะคุปต. (2549, เมษายน). การวิจัยปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียน.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 10(2): 9-18.
8. เยาวพา เดชะคุปต. (2549, เมษายน). การพัฒนาพลังสมองเพื่อการ
เรียนรู. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 10(2): 40-51.
งานวิจัย
1. เยาวพา เดชะคุปต. (2540). ความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
สติปญญากับความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
2. เยาวพา เดชะคุปต. (2553). การศึกษาสภาพการใชนวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศตามหลักสูตร My First English Adventure ใน
โรงเรียนนํารอง ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร.
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ

12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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2)

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ

3)

ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิ

นางสุชาดา สุธรรมรักษ
คบ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
คม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Post-secondary
Education)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. สุชาดา สุธรรมรักษ. (2530). ทฤษฎีการเรียนรู. กรุงเทพฯ: ภาค
วิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
เอกสารประกอบการสอน
1. สุชาดา สุธรรมรักษ. (2531). เอกสารประกอบการสอนวิชา จต101 :
จิตวิทยาเบื้องตน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ ปทุมวัน.
งานวิจัย
1. สุชาดา สุธรรมรักษ. (2545). ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิ ธิพลตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิเคราะหโมเดลลิสเรล
ประเภทที่มตี ัวแปรแฝง. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2. ชวลี ดวงแกว, สุนันทา พลับแดง, สุชาดา สุธรรมรักษ และวิลาศ
ลักษณ ชัววัลลี. (2549). การพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทยโดยผานสถาบันครอบครัว.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
14 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป
วท.บ. (พยาบาลศาสตร)
คบ. (มัธยมศึกษา)
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2550). เลือกโรงเรียนอนุบาลใหลูกรัก.
กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ.
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2. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2543). การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย: ตาม
แนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย. กรุงเทพฯ : สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.
เอกสารประกอบการสอน
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (ม.ป.ป.). การสอนแบบโครงการ (Project
Approach) สําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทความทางวิชาการ
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2540, มกราคม). การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ
เรกจิโอ เอมิเลีย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 1(1): 52-58.
2. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2540, เมษายน). การจัดการศึกษาแบบโฮลิสติก.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 1(2): 40-47.
3. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2542, กุมภาพันธ). เรียนรูโดยองครวม (Active
Learning). รักลูก. 17(193): 21-24.
4. สุจินดา ขจรรุงศิลป. (2552, กรกฎาคม). ความหมายของวันไหวครู.
วารสารการศึกษาปฐมวัย. 13(3): 5-10.
งานวิจัย
1. สุจินดา ขจรรุงศิลป และคณะ. (2545). รายงานการวิจัยใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี: ตวมเตี้ยมเลี้ยงเตาะแตะ
กระบวนการถายทอดทางสังคมในครอบครัวไทย. กรุงเทพฯ: (ม.ป.พ.).
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ

12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

1.3 อาจารยผูสอน
1)
ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาว เยาวพา เดชะคุปต
ค.บ. (เกียรตินิยม)
คุณวุฒิ
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
เอกสารประกอบการสอน
1. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2. กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ
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3. การนิเทศการศึกษาปฐมวัย
บทความทางวิชาการ
รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษหนา
งานวิจัย
ความสัมพันธระหวางความสามารถทางสติปญญากับความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
2)

ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป
วท.บ. (พยาบาลศาสตร)
คบ. (มัธยมศึกษา)
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
เอกสารประกอบการสอน
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) สําหรับเด็กปฐมวัย
บทความทางวิชาการ
1. การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบเรกจิโอ เอมิเลีย
2. การจัดการศึกษาแบบโฮลิสติก
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

3)

ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิ

นางสิริมา ภิญญโญอนันตพงษ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (การประถมศึกษา)
ค.ม. (การประถมศึกษา)
Ph.D. (Early Childhood Education)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
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1. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2550)การวิจยั การศึกษาดานปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2550)การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
3. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2545) การวัดและประเมินแนวใหมเด็ก
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานวิจัย
1. การพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัยดวยวิธีสอนโดยใชชุดนิทานชาดก
2. การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่
1)
3. การพัฒนาแบบสํารวจความพรอมในการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 46 : รายงานฉบับสมบูรณ
4. การวัดและประเมินแนวใหม : เด็กปฐมวัย
5. แนวการจัดประสบการณปฐมวัยศึกษา : แนวคิดสูแนวปฏิบตั ิ : หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
6. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องปจจัยสิ่งแวดลอมทางบาน โรงเรียน
และทองถิ่น ตามวิถีไทย ทีส่ ง ผลตอศักยภาพทางปญญา ของเด็ก
ปฐมวัยในชนบท
7. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐม
ในประเทศไทย
8. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องปจจัยสิ่งแวดลอมทางบานและ
โรงเรียนตามวิถีไทย ที่สงผลตอความพรอมทางดานการเรียน ของเด็ก
ปฐมวัยในชนบท
9. รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกฝงเด็กปฐมวัยใหรักสิ่งแวดลอมดวยแบบ
ฝกกิจกรรมการบานและปฏิบัติจริง
10. รายงานการวิจัยเรื่องสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย
11. เอกสารคําสอนวิชา ปว 692 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย
12. เอกสารรายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางบาน
กับความสามารถดานสติปญ
 ญาของเด็กอายุ 4 - 7 ป
13. พัฒนาการเรียนเด็กปฐมวัยไทย
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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4)

ชื่อ – สกุล
นายกิตติชัย สุธาสิโนบล
คุณวุฒิ
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา 1. โครงงาน (Project Approach) การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับ
เด็ก
2. การจัดกระบวนการเรียนรู 4MAT เพื่อสงเสริมคุณลักษณะดี มี
ปญญา มีความสุข
3. 4MAT การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพความเปน
มนุษยที่สมบูรณของผูเรียน
งานวิจัย
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนเรือ่ ง
ดินและหินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแผนการสอนแบบ
4MAT (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยทาง
การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ)
2. รายงานการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ครูใหมีความสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยใชกลุมโรงเรียน
เปนฐาน (ไดรับทุนวิจยั และผูชวยวิจัย จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สมศ. ปพ.ศ.2546)
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนว
วิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก (ไดรับทุนเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
หนังสือ/เอกสารประกอบการฝกอบรม
1. แผนการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1. โรงเรียนกรุงเทพมหานคร
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
กรุงเทพมหานคร.2540 (คณะทํางาน)
เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ระดับประถมศึกษา
2. เอกสารคําสอนวิชา การสอนวิทยาศาสตรสําหรับครู
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บทความทางวิชาการ
1. การศึกษาผลการใชเทคนิคการตั้งคําถามของครู ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมกลุม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใน
วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2543
2. กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่คํานึงถึงพัฒนาการทางสมอง
ของผูเรียนอยางเทาเทียมกัน (วัฏจักรการเรียนรู4MAT) ใน
วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2544
3. การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวติ ในวารสารวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547
4. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบพุทธะ (Science
Buddhism Model) ในวารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 12
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน2552
5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนว
วิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก ในวารสารวิชาการศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552
6. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบพุทธะ ในวารสารครู
กทม. ปที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2552
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
- ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
5)

ชื่อ - ชื่อสกุล
คุณวุฒิ

นางสาวดวงใจ สีเขียว
คบ. (มัธยมศึกษา) (วิทยาศาสตรทั่วไป - เคมี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
เอกสารคําสอน
ดวงใจ สีเขียว. (2551). สถิติการวิเคราะหองคประกอบ. เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาสถิตกิ ารวิเคราะหองคประกอบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.

105

งานวิจัย
ปการศึกษา 2550
1. เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาอุทยั ธานี : การประยุกตใชโมเดลเชิงเสนพหุระดับ
2. เรื่อง การวิจัยและประเมินงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ศักยภาพและ
โอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม (งานวิจัยของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับทุนวิจัยจากศูนยคุณธรรม)
ปการศึกษา 2551
1. เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนขนาด
เล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจาย
รายหัว) สวนเพิ่ม (top up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. เรื่อง โครงการประเมินงานคณะครุศาสตรวิชาการ : เปลี่ยนผาน
การศึกษาสูสงั คมฐานความรู (งานจุฬาวิชาการ ของคณะครุศาสตร)
ปการศึกษา 2552
3.เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนขนาด
เล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คาใชจาย
รายหัว) สวนเพิ่ม (top up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
4. เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ปฏิบตั ิงานในฐานะ
ผูวิจัย
ปการศึกษา 2553
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเข็ม
แข็ง ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกี ารประกันคุณภาพ
พ.ศ. 2553 (งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
- ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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6)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางประพันธศิริ สุเสารัจ
คุณวุฒิ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. นันทนาการเบื้องตน
2. นันทนาการสําหรับครู
3. คิดเกงสมองไว
4. สอนอยางไรใหคิดเปน
5. ลีลาศ
งานวิจัย
1. การปฏิรูปการเรียนรู : การศึกษาความรูเจตคติพฤติกรรมของครู
ในโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารประกอบการสอน
1. วิจัยในชั้นเรียน
2. สมรรถภาพทางการสอน
3. คายพักแรม
4. การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถม
5. การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
บทความทางวิชาการ
1. 4 MAT : ลีลาการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
2. เกมการศึกษา
ฯลฯ
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

7)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาวพรทิพย ศิริภัทราชัย
คุณวุฒิ
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
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งานวิจัย
1. ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
2. ผลการจัดการเรียนรูแบบ 5E กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายประถม)
3. ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 เขตวัฒนา คลองเตย กรุงเทพฯ
4. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) (สวนขยาย)
5. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) (สวนขยาย)
ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
- ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
8)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นายรังสี เกษมสุข
คุณวุฒิ
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. การสอนวิชาดนตรี
2. การสอนคานิยม
เอกสารคําสอน: เอกสารประกอบการสอนในกลุมวิชาสรางเสริม
ลักษณะนิสัย
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ
16 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

9)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางรุงทิวา
แยมรุง
คุณวุฒิ
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
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ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
งานวิจัย
1. A study of Mathematics Education in Upper Secondary School in
Japan and Thailand
2. การใชวิธีของรัง – คุตตา ในการแกปญหาสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง
ดวยการประยุกตกับปญหาตัวแบบสมการการเคลื่อนที่ของยานอวกาศ
3. วิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารของ
เด็กที่มีอายุตั้งแต 7-10 ป ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)
4. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนนความรู
คูความดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลาง
ตอนลางกลุม ที่ 3 โดยใชรูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูสําหรับครูและ
ผูบริหาร” (งบประมาณแผนดิน ป 2551-2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ)
5. โครงการวิจัยยอยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนน
ความรูคูความดีโดยใชทฤษฎีพหุปญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา”
(งบประมาณแผนดิน ป 2551-2553 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ)
6. การศึกษากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา (งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร
กศม. และกศ.ด. (งบประมาณเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร)
8. โครงการวิจัยเรื่อง “ กลยุทธการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ
ลักษณที่ พึงประสงคของนักเรียน โดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตพื้นที่
ภาคกลาง ตอนลางกลุมที่ 3 ” ไดงบประมาณจากวช. โดย มข. เปนหัวหนา
ชุดโครงการวิจัย
เอกสารการสอน
เอกสารการสอนเรื่อง “การสอนคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21” ระดับปริญญาตรี
บทความทางวิชาการ
1. วิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารของเด็กที่
มีอายุตั้งแต 7-10 ป วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วารสารวิจัย
ราย 6 เดือน ปที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550
2. การจัดการเรียนรูเรื่องการคูณและการหารตามวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง
คณิตศาสตรของเด็ก วารสารคณิตศาสตร ปริมา 52 ฉบับที่ 590-592
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550 – มกราคม 2551 ของสมาคมคณิตศาสตรแหง
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ประเทศไทย และวารสารวิชาการศึกษาศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2551
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง
คณิตศาสตรของเด็ก นิตยสาร สสวท.
4. GPA กับ PR คืออะไร ศรีบุณยสาร
5. นักเรียนทุน MONBUSHO ศรีบุณยสาร
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
10)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นายสนั่น มีขันหมาก
คุณวุฒิ
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
: ระเบียบวิธแี หงวิทยาการการสอน
เอกสารคําสอน: วิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็ก (ปถ 625)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
10 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

11)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาววรินทร โพนนอย
คุณวุฒิ
ศศ.ม (การวัดและประเมินผล)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
เอกสารคําสอน
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

12)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางสาววิลาวัลย ดานสิริสุข
คุณวุฒิ
กศ.ม (การประถมศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
เอกสารคําสอน
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ภาระการสอนที่มีอยูแลว
- ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
13)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางชุติมา วัฒนะคีรี
คุณวุฒิ
Ed.D. (Curriculum and Instruction)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
เอกสารคําสอน
1. กิจกรรมวิทยาศาสตรในโรงเรียน
2. นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
3. วิธีสอนทั่วไป
4. วิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา
5. ปถ 522 ปญหาและกลวิธีการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
งานวิจัย
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
ตามแนวการสอนของ สสวท.
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกบุคลิกภาพเยี่ยงนักวิทยาศาสตร
กับการสอนตามคูมือครู
เอกสารทางวิชาการ
1. นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. โครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
9 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

14)

ชื่อ – สกุล
นายทนง อัครธีรานนท
คุณวุฒิ
กศ.ม (ฟสิกส)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
นิสเคลียร ฟสิกส
งานวิจัย
1. การปองกันนิวตรอน
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2. การผลิตแอลกอฮอลจากการหมักกากวัตถุดิบจากไร
3. สัมฤทธิผ์ ลของนิสิตชั้นปที่ 4 คณะศึกษาศาสตร มศว
4. การพัฒนาสโตรโบสโคปสําหรับทําปฏิบัติการและการเรียนการสอน
ฟสิกส เรื่องคลื่น
5. การพัฒนาออสซิลโลสโคปจากคอมพิวเตอรตกรุนเพื่อใชในการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกสและสัญญาณคลืน่ ทางไฟฟา
หนังสือ
1. ปฏิบัติการวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. อุปกรณไฟฟา และสารกึ่งตัวนํา
เอกสารทางวิชาการ ฟสิกส 104 ฟสิกสเบื้องตน
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
10 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
15)

ชื่อ – สกุล
นายสนอง ทองปาน
คุณวุฒิ
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. แนวคิดระบบนิเวศ 2550
2. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 2551
งานวิจัย
1. การศึกษาผลการใชเครือ่ งอัดขยายภาพขาว – ดํา ที่พัฒนาขึ้นในการสอน
2. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบน้าํ บําบัดน้ําเสียแบบใชพลังงานในตัวเอง
บําบัดตัวเอง : กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาบท ปฏิบติ การใหสัมพันธกบั สิ่งแวดลอม
ศึกษา ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (พ.ศ. 2540)
3. ประสิทธิภาพของการใชสมุนไพรบางชนิดอบถุงหอผลไมเพื่อปองกันแมลง
ไดรับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนสนับสนุนกลุมเกษตรกรทําสวนอําเภอ
บางใหญ จังหวัด นนทบุรี (พ.ศ. 2540)
4. การศึกษาการเพาะเลี้ยงไขน้ําใหไดปริมาณมาก ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2541 – 2543)
5. การผลิตบะหมี่หยกโดยใชไขน้ําเปนแหลงโปรตีนเสริมและสี ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2541)
1. การผลิตคุกกีเ้ สริมโปรตีนจากตนไขน้ําอบแหงทดแทนแปงสาลีบางสวน
ไดรับทุนสนับสนุนจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2541)
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2. การศึกษาประสิทธิภาพของตูอบถุงหอผลไมดวยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กําจัด
แมลง ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองสงเสริมเทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม เปนเงิน 200,000 บาท
(พ.ศ. 2542 – 2543)
8. ระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมสําหรับโรงชําแหละสุกรในประเทศไทย
ไดรับทุนสนับสนุนจากสหกรณผูคาสุกรชําแหละกรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กทม. เปนเงิน 3,500,000 บาท (พ.ศ. 2544 – 2546)
9. ระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมสําหรับโรงชําแหละกับโรงชําแหละสุกรใน
ประเทศไทย (พ.ศ. 2546)
10. การศึกษาผลการใชสารแพคโคบิวทราโซลกับตนกลวยไมสกุลหวาย
พันธุบอม โจ Dendrobium Sonia “Bomjo”
11. ระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมในถสานศึกษา : แหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 2543 รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจาก กทม. 350,000 บาท
12. การใชเชือ้ รา Trichoderma spp. เพือ่ ควบคุมโรครากเนาและ
โคนเนา ของตนราชินหี ินออน Scindapsus aureus ที่เกิดจาก
เชื้อรา Phytophthora parasitica (Dastur.)
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
19 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
16)

ชื่อ – สกุล
นายสมปอง ใจดีเฉย
คุณวุฒิ
วท.ม (เคมีชีวภาพ)
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
งานวิจัย
1. Sithigorngul, P., W. Saraithongkhum, S. Jaideechoey, S.
Longyant and W. Sithigorngul. 1998. Novel FMRFamide-like
Neuropeptide from the Eyestalk of the Giant Freshwater Prawn,
Macrobrachium rosenbergii. J. Com. Bioche. Physiol. Part B 120 :
587-595.
2. Sithigorngul, W., S. Jaideechoey, W. Saraithongkhum,S. Longyant
and P. Sithigorngul. 1999. Purification and Characterization of an
Isoform of Crustacean Hyperglycemic Hormone from the Eyestalk
of Macrobrachium rosenbergii. J. Exp. Zool. 284 : 217-224.
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3. Jaideechoey, S., W. Sithigorngul, N. Boon-ingperdpong and P.
Sithigorngul. 1997. Isolation of Crustacean Hyperglycemic
Hormone from the Eyestalk of the Giant Freshwater Prawn,
Macrobrachium rosenbergii. Srinakharinwirot. Univ. Sci. J. 13 (1) :
34-51.
4. Saraithongkhum, W., W. Sithigorngul, S. Jaideechoey, N. Booningperdpong and P. Sithigorngul. 1997. Isolation and Purification
of FMRFamide-like Substances in the Eyestalk of Macrobrachium
rosenbergii. Srinakharinwirot. Univ. Sci. J. 13 (2) : 43-59.
5. ชูชีพ ออนโคกสูง, สมปอง ใจดีเฉย, ทนง อัครธีรานนท, บรรชา รัตน
11-24. 2545.
6. สมปอง ใจดีเฉย. การศึกษาโครงสรางรางกายและโครงสรางสืบพันธุของ
เชื้อราบางชนิดที่แยกไดจากปาชายเลน จ. ระนอง. 2545.
7. สมปอง ใจดีเฉย. การผลิตวุนมะพราวจากสวนของผลไมที่ไมใชแลวโดย
Acetobacter xylinum(Bacterial Cellulose Production from Waste
Portion of Fruits by Acetobactexylinum). วารสารวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร องครักษ. 2 (1) : 65-76. 2546.
8. สมปอง ใจดีเฉย. การผลิตวุนมะพราวโดยเชื้อแบคทีเรีย Acetobacter
xylinum. (Bacterial Cellulose Production by Acetobacter xylinum).
วารสารการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 2547.
9. ชูชีพ ออนโคกสูง, สมปอง ใจดีเฉย และพรทิพย เข็มนาค. 2547.
การประเมินผลโครงการดานการปองกันและแกไขปญหาเอดส จังหวัด
นครนายก. พ.ศ. 2547.
10. สมปอง ใจดีเฉย สุกัญญา จีนเหนาะ และสุรีรตั น ใจดีเฉย. 2549.
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการดานการปองกันและ
แกไขปญหาเอดสขององคกรพัฒนาเอกชน ประจําปงบประมาณ 2547 ที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 2
สระบุรี.
11. สมปอง ใจดีเฉย สุกัญญา จีนเหนาะ และสุรีรตั น ใจดีเฉย. 2549.
การประเมินศักยภาพชุมชน ดานการปองกันและแกไขปญหาเอดสในเขต
พื้นที่ 6 จังหวัด (สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และ
นครนายก) ภายใตการดูแลของสํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 2
สระบุรี.
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12. สมปอง ใจดีเฉย และคณะ. 2552. การวิจัยพัฒนาและประเมินผล
กระบวนการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมในเครือขายสถานศึกษา 4 ภูมิภาค
ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย คุณธรรม ปงบประมาณ 2551.
13 การสรางหลักสูตรทองถิ่นปาชายเลน : ปาทาตะเภา-ปาเลนน้ําเชี่ยว
(หัวหนาโครงการ) : ทุนฝายวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(200,000 บาท)
14. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรค
เอดส(หัวหนาโครงการ) : ทุนฝายวิจัยคณะศึกษาศาสตร (50,000 บาท)
15. การฟนฟูและอนุรักษปาชายเลน : ปาทาตะเภา-ปาเลนน้ําเชี่ยว (หัวหนา
โครงการ) : ทุนงบประมาณแผนดิน (760,000 บาท)
16. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจริยธรรมสําหรับเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาของโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝาย
มัธยมศึกษา (หัวหนาโครงการ) : ทุนฝายวิจัยคณะศึกษาศาสตร
(100,000 บาท)
17. การวิจยั พัฒนาและประเมินผลกระบวนการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมใน
เครือขายสถานศึกษา 4 ภูมิภาค ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ศูนยคุณธรรม ปงบประมาณ 2551 (หัวหนาโครงการ) : ทุนฝายวิจัยจาก
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (4,296,000บาท)
18. การพัฒนาวิธีการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยรักการอานสําหรับครู/พอแม/
ผูปกครอง (โครงการพัฒนาตนแบบการจัดการศึกษา :โรงเรียนเทศบาล
นครเชียงราย) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 : ทุนงบประมาณแผนดิน
(300,000 บาท)
บทความทางวิชาการ
1. ฮอรโมนที่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดของสัตวพวกครัสตาเชียน
(Crustacean Hyperglycemic Hormone : CHH). Bangkok Physical
Education College. 18 (1) : 10-22. 2540.
2. โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ชมรมสรางสรรคสังคมชนบท
มศว. วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร องครักษ 1. (1) : 57-64.
2545.
3. การผลิตและการประยุกตใชกรดไขมันไมอิ่มตัวยิ่งยวด. วารสารวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
4. หลักการและขอดีของการจัดกิจกรรมทางสิ่งแวดลอมศึกษาผานหองเรียน
ธรรมชาติ. วารสาร วิชาการ คณะศึกษาศาสตร องครักษ. 3 (3) :
101-111. 2547.
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5. โรคตัวแดงดวงขาวในกุงกุลาดํา. วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
องครักษ. 3 (3) : 112-120. 2547.
6. คณะศึกษาศาสตร องครักษ : มศว เพื่อชุมชน. วารสารวิชาการ คณ
ศึกษาศาสตร องครักษ. 3 (3) : 121-128. 2547
7. การฟนฟูและอนุรักษปาชายเลน : ปาทาตะเภา-ปาเลนน้ําเชี่ยว. มศว
ชุมชน. 1(6) : 18-19. 2547.
8. เกราะคุมภัยไวรัสเอดส. มศว ชุมชน. 1(6) : 20. 2547.
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับการมีสวนรวมในโครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ.มศว ชุมชน. 2 (4) : 4-5. 2548.
10. Pure Heart On Tour : คนรุนใหมหัวใจไรสาร. มศว ชุมชน. 2 (4) : 7.
2548.
11. ชมรมตานภัยเอดสปฏิเสธยาเสพติด : เครือขายคุณธรรม ... ทําดีไมตอง
เดี๋ยว. มศว ชุมชน. 2 (5) : 4-5. 2548.
12. เกราะคุมภัยไวรัสเอดส. มศว ชุมชน. 2 (5) : 3. 2548.
13. มศว เพื่อชุมชน. มศว ชุมชน. 2 (5) : 6-7. 2548.
14. เปดโลกนอกรั้ว ... พานองไปเรียนรู. มศว ชุมชน. 2 (6) : 4-5. 2548.
15. โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมเยาวชนอาสาสมัคร : คนดี ...
คนเกง ... คนกลา. มศว ชุมชน. 3 (2) : 4-5. 2549.
16. การผลิตครูและเกร็ดการศึกษาในเวียดนาม. ผูจัดการรายวัน. 2549
17. ยุวชนคนรักษปา : เมื่อนักอนุรักษรุนเยาวชว ยกันรักษาปาชุมชน.
คุณธรรม. 2 (9) : 12-13. 2550.
19. คาราวานเสริมสรางเด็ก : เมื่อเด็กโตสอนเด็กเล็กตามแนวคิดใหม.
คุณธรรม. 2 (9) : 14-17. 2550.
19. คายอาสายุคใหม : มุงใหความรูสูชมุ ชน. คุณธรรม. 2 (9) : 30-31. 2550.
20. ปตตานี : เรื่องเลาเราพลัง. มศว ชุมชน. 5 (2) : 4-5. 2552
เอกสารประกอบการสอน
3. โครงสรางและหนาที่ของเซลล
4. บทปฏิบัติการจุลชีววิทยาทัว่ ไป
5. สรีรวิทยาของเยื่อหุมเซลล
6. สิ่งแวดลอมศึกษา
7. การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรในโรงเรียน
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
15 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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17)

ชื่อ – สกุล
นายสมชาย ชูชาติ
คุณวุฒิ
Ph.D. (Secondary Education – Mathematics Education)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. การสอนคณิตศาสตร (แคลคูลัส) ดวยคอมพิวเตอร
2. คณิตศาสตรพื้นฐาน 1, 2 (สปป.ลาว)
งานวิจัย
1. การศึกษาประสิทธิภาพการสอนตามการประเมินของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการสอนของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. การศึกษาทัศนคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถานเริงรมณ เขต
กรุงเทพมหานคร
เอกสารคําสอน
1. การมัธยมศึกษา
2. วิธีการสอนทัว่ ไป
บทความทางวิชาการ
ประมวลบทความทางการสอนคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน

18)

ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ

นางสุขวสา ยอดกมล
M.Ed. Community Junior College Education.
(Honor Roll1978).University of Central Oklahoma,
Edmond U.S.A.
B.Sc. Home Economics. (Food & Nutrition 1977).
University of Central Oklahoma, Edmond U.S.A.
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชว ยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
งานวิจัย
1. ติดตามผลการเรียนรูที่เนนคุณธรรม จริยธรรมในสายสหศิลปรุนที่ 1 ชั้น
ม.6/2.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ฝายมัธยม) (2550)
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2. การพัฒนาจิตสํานึกในการทําความดีของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร
ดวยกิจกรรมที่เนนจิตอาสาและการปฏิบัติธรรม (2552)
เอกสารประกอบการสอน
1. NT425 การบริการอาหารในสถาบัน (2538) ISBN974-596-898-6
2. HE 341 การจัดการบานเรือน (2543)
เอกสารคําสอน
1. ED 361 ยุทธศาสตรการสอน
2. ED 331 วิธีวิทยาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2552) ISBN 978-9748182-97-1
ตํารา
1. ตําราการบริการอาหารในสถาบัน(2531)
2. พจนานุกรมคําศัพทสําหรับอาหาร(2539) ISBN974-596-899-4
3. เครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน(2543)
4. เกี่ยวกับสิ่งที่ครูควรรู(2552) ISBN 978-974-8182-96-4
บทความทางวิชาการ
1. การจัดโตะหมูบูชา วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2541 หนา 27-35
2. การยกเสาเอกเสาโท วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 42 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2542 หนา 55-57
3. ทฤษฎีพฒ
ั นาการเรียนรูของเด็กกับครู เอกสารวิชาการ ศึกษาศาสตร
องครักษ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 หนา 41-53
4. การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอชีวติ ครอบครัวไทย เอกสาร
วิชาการ ศึกษาศาสตร องครักษ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หนา27-40
5. คหกรรมศาสตรที่บางเขน 2512-2541 ศึกษาศาสตร องครักษ ฉบับปด
ฉาก มิถุนายน 2547-พฤษภาคม 2548 หนา101-102
6. การติดตามผลการจัดการเรียนรูที่เนนคุณธรรม จริยธรม ในสายสหศิลปรุน
ที่1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝายมัธยม) วารสารวิจัยทางการศึกษา
ISSN 1905-5536 คณะศึกษาศาสตร มศว ปที่ 1 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2550 หนา
28- 36.
7. นักเรียนมีทรรศนะกับการเรียนอยางไร วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ปที่ 9
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 หนา 11- 15
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
15 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 15 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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19)

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุนีย เหมะประสิทธิ์
คุณวุฒิ
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
สถิติประยุกตเพื่อการวิจัย 2536.
งานวิจัย
1. กลยุทธการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยเครือขายการวิจัยทางการศึกษา :
การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในเขตภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 (หัวหนาโครงการวิจัย) 2551.
2. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2551 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) . (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2551.
3. กลยุทธการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของ
นักเรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2550.
4. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2550 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) . (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2550.
5. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2549 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) . (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2549.
6. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2548 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) . (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2548.
หนังสือ/เอกสารประกอบการฝกอบรม
1. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของทุกกลุม
สาระการเรียนรูสํานักการศึกษา กรุงเทพหานคร. 2551
2. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สํานักการศึกษา กรุงเทพหานคร. 2551.
3. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอาน คิด วิเคราะห กองวิชาการ
สํานักการศึกษา กรุงเทพหานคร. 2548
4. คูมือการบูรณาการการสอน กองวิชาการ สํานักการศึกษา กรุงเทพหานคร. 2547
5. ผังการวิเคราะหมโนมติของหนวยการเรียนในกลุมสรางเสริมประสบการณชวี ติ .
(เอกสารประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนรวมชัน้
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สังกัดกรุงเทพมหานคร). กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร. อัดสําเนา. 2541.
6. การเสริมสรางศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครดานวิทยาศาสตรและมิติสัมพันธ.
กรุงเทพฯ : โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในโรในโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
กรุงเทพมหานคร.2540
7. แผนการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1. งเรียนกรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานคร.2540
เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับมัธยมศึกษา
2. เอกสารคําสอนวิชา การสอนวิทยาศาสตรสําหรับครู
บทความทางวิชาการ
1. ครูกับการวิจัยชั้นเรียน. ใน วารสารวิจยั ทางการศึกษา ฉบับที่ ปที่ พ.ศ.2550
2. การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน. ใน วารสารวิจัยทางการศึกษา
ฉบับที่ ปที่ พ.ศ. 2549
3. การประเมินผลที่ใชหลักสูตรเปนฐาน. ใน สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบับเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ 5 ธันวาคม 2542.
4. ทฤษฎีสรรคนิยม ใน สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.
5. หนวยการเรียนแบบหัวเรื่อง.ใน สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบับเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5
ธันวาคม 2542.
6. ชุดกิจกรรมแบบ 4 MAT กับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน. 2543 1(3) : 45-58
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
7. ผังการวิเคราะหเนื้อหา.ใน วารสารวิชาการศึกษาศาสตร. 2543 1(2) : 49 – 59.
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
8. วัฏจักรการเรียนรู ใน วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร. 2543
9. แฟมผลงานของนักเรียน ใน ประกายเพชร ’10. 2542.
10. ขอสอบอัตนัย” ใน วารสารการวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทาง
จิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536.
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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20)

ชื่อ - ชื่อสกุล
นางเสาวลักษณ รัตนวิชช
คุณวุฒิ
Ph.D. (หลักสูตรและการสอนเนนการสอนภาษา)
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา
ตํารา
1. การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา
เลม 1, โรงพิมพประยูรวงศ 2535 ; 2534
2. การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา 1
เลม 2,โรงพิมพประยูรวงศ 2535 ; 2534
3. การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา 1
เลม 3,โรงพิมพประยูรวงศ 2535 ; 2534
เอกสารคําสอน
1. เอกสารประกอบการสอน “ ภาษาศาสตร 431 : การเปรียบเทียบ
และวิเคราะหภาษา”
2. เอกสารคําสอน “ หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษา” โรงพิมพประยูรวงศ, 2530
งานวิจัย
1. ผลการใชชุดการสอนโครงสรางระดับยอดและการสอนแบบเดิมใน
การสอนอานวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนไทย วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2530
2. โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา.
รายงานวิจัยรูปแบบการสอนที่ 1 ปการศึกษา 2531-2532 รายงานการ
ประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝายวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533
3. รายงานโครงการอีสานเขียว การสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (2533-2535) ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสอนภาษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, 2536
4. โครงการรูหนังสือในประเทศไทย นิตยสารโรตารี ปที่ 10 ฉบับที่
44 กันยายน, ประยูรวงศพริน้ ติ้ง จํากัด , 2535, (21-28)
5. “ กาวไปในทศวรรษหนากับโครงการรูหนังสือ” ในวารสารหองสมุด
T.L.A.Bulletin, 34 (3) กรกฎาคม – กันยายน, 2533
6. ความรูทางภาษาศาสตรของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, พ.ศ.2525 – 2528
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7. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษาหรือโครงการรูหนังสือ 2531 – 2538, ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสอนภาษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540
8. วิจัยการสอนพูดภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนวัฒนธรรม(2519)
9. วิจัยการพัฒนาระบบการนิเทศการสอนแบบชวงเวลา สําหรับการ
อบรมและนิเทศนิสติ ฝกสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายมัธยม) และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2523
10. ทดลองและสาธิตการสอนภาษาอังกฤษดวยวิธี TPR (Total
Physical Response) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) (2525)
11. วิจัยเกี่ยวกับความรูทางภาษาศาสตรของครูภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนมัธยมโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
(2525 - 2528)
12. วิจัยการสอนอานดวยการใชชุดการเรียนการสอนโครงสรางระดับ
ยอดแกนักเรียนไทยในระดับมัธยม (2530) สนับสนุนโดย SEAMEO
Regional Language Centerประเทศสิงคโปร
13. วิจัยเชิงปฏิบตั ิการสอนภาษาอังกฤษดวยการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาในระดับชั้น ป.4- ป.6 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) (2527-2529)
14. วิจัยเชิงปฏิบตั ิการการสอนภาษาไทยดวยการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษาในระดับชั้น ป.1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) (2529)
15. วิจัยเชิงพัฒนาโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษาหรือโครงการรูหนังสือของประเทศไทย (โครงการ
รวมระหวาง มศว, สปช, กรมวิชาการ และโรตารีสากล) (2530 – 2536)
สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารีสากล ในเขตอีสานใต (สุรินทร บุรีรัมย
ชัยภูมิ และศรีสะเกษ) โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา ยะลา
ปตตานี นราธิวาส สตูล) (2533 – 2538) โครงการพัฒนาการสอน
ภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาแกชาวเขาภาคเหนือ และเขต
จังหวัดในลุมแมน้ําเจาพระยา (2533 – 2538) ฯลฯ
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16. วิจัยเชิงพัฒนาโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบมุง
ประสบการณภาษา 4 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สงขลาและ
มหาสารคาม) สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย และโรตารีสากล
(2535-2538) ในระดับประถมและมัธยม (โครงการรวมระหวาง มศว,
สปช. กรมสามัญศึกษาและโรตารีสากล)
เอกสารทางวิชาการ
1. การนิเทศภายในโรงเรียน
2. การนิเทศการสอนอยางมีระบบ
3. การวัดประเมินผลทางภาษา
4. รูไดอยางไรวาเด็กเกงภาษาไทย
บทความทางวิชาการ
ผลการใชชุดการสอนโครงสรางระดับยอดวิชาภาษาอังกฤษแก
นักเรียนไทย ณ การประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2531
ภาระการสอนที่มีอยูแลว
8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน
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ภาคผนวก ข
รายงานผลการวิจัยและการประชาพิจารณรางหลักสูตร
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สรุปผลประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการดําเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบและประเมินและวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน
ประกอบดวย
1) ศาสตราจารย ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ศาสตราจารย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2) อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผูชวยศาสตราจารย สถาบันพัฒนาการฝกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
4) นางประภัสสร ไชยชนะใหญ ผูอาํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดลําพูน เขต 2
2. การทําประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งดําเนินการขึ้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ และ วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยมีผูเขารวม
ประชาพิจารณตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรางหลักสูตรและอภิปรายกลุมยอย จากศิษย
เก า ศิ ษ ย ป จ จุ บั น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ศึ ก ษานิ เ ทศก ครู สั ง กั ด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกชน และบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพอื่นที่มี ความสนใจ
จํานวน 129 คน
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ผลจากการการตรวจสอบ ประเมินและวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ
คนไดตอบแบบสอบถาม ทําการประเมินและวิพากษหลักสูตร มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
1) ศาสตราจารย ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

1. ชื่อหลักสูตร

-

-

2

ชื่อปริญญา

3

-

3

หลักการและเหตุผล

-

-

4

ปรัชญาและ
วัตถุประสงค

-

-

คุณสมบัติของผูสมัคร
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
11 อาจารยผูสอน
12 จํานวนนิสิต
13 สถานที่และอุปกรณ

3
3
3
3
3
3

-

3
3
-

-

14 หองสมุด
15 งบประมาณ

3
-

-

ที่

รายการที่ตรวจสอบ

5
6
7
8
9
10

จํานวน 4

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ใหพิจารณาใหมระหวางคําวา”การจัดการ
เรียนรู” “การจัดการกระบวนการเรียนรู” “การ
จัดกระบวนการเรียนรู”วาคําใด(ใหญ)กวางและ
ครอบคลุมมากกวากัน
ภาษาอังกฤษใหสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาอังกฤษและดานหลักสูตรและการสอน
โดยตรง ระหวางคําวา organization of
learning” กับ “learning management”หรือ
“learning process management
ใหนําประเด็นสําคัญจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติมาอางดวย เพื่อแสดงให
เห็นวารายวิชาตางๆสนองตอบตอพะระราช
บัญญัติดังกลาว
ควรกําหนดวัตถุประสงค เปน 2 ประเด็น คือ
1.เพื่อผลิตบัณฑิต
2. เพื่อสรางองคความรู
เพิ่มสถานที่และอุปกรณโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง
-
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ที่

รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

16 หลักสูตร
-โครงสรางหลักสูตร
-รายวิชา
17 คําอธิบายรายวิชา

-

-

-

-

18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

-

-

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

-

-

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
-เพิ่มวิชาพื้นฐานดานการจัดการเรียนรู
-ชื่อรายวิชาไมจําเปนตองเหมือนกับสาระการ
เรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดใหชัดเจนวาวิชาใดบางที่เปนวิชา
ตอเนื่องกัน ซึ่งตองจําเปนตองเรียนวิชาใดมา
กอน จึงจะสามารถเรียนได
เพิ่มเติมคําในคําอธิบายรายวิชาตางๆให
ครอบคลุม
-วิชาการพัฒนางานวิจัย ควรมีการปฎิบตั ิการ
และเขียนคําวาการปฏิบัติการลงในคําอธิบาย
รายวิชาดวย

2) อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม
ที่ รายการที่ตรวจสอบ
1. ชื่อหลักสูตร

2

ชื่อปริญญา

-

-

3

หลักการและเหตุผล

-

3

4
5
6
7
8
9

ปรัชญาและจุดประสงค
คุณสมบัติของผูสมัคร
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน

3
3
3

3
3
-

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษคําวา The
organization of learning” กับ “The
management of learning”.ใหมใหดีวาคําใด
เหมาะสม ถูกตอง
พิจารณาชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษคําวา The
organization of learning” กับ “The
management of learning”.ใหมใหดีวาคําใด
เหมาะสม ถูกตอง
ควรนําขอมูลที่มีน้ําหนักมาอาง เชน ผลการ
สอบถามจากครูผูสอน ผูใชหลักสูตร มา
ประกอบดวย
เขียนใหสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตร
-
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ที่

รายการที่ตรวจสอบ

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

10 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
11 อาจารยผูสอน
12 จํานวนนิสิต
13 สถานที่และอุปกรณ
14 หองสมุด
15 งบประมาณ
16 หลักสูตร
-โครงสรางหลักสูตร
-รายวิชา

-

-

-

3
3
3
3
-

3

17 คําอธิบายรายวิชา
18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

-

-

ไมแนใจวาคุณวุฒิตรงหรือไม
-ไมเห็นดวยกับการเปดปริญญาโทแผน ข.
-ปริญญาเอก ควรมี course work มากกวานี้
การทําปริญญานิพนธไมควรมีมากถึง 36,48
หนวยกิต เพราะคุณภาพจะไมตางกัน
-โครงสรางรายวิชาในหมวดตางๆ ทั้งระดับ
มหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะปรับปรุง
เพิ่มเติมในรายวิชาตางๆ ควรปรับปรุงแกไข
หรือเพิ่มเติม โดย ควรกําหนดรายวิชาที่เปน
พื้นฐานใหเขมแข็งเพื่อเปนพื้นฐานในการทํา
ปริญญานิพนธ
ควรแสดงใหเห็นชัดเจนวาตองการบัณฑิตที่มี
ลักษณะอยางไร เปนนักวิจยั หรือนักปฏิบตั ิ

3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ
รายการที่ตรวจสอบ
ที่
1.
2
3
4

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาและจุดประสงค

เหมาะสม

3
3

ไม
เหมาะสม

3

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ควรปรับเปนวิทยาการการจัดการเรียนรู
- ควรชี้ใหเห็นวาวิทยาการการจัดการเรียนรู
จะชวยใหเกิดศักยภาพผูเรียนอยางไร -ควร
เพิ่มเติมวัตถุประสงคดานคุณธรรมและ
จริยธรรม
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ที่

รายการที่ตรวจสอบ

5
6
7
8
9
10

คุณสมบัติของผูสมัคร
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
อาจารยผูสอน
จํานวนนิสิต
สถานที่และอุปกรณ
หองสมุด
งบประมาณ
หลักสูตร
-โครงสรางหลักสูตร
-รายวิชา

11
12
13
14
15
16

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

3
3
3
3
3
3

-

-

3
3
3
3
3
3

-

-บางรายวิชารวมกันได ไมควรแยกเปนหลาย
รายวิชา
-ควรเปลี่ยนแปลงชื่อบางรายวิชา เชน วิชา
วิถีแหงการจัดการเรียนรู เปนวิธวี ิทยาการ
การจัดการเรียนรู ฯลฯ
-เปลี่ยนชื่อวิชาสัมนาประเด็นปญหาและ
กระแสวิทยาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
การศึกษา เปน วิชาสัมมนาปญหา และ
แนวโนมวิทยาการและนวัตกรรมการจัด
การศึกษา
-ควรเพิ่มรายวิชา การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู, วิทยาการการจัดการชั้นเรียน
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เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

17 คําอธิบายรายวิชา

3

-

- สวนคําอธิบายกลุมรายวิชาวิถีแหงการ
จัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ 1 ใหเพิ่มคําวาการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสาระอื่นๆ ลง
ไปในคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาและใน
คําอธิบายกลุม รายวิชาวิถีแหงการจัดการ
เรียนรูวิชาเฉพาะ 2 ใหเพิ่มการลงปฏิบตั กิ าร
วิจัยลงไปดวย
- ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหปรับจํานวนหนวย
กิตในรายวิชาตางๆเปน 3 หนวยกิตมากกวา
2 หนวยกิต

18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

-

-

เนนวาการจัดการเรียนรูมีคุณคาตอการศึกษา
อยางไรที่ปรัชญาของหลักสูตร

เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

1. ชื่อหลักสูตร
2 ชือ่ ปริญญา
3 หลักการและเหตุผล

3
3
3

-

4
5
6

3
3
3

-

3
3
3
3

-

ไมจําเปนตองอางอิงวาหลักสูตรครบรอบการ
ปรับปรุงก็ได ควรเนนไปทีห่ ลักการและ
เหตุผลเกี่ยวกับหลักสูตรโดยตรง
ควรเพิ่มจุดประสงคในการสรางองคความรู
ควรเพิ่มวุฒิ ป.บัณฑิตดวย
ควรเปดโอกาสใหองคกรบางแหงที่เกี่ยวของ
คัดเลือกผูสมควรไดศึกษาตอดวย
-

3

-

-

ที่

รายการที่ตรวจสอบ

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

4) นางประภัสสร ไชยชนะใหญ
ที่

7
8
9
10

รายการที่ตรวจสอบ

ปรัชญาและจุดประสงค
คุณสมบัติของผูสมัคร
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา

ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
11 อาจารยผูสอน

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
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เหมาะสม

ไม
เหมาะสม

12 จํานวนนิสิต

3

-

13 สถานที่และอุปกรณ

3

-

14 หองสมุด
15 งบประมาณ
16 หลักสูตร
-โครงสรางหลักสูตร
-รายวิชา
17 คําอธิบายรายวิชา
18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

3
3
3

-

3
3

-

ที่

รายการที่ตรวจสอบ

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ควรเพิ่มเปน 15 คน เผื่อวามีผูสละสิทธิ์หรือ
อกกลางคัน
ควรเพิ่มเติมสือ่ เฉพาะของ มศว.ดวย
เชนการคนหาขอมูลของเครือขาย มศว
ควรกําหนดจํานวนใหชัดเจน
ดีอยูแลวแตขอเสนอใหมีแบบทําวิจัยอยาง
เดียว โยพบอาจารยเปนครัง้ คราว
ตองการเห็นรายวิชาเกี่ยวกับการใช
นวัตกรรมทางการศึกษา และการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐานใหมาก

สรุปผลจากการประเมินและวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิเปนภาพรวมไดดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา ชื่อหลักสูตรภาษาไทยมีความเหมาะสม แต
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษควรปรับปรุงแกไขเปน The Management of Learning Process หรือ
Science of Learning Process Management หรือปรึกษาผูเชีย่ วชาญทางภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ จากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษและดานหลักสูตรและการสอนคือ Professor
Dr.Richard Walker และรองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ รัตนวิช เสนอแนะวา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตควรใชคําวา Master of Education Programs in The Science of the Organization of
Learning และระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตควรใชคาํ วา Doctor of Education In The Science of the
Organization of Learning
2. ชื่อปริญญา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวามีความเหมาะสม
3. หลักการ เหตุผลและความสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็น
วามีความเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทานเห็นวายังไมเหมาะสม โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ที่เห็นวา
เหมาะสมไดใหขอ แนะนําใหแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมวาควรนําผลจากการศึกษาสํารวจความคิดเห็นปญหา
และความตองการหลักสูตรจากการศึกษาสํารวจมาเปนเหตุผลสําคัญดวย
และควรนําประเด็น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาอางอิง และปรับปรุงถอยคําภาษาบางเล็กนอยโดยให
ตัดคําวากิริยามารยาทออกไป
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4. ปรัชญาและจุดประสงคของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวา ปรัชญาของหลักสูตร
มีความเหมาะสม และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาการกําหนดปรัชญาควรสะทอนถึงแนวคิด หลักการ
ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่ชว ยใหเกิดศักยภาพในตัวผูเ รียน และผูสอนตลอดจนผลที่เกิดตอ
การศึกษา และควรเขียนใหสั้นๆขอความกระชับ ผูเชีย่ วชาญ 1 ทานเห็นวายังไมเหมาะสมเนื่องจากยัง
ไมมีความชัดเจนเพียงพอ สวนจุดประสงคของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิทุกทานเห็นวามีความเหมาะสม
และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- จุดประสงคควรแยกเปนสองประเด็น คือ เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาการ
การจัดการเรียนรู และเพื่อสรางองคความรูดานวิทยาการการจัดการเรียนรู โดยการผลิตบัณฑิตควรเพิ่ม
การจัดเนื้อหาสาระที่เปนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ สวนจุดประสงคดานการสรางองค
ความรูดานวิทยาการการจัดการเรียนรู เสนอแนะใหสอดคลองกับสาระรายวิชาตามที่กําหนด
5. คุณสมบัตผิ ูมีสิทธิเขาศึกษา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม เหมาะสม
เสนอแนะใหระบุวาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม
7. ระบบการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม เสนอแนะใหระบุวาเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. ระยะเวลาการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม จํานวน 1 ทาน เห็นวายังไม
เหมาะสม เสนอแนะใหปรับภาษาโดยระบุวาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. การลงทะเบียนเรียน ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม ใหปรับภาษาใหกระชับโดยระบุวา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. การวัดผลและประเมินผลการสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมให
ปรับภาษาใหโดยระบุวาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. อาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ
เห็นวาเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทานเห็นวาวุฒิและประสบการณสว นมากไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน
12. จํานวนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู ระดับมหาบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา
เหมาะสม ระดับดุษฎีบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม มีขอเสนอแนะใหเพิ่มจํานวน อยางนอย 15
คน เนื่องจากอาจมีการถอนตัวไมเขาศึกษา หรือลาออกกลางคัน ดวยสาเหตุหลายประการ เชน ไมได
รับอนุญาตใหลาศึกษาตอ ไดรับคําสั่งใหยา ยไปอยูตางจังหวัดไกลๆ สภาพการเงิน เปนตน
13. สถานที่และอุปกรณจดั การเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม และควรเพิม่ สถานที่
และอุปกรณโรงเรียนสาธิตของคณะศึกษาศาสตรท้งั 3 แหงดวย
14. หองสมุด ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม
15. งบประมาณ ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทานเสนอใหระบุใหชดั เจน
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16. หลักสูตร
16.1 ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาเหมาะสม แตมีจํานวน 1 ทานที่ไมเห็นดวยกับการเปดแผน
ข ในระดับปริญญามหาบัณฑิต เห็นวาในระดับปริญญามหาบัณฑิตควรมุงเปดเฉพาะแผน ก แตหากยัง
มีความจําเปนตองเปดแผน ข ควรมีสาระหลักสูตรทีเ่ นนใหเห็นความแตกตางระหวาง 2 แผนใหชัดเจน
กลาวคือ หลักสูตรแผน ก ควรเนนความเปนนักคิด สวนหลักสูตรแผน ข เนนความเปนนักปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรมีความยืดหยุนใหมากขึ้น กลาวคือสามารถเรียนทั้งระดับ
ปริญญาโทควบคูปริญญาเอกหรือเรียนตอปริญญาเอกก็ได
16.2 โครงสรางหลักสูตร ผูท รงคุณวุฒิเสนอแนะใหสรางความเขมแข็งใหมากขึ้น โดยควรเปน
วิชาที่มีการบูรณาการมากกวาการเนนสาระวิชาเฉพาะ และเพิ่มเติมบางรายวิชา ตลอดจนเพิ่มสาระ
ถอยคําลงไปในคําอธิบายรายวิชาตางๆเพือ่ ใหรายวิชาตางๆมีความชัดเจนและมีความลุมลึกมากยิ่งขึ้น
โครงสรางรายวิชาในหมวดตางๆ ทั้งระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิได
ใหขอเสนอแนะปรับปรุง เพิ่มเติมในรายวิชาตางๆ ควรปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติม โดย ควรกําหนด
รายวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานใหเขมแข็งเพื่อเปนพื้นฐานในการทําปริญญานิพนธ โดยควรเรียนวิชาพื้นฐานดาน
วิทยาการการจัดการเรียนรูเปนแกนกลาง
และชื่อวิชาในกลุมวิชาวิถีแหงการจัดการเรียนรูสาระวิชา
ตางๆใหเปลี่ยนคําวาวิถีแหงการจัดการเรียนรูเปนคําวาวิทยาการการจัดการเรียนรู หรือวิธีวทิ ยาการ
การจัดการเรียนรู สวนคําวา สาระ ใหเปลี่ยนเปนคําวาวิชาแทน ทุกๆรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาสัมนาประเด็นปญหาและกระแสวิทยาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา เปน
วิชาสัมมนาปญหา และแนวโนมวิทยาการและนวัตกรรมการจัดการศึกษา
สวนคําอธิบายกลุมรายวิชาวิถีแหงการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ 1 ใหเพิ่มคําวาการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการกับสาระอื่นๆ ลงไปในคําอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาและในคําอธิบายกลุมรายวิชาวิถีแหง
การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ 2 ใหเพิ่มการลงปฏิบตั ิการวิจัยลงไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหปรับจํานวนหนวยกิตในรายวิชาตางๆเปน 3 หนวยกิตมากกวา 2
หนวยกิต
นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมรายวิชาตางๆเพือ่ ความเขมแข็งและเกิดประโยชนตอการนําไปใช
ในสภาวะสังคมปจจุบัน โดยเนนการวิจัยเปนฐาน โดยนําผลที่ไดจากการเรียน การศึกษาจากหลักสูตร
ดังกลาวไปออกแบบและพัฒนาการเรียนรู ดังนี้
1) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
2) วิทยาการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง
3) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
4) วิทยาการจัดการชั้นเรียน
5) การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น
6) การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ
7) การจัดการศึกษาสําหรับชนกลุมนอย
8) การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
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9) การจัดการเรียนรูเพื่อสันติภาพและแกปญ
 หาความขัดแยง
สัมมนาการศึกษาหัวขอ
16.3 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรที่กําหนดทั้ง 2 ระดับคือ 36 หนวยกิต
ในระดับในระดับปริญญามหาบัณฑิต และ 48 หนวยกิตในระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มีจํานวนมาก
เกินไป ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเห็นวา การปรับจํานวนหนวยกิตการทําปริญญานิพนธจํานวน
มากขึ้นกวาเดิมจาก 12 หนวยกิตเปน 36 และ 48 อาจมีคุณภาพไมตางกัน อยางไรก็ตามจํานวนหนวย
หนวยกิตที่กําหนดดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
17. คําอธิบายรายวิชา สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําแกไข
ในบางรายวิชา
ผลจากการทําประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการการจั ด การเรี ย นรู คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ซึ่งดําเนินการขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ และ วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยมี
ผูเขารวมประชาพิจารณตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรางหลักสูตรและอภิปรายกลุมยอย จาก
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศกครู สังกัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานและเอกชน และบุ ค คลซึ่ ง ประกอบวิ ช าชี พ อื่ น ที่ มี ค วามสนใจ จํ า นวน 129 คน สรุ ป
สาระสําคัญ ไดดังนี้
1. ความตองการตางๆ เกีย่ วกับหลักสูตร
ตารางที่ 1 : ลักษณะของหลักสูตรที่คิดวาจะเลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
ลักษณะของหลักสูตร
ปริญญาโท
ปริญญาโทควบปริญญาเอก
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
67
52
10
129

รอยละ
(%)
51.94
40.31
7.75
100
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ตารางที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก
ความคิดเห็น
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
94
33
2
129

รอยละ
(%)
72.87
25.58
1.55
100

ผูเขารวมการประชุมไดใหขอ คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เห็นดวยกับหลักสูตรปริญญาโทควบ
ปริญญาเอก ดังนี้
- ใชเวลาในการเรียนนอย รวดเร็วและประหยัดเวลา
- หลักสูตรมีความตอเนื่อง ทําใหไดศึกษาอยางตอเนือ่ งและมีเนื้อหาที่สอดคลองกัน
- ลดความยุงยากในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ไมตองสอบเขาเรียนหลายครั้ง
- ประหยัดคาใชจาย
- เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความพรอมและตองการศึกษาอยางจริงจังในการนําความรู
ที่ไดรับมาพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพ
- หลักสูตรมีความนาสนใจ
- สะดวกตอการลาศึกษาตอ
- เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้น
- เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษา
- จะไดมีนักวิชามาชวยในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
สําหรับผูเขารวมการประชุมที่ไมเห็นดวยนั้นไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
ปริญญาโทควบปริญญาเอก ดังนี้
- เนื่องจากเปนหลักสูตรทีเ่ รงรัดจึงเกรงวาเนื้อหาจะมีความไมลุมลึกเทาหลักสูตรเดิมและ
ไมครบถวน
- การเรียนแบบรวบรัดอาจทําใหเกิดความตึงเครียดเนื่องจากเนื้อหาอาจจะหนัก
มากเกินไปสงผลใหเรียนรูไดไมเต็มที่
- การศึกษาในระดับนี้ควรเปนไปอยางเปนลําดับขั้นตอน
- ตองเสียคาใชจายมากและไมมีเงินทุนในการศึกษาตอ
- คุณภาพของหลักสูตรไมเทาเทียมกับหลักสูตรเดิม
- การเรียนในระดับปริญญาเอกนั้นควรมีการเรียนที่เขมขนเพื่อใหไดผูเชี่ยวชาญดานนั้นจริง
- ยังขาดประสบการณในการทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
- เปนหลักสูตรที่เหมาะกับภาคปกติที่ไมตองมีการทํางานรวมไปดวย
- เกรงวาจะไมรับคาเลาเรียนคืนในกรณีที่ไมสําเร็จการศึกษา
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- ไมเชื่อวาสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนั้นจะจัดหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 3 : ลักษณะของหลักสูตรที่เนนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการศึกษาตอ
ลักษณะของหลักสูตร
มีการเรียนรายวิชาและมีการทําวิจัย
เนนการทําวิจัย
ไมระบุ
รวม

จํานวน (คน)
104
18
7
129

รอยละ (%)
80.62
13.95
5.43
100

ตารางที่ 4 : ลักษณะรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการศึกษาตอ
ลักษณะของหลักสูตร
ตองเรียนทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด
เป น หลัก สูต รที่ เ ป ด โอกาสให ผูเ รี ย นได เ ลื อ ก
เรียนรายวิชาตามความถนัดและความสนใจ
ไมระบุ
รวม

จํานวน (คน)
19
107

รอยละ (%)
14.73
82.95

3
129

2.33
100

2. ผลการประเมินรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู
ตารางที่ 5 : ความคิดเห็นที่มีตอชื่อของหลักสูตร
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
100
26
3
129

รอยละ
(%)
77.52
20.16
2.33
100

ผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาชื่อของหลักสูตรมีความเหมาะสมนั้นไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ชื่อของหลักสูตรมีความหมายที่รวมถึงการจัดการเรียนรูทั้งหมด สื่อไดอยางครอบคลุม
ในทุกเนื้อหาวิชาสําหรับการศึกษา
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- บงชี้อยางชัดเจนวาเปนหลักสูตรปริญญาโทตอเนื่องปริญญาเอก
- ดูดีกวาชื่อหลักสูตรเดิม
- บัณฑิตที่จบปริญญาในชื่อสาขาวิชาการประถมศึกษาหางานทําไดยาก
- ใชไดสําหรับการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
- มีความนาสนใจ
- เขาใจไดงาย
ในส วนของผู เข ารวมการประชุมที่เห็นวาชื่อของหลักสูตรยังไมเหมาะสมนั้นไดใหข อคิดเห็น
เพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- เสนอใหใชชื่อหลักสูตรวา “วิทยาการการจัดการการเรียนรู” ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่ อภาษาอั ง กฤษและชื่ อรายวิ ช าที่อ ยู ใ นหลัก สูต ร และมีบ างคนเสนอให ใ ชชื่ อว า “สาขาวิท ยาการ
การจัดการเรียนรู” หรือ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู”
- ชื่อหลักสูตรยาวเกินไป
- ชื่อหลักสูตรไมไดมีความสําคัญเทากับเนื้อหาที่เรียน
- ชื่อยังไมนาสนใจเทาที่ควร ควรมีความพิเศษมากกวานี้
ตารางที่ 6 : ความคิดเห็นที่มีตอชื่อปริญญา
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
94
20
15
129

รอยละ
(%)
72.87
15.50
11.63
100

ผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาชื่อปริญญามีความเหมาะสม ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนชื่อ
ที่เกี่ยวของกับทางดานการศึกษาและมีความนาสนใจ
ในสวนของผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาชื่อปริญญายังไมเหมาะสมนั้นไดใหเหตุผล
ดังนี้
- ชื่อของปริญญาควรเปลี่ยนเปน “วิทยาการการจัดการเรียนรู” (เพิ่มคําวา “การ”)
- ชื่อปริญญาควรสื่อใหทราบเลยวาเปนหลักสูตรปริญญาโทตอเนื่องปริญญาเอก
- ยังไมนาสนใจและไมครอบคลุม
- ชื่อปริญญายาวไป
- ควรแยกปริญญาออกเปน 2 ใบ
- ดูไมภูมิฐาน
- ชื่อยังไมนาสนใจเทาที่ควร ควรมีความพิเศษมากกวานี้
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ตารางที่ 7 : ความคิดเห็นที่มีตอหลักการและเหตุผล
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
58
8
63
129

รอยละ
(%)
44.96
6.20
48.84
100

ผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาหลักการและเหตุผลของหลักสูตรมีความเหมาะสมนั้นไดใหความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนหลักการและเหตุผลที่มีความหมาย เหมาะสมและมีความนาสนใจ
สําหรับผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาไมเหมาะสมนั้นไดระบุเหตุผลไวดังนี้
ควรระบุใหเห็นถึงจุดเดนของหลักสูตรที่จะสามารถทดแทนจุดดอยของหลักสูตรเดิมใหชัดเจนมากกวานี้
รวมถึงคุณคาของหลักสูตรที่จะมีตอผูเรียน สังคม ระบบการศึกษาและประเทศชาติ ตลอดจนคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาวาเปนเชนไร
- ควรระบุเปนขอ ๆ
ตารางที่ 8 : ความคิดเห็นที่มีตอปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
42
12
75
129

รอยละ
(%)
32.56
9.30
58.14
100

ในการนี้มีผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นยังมี
ความไมเหมาะสมพรอมทั้งเสนอแนะดังตอไปนี้
- ควรเปนประโยคที่สั้น กระชับ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาและวัตถุประสงคควรเปนไปในแนวทางเดียวกัน
- เสนอใหปรับแกวัตถุประสงคเปน “เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการ
ความรู เปนผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน”
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ตารางที่ 9 : ความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
40
12
77
129

รอยละ
(%)
31.01
9.30
59.69
100

ในการนี้มีผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาคุณลักษณะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึง
ประสงคนั้นยังมีความไมเหมาะสมพรอมทั้งเสนอแนะดังตอไปนี้
- คําวา “มีผลการเรียนในระดับดีมาก” นั้นควรระบุใหชัดเจน (ไมต่ํากวา 3.00) หรืออาจจะเพิ่ม
เปนผูที่มีประสบการณทํางานทางดานการศึกษา
- เกรดเฉลี่ย 3.50 นั้นสูงเกินไป เสนอใหปรับเปนไมต่ํากวา 3.50 หรือผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- เสนอใหมีประสบการณทํางานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3 ป
ตารางที่ 10 : ความคิดเห็นที่มีตอโครงสรางหลักสูตร
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
102
11
16
129

รอยละ
(%)
79.07
8.53
12.40
100

มีผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาโครงสรางหลักสูตรมีความไมเหมาะสม พรอมทั้ง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
- มีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน
- ยังตองคงเดิมเนื่องจากเปนไปตามที่ สกอ.กําหนด
- ควรเพิ่มกลุมวิชาที่เกี่ยวของกับ “การบริหารการจัดการเรียนรู”
- ควรเพิ่มวิชาเลือกตามความสนใจใหมากขึ้น
- ควรเพิ่มรายวิชาที่ไดเคลื่อนไหว
- ควรเนนที่การวิจัยใหมาก
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นอกจากนี้ยังมีผูที่มีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรยังไมเหมาะสมเนื่องจากเหตุผลดังนี้
- การที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนแบบเจาะจงในแตละวิชารจะทําใหดูซ้ําซ อนกับผูที่จบใน
วิชาเอก เชน “การสอนสังคม” หรือไม
- ยังไมไดมีการระบุวาจะเนนการพัฒนาหลักสูตรหรือเจาะจงไปที่การสอน
- ควรลดหนวยกิตในหมวดวิชาพื้นฐานลง แตควรบังคับหมวดวิชาพื้นฐานใหมากขึ้นสําหรับ
คนที่ไมไดมีพื้นทางการศึกษาหรือประสบการณทํางาน
- จํานวนหนวยกิตมากเกินไปหากเทียบกับการเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกแบบเดิม
- ยังไมทราบความแตกตางระหวางปริญญานิพนธของผูที่จบปริญญาโทในกรณีที่ไมสามารถ
เรียนตอในระดับปริญญาเอกได
- ควรลดวิชาในหมวดวิจัยสถิติในกรณีที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมาแลวเนื่องจากมี
หนวยกิตจากการทําวิจัยมากอยูแลว
- ควรเพิ่มหนวยกิตในการทําปริญญานิพนธ
ตารางที่ 11 : ความคิดเห็นที่มีตอรายชื่อวิชาบังคับ
ความคิดเห็น
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
104
6
19
129

รอยละ
(%)
80.62
4.65
14.73
100

ผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวารายชื่อวิชาบังคับนั้นมีความเหมาะสมไดใหความคิดเห็น
เพิ่มเติมดังนี้
- มีความสอดคลองกับการเรียนรูและสภาพสังคมในปจจุบัน
- ครอบคลุม สามารถในไปประยุกตใชไดกับทุกสาขาวิชา
- การเพิ่ม “การบริหารการจัดการเรียนรู”
- สอดคลองกับสิ่งที่ตองการจะศึกษา
- บางรายวิชาควรกําหนดชื่อใหสั้นกะทัดรัดแตครอบคลุม
นอกจากนี้ยังมีผูที่มีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรยังไมเหมาะสมเนื่องจากควรจะเพิ่ม
รายวิชาที่เกี่ยวของกับ ICT ใหมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 12 : ความตองการปรับปรุงแกไขรายวิชาและจํานวนหนวยกิต
ความตองการปรับปรุงแกไขรายวิชา
และจํานวนหนวยกิต
ตองการ
ไมตองการ
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
44
61
24
129

รอยละ
(%)
34.11
47.29
18.61
100

ผูเขารวมการประชุมที่มีความตองการปรับปรุงแกไขรายวิชาและจํานวนหนวยกิตมีขอเสนอแนะ
ในประเด็นตางๆ ดังนี้
- ควรเพิ่มจํานวนหนวยกิตในรายวิชาเลือกเสรีมากยิ่งขึ้นและเพิ่มรายวิชาในกลุมนี้ใหมาก
ยิ่งขึ้น
- จํานวนหนวยกิตปริญญานิพนธมากเกินไป
- ควรเนนวิชาทีเ่ กี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม การวิจัย สถิติ ICT และ ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น
- ควรเพิ่มรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ การจัดการบริหารองคการการศึกษา องคกรแหงการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เปนการสรางภูมิปญญาไทย การจัดการเรียนรูในชุมชน
โปรแกรมวิเคราะหทางสถิตดิ วยคอมพิวเตอร
- ควรเพิ่มรายวิชาบังคับสําหรับคนที่ไมมีพนื้ ฐานทางการศึกษา
- ทั้งแผน ก และ ข ควรเลือกเรียนไดทั้งในภาคปกติ เสาร-อาทิตย และภาคค่ํา
- ควรลดรายวิชาที่ซ้ําซอนลง
- ควรเพิ่มใหมีรายวิชาทีเ่ กี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อที่ผูเรียนจะไดไมเครียด
- สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรเพิม่ หนวยกิตทางดานวิจัยและสถิติ
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ตารางที่ 13 : การยอมรับหลักสูตร
ระดับความคิดเห็น
หลักสูตร
วิทยาการการ
5
4
3
2
1
ไมระบุ
จัดการ
จํา รอย
จํา
รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย จํา รอย
เรียนรู
นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ นวน ละ
36 27.91 58 44.96 16 12.40 6 4.65 1 0.78 12 9.30
1. การเปด
หลักสูตร
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู
มีความ
เหมาะสม
44 34.11 49 37.98 20 15.50 4 3.10 0 0.00 12 9.30
2. เปน
หลักสูตรที่
สอดคลองกับ
สภาพสังคม
และ
การศึกษาใน
ปจจุบัน
18 13.95 58 44.96 30 23.26 11 8.53 0 0.00 12 9.30
3. เปน
หลักสูตรที่
สามารถ
ดําเนินการได
ตาม
เปาหมาย
45 34.88 46 35.66 23 17.83 3 2.33 0 0.00 12 9.30
4. เปน
หลักสูตรที่จะ
ชวยยกระดับ
การศึกษา
ของผูเรียน
52 40.31 44 34.11 18 13.95 3 2.33 0 0.00 12 9.30
5. เปน
หลักสูตรที่จะ
ชวยยกระดับ
วิชาชีพ
ทางการ
ศึกษา
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ตารางที่ 14 : ความประสงคในการศึกษาตอปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามหลักสูตร
ที่รางนี้
ความประสงคในการศึกษาตอ
ประสงค
ไมประสงค
ไมระบุ
รวม

จํานวน
(คน)
82
30
17
129

รอยละ
(%)
63.57
23.26
13.18
100

ผูเขารวมการประชุมที่มีความประสงคในการศึกษาตอปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามหลักสูตร
ที่รางนี้ไดระบุเหตุผลที่ตองการศึกษาตออันเนื่องมาจาก
- เปนหลักสูตรที่นาสนใจ มีความกวางขวางและครอบคลุม มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน มีความตอเนื่องและบูรณาการ รวมทั้งเปนหลักสูตรที่จะชวยยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา
- ใชเวลาในการศึกษานอย ประหยัดคาใชจาย
- พัฒนางานในอาชีพใหกาวหนา
- ตองการยกระดับการศึกษาของตนเอง
- ตองการศึกษาตอหากมีโอกาสและคาใชจายในการศึกษาตอมีความเหมาะสมเนื่องจาก
ไมมีทุนทรัพยในการศึกษาตอ
- มีความตั้งใจที่จะศึกษาตออยูแลว
- เชื่อมั่นในคุณภาพของ มศว
- ลดขั้นตอนในการเขาศึกษาตอและมีความตอเนื่องในการศึกษา
- สนใจจะเขาศึกษาตอหากแยกเปนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
- เพื่อการพัฒนาตนเอง
- เพื่อใหเกิดความลุมลึกในกระบวนการจัดการเรียนรู
- เพิ่มพูนความรู
- หางานไดงายขึ้น
- เรียนจบมาทางดานนี้
- สนใจศึกษาแตไมสามารถเขาศึกษาไดทันทีเนื่องจากติดเงื่อนไขที่จะตองชดใชทุนกอน
และบางสวนยังไมมั่นใจในประสบการณทํางานของตนเอง
- หากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนก็จะชวยในการตัดสินใจไดดีกวา
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ในสวนของผูที่ไมมีความประสงคในการศึกษาตอปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามหลักสูตรที่ราง
นี้ไดระบุเหตุผลดังนี้
- ตองทํางาน ไมมีเวลามาเรียน
- มีสาขาวิชาที่ไดเลือกเรียนไวแลว
- ตองการเรียนในสาขาวิชาที่จบมามากกวา
- ตัวของนิสิตไมมีความถนัดในสาขาวิชานี้
- หลักสูตรไมตรงกับความตองการ
- ตองการไดรับปริญญา 2 ใบ (แยกปริญญาโทกับปริญญาเอก)
- ตองการศึกษาตอแคระดับมหาบัณฑิต
- ยังไมแนใจวาหลักสูตรนี้จะมีคุณภาพมากกวาหลักสูตรเดิม
- ยังไมเขาใจตัวหลักสูตรชัดเจน (ตองการเปรียบเทียบขอดีขอดอยกับหลักสูตรเกา)
- เนื้อหาหลักสูตรใหมนี้มีความคลายคลึงกับหลักสูตรเดิม
- เกรงวาการเรียนแบบปริญญาโทควบปริญญาเอกจะทําใหไดความรูไมเต็มที่ เปนกังวล
เรื่องประสิทธิภาพ
- การเดินทางไมสะดวก
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ภาคผนวก ค
ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
----------------------------------โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเหมาะสม และใหการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ”
ขอ 2 ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ ประกาศ หรือมติอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ.2543
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด
ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาของคณะ สถาบัน
สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ
ภายในคณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาที่ไดรับแตงตัง้ จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทําหนาที่บริหาร จัดการ
หลักสูตร
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“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหนาที่เกี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบตั ิในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ สวน
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และมิไดมี
ขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบ
นี้ใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และการวินิจฉัยใหถือเปนที่สดุ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึ่งปการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา
โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมง การ
เรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8
ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียน
การสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
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7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค สําหรับหลักสูตรที่จัด
การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวน
ของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นสิ ิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 30 ถึง
45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45
ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติการคลินิก ที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบ
ทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากแผนการเรียน
ตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสติ ไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา 3 ถึง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ 45 ถึง 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชัว่ โมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขั้นปริญญา
บัณฑิต
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9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญา
มหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่ง
อาจมีได 2 แบบ คือ
แบบ ก (1) ประกอบดวยปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก (2) ประกอบดวยปริญญานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และรายวิชา
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาทีเ่ นนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญา
นิพนธ แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรทีเ่ นนการวิจัยโดยมีการทําปริญญา
นิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งหลักสูตรอาจ
กําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวยกิต ทั้งนี้
(1) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา
72 หนวยกิต
(2) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอย
กวา 48 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1(1) และ แบบ 1(2) จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ และมีการเรียน
รายวิชา ทั้งนี้
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(1) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา
48 หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
(2) ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอย
กวา 36 หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2(1) และ แบบ 2(2) จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา เปน
ดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให
ใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน
3 ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดระยะเวลา
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใดใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มเวลา
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานทีช่ ี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1, 12.2 และ ขอ 12.3 ใหนับตั้งแตวันที่ขึ้นทะเบียน
เปนนิสิตตามขอ 17.2
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 15 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
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15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา
15.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
15.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัตอิ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 16 การรับเขาเปนนิสติ ใชวธิ ีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
16.1 สอบคัดเลือก
16.2 คัดเลือก
16.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
16.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัย
ขอ 17 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
17.1 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด โดยชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนด เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสติ เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลาย
ลักษณอักษรในวันที่กําหนดใหรายงานตัว และเมื่อไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กําหนด
17.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
18.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการ
จัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
18.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใ ด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
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18.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
18.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายใน
กําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับ
อนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอืน่ กอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตอง
เรียนและสอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กาํ หนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได
ขอ 19 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ 6
และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 6
หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
20.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
20.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทีเ่ รียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวม
เปนหนวยกิตสะสม
20.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิต
ที่ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
20.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไมบังคับใหนิสติ สอบ
20.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดย
ไมนับหนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง
ปฏิบัตติ ามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 21 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดในระดับ S
ขอ 22 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 23 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติ
นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน
4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
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ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 24 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึง
จะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง(Self
Study)
ขอ 25 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
25.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ความหมาย
คาระดับขั้น
ระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
3.5
B+
ดีมาก (Very Good)
3.0
B
ดี (Good)
C+
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
2.0
C
พอใช (Fair)
1.5
D+
ออน (Poor)
1.0
D
ออนมาก (Very Poor)
0.0
E
ตก (Fail)
25.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผล
โดยใชสัญลักษณ ดังนี้
ความหมาย
สัญลักษณ
S
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิ ฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
IP
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)
25.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
25.3.1 นิสิตสอบตก
25.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
25.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 24
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25.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
25.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัตติ ามเกณฑในขอ 25.5.2
25.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแต
สาขาวิชาเห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการ
ฝกงานที่มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีที่นิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่กาํ หนด
ไวในหลักสูตร
25.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
25.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 24 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
25.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะเปลี่ยน
สัญลักษณ I เปนคาระดับขัน้ E ไดทันที
25.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
25.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานั้นตามขอ 22
25.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 32
25.6.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
25.6.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
25.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิตตามขอ 20
25.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1
ภาคการศึกษา
25.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 26 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมินเปน
ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผาน(Pass)
F
ไมผาน (Fail)
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ขอ 27 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และ การสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาผานแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ความหมาย
ระดับขั้น
P
ผาน(Pass)
F
ไมผาน (Fail)
ขอ 28 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
28.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวา B หรือจะ
เลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
28.2 นิสิตที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบ
ไดต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 29 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
29.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลีย่ สะสม ใหนับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 25.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา
หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขัน้ ที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับ
ขั้นเฉลีย่ ดวย
29.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดระดับคา D ขึ้นไปเทานั้น
29.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
เรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหาร
ดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
29.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาทีเ่ รียนทั้งหมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
29.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียน
ที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
29.6 ในภาคการศึกษาที่นสิ ิตได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคา
ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 30 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ อยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้
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30.1 ตกในรายวิชานั้น
30.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
30.3 พนจากสภาพนิสิต
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก
ขอ 31 สถานภาพนิสิต เปนดังนี้
31.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
31.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
31.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม
เต็มเวลา
31.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
31.2.1 นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
และเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
31.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาํ หนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก(1) และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลอง
ศึกษา
31.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตทีส่ อบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทํา
ปริญญานิพนธได
31.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับ
อนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันทีต่ นสังกัด
31.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิต
ขอ 32 การลาพักการเรียน
32.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
32.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นควรสนับสนุน
32.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
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32.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพ
นิสิตมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
32.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสติ ของภาคการศึกษานั้น และ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
32.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 32.2
32.4 ใหนับระยะเวลาทีล่ าพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
ขอ 33 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 34 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
34.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
34.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 33
34.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
34.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ
18.3
34.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชาํ ระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสติ
ตามขอ 23
34.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 15 อยางใดอยางหนึ่ง
34.3.4 คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดตา่ํ กวา 2.50
34.3.5 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมไดตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
34.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
34.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
34.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร ไมเพียงพอตามกําหนด ดังนี้
34.3.6.1 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง
นอย 6 เดือน
34.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9
เดือน

157

34.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน
34.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แลวยังไมผาน
34.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 31.2.2 ไดคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
34.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมิน คุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
34.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
34.3.11 มีความประพฤติเสือ่ มเสียอยางรายแรง
34.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
34.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
34.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต
ขอ 35 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
35.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนิสิต
เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนี้นิสิตจะตองปฏิบตั ิตาม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
35.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 35.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1
ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลีย่ นใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
35.3 นิสิตทดลองศึกษาทีเ่ ขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลีย่ นสถานภาพเปนนิสิตไดเมือ่ สิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
36.1 การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดเคยศึกษามาแลว ไดเฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิต
รายวิชาทีข่ อโอนมาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานั้น
ซ้ําอีก ทั้งนี้รายวิชาทีข่ อโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทีเ่ ขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
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การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
36.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอน หนวย
กิต รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มคี วามรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 38 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจากวิชาเอก
หรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ระดับบัณฑิต ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกที่เขามาศึกษา สําหรับการโอน หนวยกิตรายวิชาให
เปนไปตามขอ 36
ขอ 39 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
39.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้การนับระยะเวลาทีศ่ ึกษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
39.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับโอนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 36
39.3 นิสติ รับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 40 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 41 การสอบภาษา
41.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติ
ของตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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41.2 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัยอาจยกเวนใหไมตอ งสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
41.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูในเกณฑทบี่ ัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
41.2.2 นิสิตเรียนหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยใชภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติ
ของตนเปนสือ่ ในการเรียนการสอน
41.2.3 นิสิตทีก่ ําลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต
41.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 26
ขอ 42 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
42.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
42.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกีย่ วของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพื้นฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
42.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
42.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
42.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา 3.00 และลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติตั้งแตภาคการศึกษานั้น
เปนตนไป
42.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของ บัณฑิต
วิทยาลัย
42.5 นิสิตที่สอบไมผาน (F) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ
เพียง 3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสติ สอบตกในครั้งนั้น
ขอ 43 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
43.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) และ แผน ข จะตองสอบผานการ
สอบประมวลความรู
43.2 ผูมีสิทธิสอบประมวลความรู คือ
43.2.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1
ปการศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรูได
43.2.2 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ไดคะแนนเฉลีย่ สะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา 3.00 และลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และเมื่อนิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบประมวลความรูตั้งแตภาค
การศึกษานั้น เปนตนไป
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43.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของ บัณฑิต
วิทยาลัย
43.4 นิสิตที่สอบตก (F) จะตองสอบแกตวั ใหม ทั้งนี้นิสติ มีสิทธิสอบประมวลความรู
เพียง 3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบตกในการสอบครั้งนั้น
ขอ 44 ปริญญานิพนธ
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตอง
ทําปริญญานิพนธ
44.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
44.3 คณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย
ประกอบดวย
44.3.1 ปริญญานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย ประธาน
1 คน และกรรมการ 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอกรรมการเพิ่มได อีก 1 คน
44.3.2 ปริญญานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย
ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก 1 คน
ประธานและกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ จะตองมีคุณสมบัตติ ามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
44.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุม
การทําปริญญานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธได แตตองมีอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนกรรมการรวมอยูดวยอยางนอย 1 คน และตอง
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
44.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ
และ/หรือกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธของนิสิตอยางนอย 1 คน กรรมการ บริหารหลักสูตรที่
ไมใชกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธของนิสิตอยางนอย 3 คน และจะตองมีกรรมการพิจารณา
เคาโครงปริญญานิพนธไมนอยกวา 5 คน ทั้งนี้คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการจะตองเปนไปตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย คณะกรรมการ
ควบคุมการทําปริญญานิพนธทั้งคณะ กรรมการอีก 1 คนที่เปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอก
หรือสาขาซึ่งเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต และไมใชกรรมการควบคุมการทํา
ปริญญานิพนธของนิสิตและผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกอีก 1 คน โดยเปนการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา และแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ ตอง
ไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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44.6 ลิขสิทธิข์ องปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตตองสงใบขอตกลงวาดวย
ลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแก มหาวิทยาลัยพรอมการสงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 45 สารนิพนธ
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
45.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึ่งคนตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการ
สอบสารนิพนธ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 ลิขสิทธิข์ องสารนิพนธ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัตใิ หนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตตองสงใบ
ขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 46 การขอรับปริญญา
46.1 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
46.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัตดิ งั นี้
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
46.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอ ยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลา
ศึกษาตามที่กาํ หนดในขอ 12
46.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
46.2.3 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
46.2.4 สอบภาษาตางประเทศได หรือไดรับยกเวนตามขอ 41.2
คุณสมบัตเิ ฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (1)
46.2.5 สอบประมวลความรูไ ด
46.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
46.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
46.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรบั การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัตเิ ฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (2)
46.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
46.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
46.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัตเิ ฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
46.2.12 สอบประมวลความรูได
46.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
46.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัตเิ ฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
46.2.15 สอบวัดคุณสมบัตไิ ด
46.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
46.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
46.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
ขอ 47 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา
ที่มีคุณสมบัตติ ามขอ 46.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร

163

หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 48 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
48.1 การบริหารหลักสูตร
48.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
48.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
48.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
ขอ 49 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก ๆ 5 ป
ขอ 50 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจํา
เกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรทีเ่ ปดสอน
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารยประจํา
ของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
ขอ 51 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรดวย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ตองเปนผูมีคณ
ุ วุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองเปนผูมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร การเรียน การสอน การ
พัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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บทเฉพาะกาล
ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับนี้ขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับกอน โดยที่ขอความเดิมเอื้อประโยชนแกนิสิตทีเ่ ขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับ ฉบับนั้น
มีผลบังคับใชใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคับเดิมได จนกวานิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ง
สําเนาคําสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 2839/2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรใหมของคณะศึกษาศาสตร
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ภาคผนวก จ
วาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 6/2552

