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ราายละเอียดของหลักสูตร
หลัักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขขาวิชาวิทยาการทางการศึศึกษาและการรจัดการเรียนรู
น้
(หลัลักสูตรปรับปรรุง พ.ศ. 25559)
.............................................................................................
มหาวิทยาลั
ชือ่อสถาบันอุดมศึกษา
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ
วิททยาเขต/คณะะ/ภาควิชา
คณะศึกษาศาสตร์
ก

ห
หมวดที
่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไไทย

: การศึ
ก กษามหาาบัณฑิต
สาขาวิชาวิ
ช ทยาการททางการศึกษาและการจัดกาารเรียนรู้
E
ภาษาออังกฤษ : Master of Education
Prograam in Educaational Sciennce and Leaarning Manaagement

2. ชื่อปริญญาแและสาขาวิชา
ภาษาไททย
ชือเต็
อ่ ม : การศึศึกษามหาบัณฑิ
ณ ต
(วิทยาการทางการ
ย
รศึกษาและกาารจัดการเรียนรู
น ้)
ชือย่
อ่ อ : กศ.มม. (วิทยาการททางการศึกษาและการจัดกาารเรียนรู้)
ภาษาอัอังกฤษ

ชือเต็
อ่ ม : Masster of Educcation
(Eduucational Sccience and Learning
L
Maanagement))
ชือย่
อ่ อ : M.Ed. (Educatioonal Sciencee and Learnning Managgement)

3. วิชาเอก
1) การศึกษาาปฐมวัย (Eaarly Childhoood Educatioon)
2) การประถถมศึกษา (Eleementary Edducation)
3) วิทยาการรจัดการเรียนรูรู้ภาษาไทย (SScience of Thai
T Languaage Learningg Managemeent)
4) วิทยาการรจัดการเรียนรูรู้คณิตศาสตร์์ (Science off Mathemattics Learningg Management)
5) วิทยาการรจัดการเรียนรูรู้วิทยาศาสตร์ร์ (Science oof Science Learning
L
Management)
6) วิทยาการรจัดการเรียนรูรู้สังคมศึกษา (Science off Social Studdies Learninng Managem
ment)
7) วิทยาการรจัดการเรียนรูรู้ภาษาอังกฤษษ (Science of
o English Leearning Mannagement)
หน่วยงงานที่รับผิดชอบ
คณะศึกษาศาสตร์
ก
ม ทยาลัยศรี
มหาวิ
ศ นครินทรวิโรฒ
โ
บัณฑิตวิทยาลัย มหหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฒ
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตตลอดหลักสูตร
4.1 ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต สําหรับผูผ้ที่สําเร็จการศึศึกษาระดับปริญญาตรีทางงการศึกษา
4.2 ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต สําหรับผูผ้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา
ษ (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึ
/ กษาศาสตร์์) และ
ป
ประสงค์
ขอเทีทียบมาตรฐานนวิชาชีพครู
หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และเอกสารตําราที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 การร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) ซึ่งคาดว่าจะเปิดทําการสอนหลักสูตรนี้ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม พ.ศ. 2558
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 นักวิชาการทางการศึกษา
8.3 ผู้นําชุมชน นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
8.4 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.5 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
8.6 ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา
8.7 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนักฝึกอบรมบุคลากร
8.8 นักพัฒนาหลักสูตร
8.9 ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัย
8.10 อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

4
5

ตําแหน่งและรายชื่อ
คณาจารย์
รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา) ปีที่จบ
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
ชีววิทยา-คณิตศาสตร์), 2520
ค.ม.(สถิติการศึกษา), 2525
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
2533
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส),
2515
M.A. (TESL), 2520

Ph.D. (Curriculum & Instruction),
2523
รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ ค.บ. (การประถมศึกษา), 2519
ค.ม. (การประถมศึกษา), 2521
Ph.D. (Early Childhood
Education), 2532
ผศ.ดร.ชมนาด
ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2529
เชื้อสุวรรณทวี
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2532
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2555
อ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล
ค.บ. (การมัธยมศึกษา: ภาษาไทยภาษาฝรั่งเศส), 2545
ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Kansas,
Lawrence, U.S.A.
The University of Kansas,
Lawrence,U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Iowa, U.S.A
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแห่ง คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยอาศัยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการดํารงรักษาค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสั ง คมไทย โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนท้ อ งถิ่ น และภาคประชาชน (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ . 2554) และกระทรวงศึก ษาธิ ก ารมีน โยบายเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย พร้อมทั้งปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแบบ
หลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น และในปลายปี พ.ศ. 2558 จะเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of Southeast Asian
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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Nations) จึงจําเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ส่งผลทางบวก คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทําให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกันก็ส่งผลทางลบ คือ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตให้มี
ความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จึงส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมในทักษะที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ 2) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรู้ (Literacy) สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และการนํา
ตนเอง ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างและภาวะรับผิดชอบ ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยเพิ่มเติมจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
จากสภาพการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุสภา จึงส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การศึ ก ษาคื อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ทั้ ง ทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และทางสั ง คม
การลงทุนทางการศึกษาในทุกระดับนับว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การ
จัดการศึกษาจึงต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ “การศึกษาคือการ
สร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์” จากแนวคิดดังกล่าว จึงนํามาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนที่มีพื้นฐานและวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้เรียนที่สําเร็จปริญญาตรีทางการศึกษาและ
ผู้เรียนที่สําเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
จากการสํารวจความคิดเห็นต่อการเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ พบว่า เหตุผลที่นิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ เพราะความมีชื่อเสียงด้าน
การศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 72) โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการรับราชการครูเมื่อสําเร็จการศึกษา (ร้อยละ 68)
ต้องการนําวุฒิการศึกษาไปปรับวิทยฐานะ (ร้อยละ 45) และต้องการวางแนวทางในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกด้านการศึกษา (ร้อยละ 36) นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเน้นของหลักสูตรว่าควรเน้น
เนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน (PCK: Pedagogy Content Knowledge) ในอัตราส่วน 50:50
(ร้อยละ 51) รองลงมาคือ เนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอนในอัตราส่วน 70:30 (ร้อยละ 21)
นอกจากนี้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของหลักสูตรว่า หลักสูตรควรเปิดโอกาสการเข้าศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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สําหรับผู้ไม่มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษาได้วุฒิการศึกษา กศ.ม. และสามารถขอ
ใบประกอบวิชาชีพครู (ร้อยละ 54)
ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง
อันจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศสืบไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ระบุวิสัยทัศน์
ที่ว่าด้วย “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” และจุดเน้น คือ “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนําองค์กรเชิงรุกและกลยุทธ์
การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
ทําให้สังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันผลิตครูชั้นสูงแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดํารงไว้ซึ่งความเป็นผู้นําด้านการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาประเทศต่อไป
13. ความสัมพันธ์ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมววดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลัลักสูตร
1.
1 ปรัชญา คความสําคัญแลละวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญ
ญาของหลักสูตร
คุณ
ณภาพทางการรศึกษาเป็นผลลของการพัฒนาเทคโนโลยี
น
แ
และการวิ
จัยด้านวิทยาการรทางการศึกษาา
และการจั
แ
ดกาารเรียนรู้
1.2 ความมสําคัญของหหลักสูตร
สาาขาวิชาวิทยากการทางการศึศึกษาและการจัดการเรียนรูรู้เป็นสาขาหลัักของวิชาชีพครู ดังนั้นการรจัด
การศึ
ก กษาในรระดับมหาบัณฑิตมีจุดมุ่งหมมายเพื่อผลิตมหาบั
ม ณฑิตที่มีมีความสามารรถและสมรรถถภาพใน การวิวิจัย
อย่
อ างมีจรรยาาบรรณทางวิชาการและวิ
ช
ช พเพื่อสะทท้อนวิกฤตขอองการสอนแลละการจัดการรเรียนรู้ในระะดับ
ชาชี
การศึ
ก กษาขั้นพื้นฐาน จัดทําข้
า อเสนอเชิงนโยบายและส
น
สร้างสรรค์นวััตกรรมที่สอดดคล้องกับบริบทของสั
บ
งคมไไทย
และเท่
แ าทันกาารเปลี่ยนแปลลงของวิทยากการและเทคโนนโลยี รวมทั้งส่สงเสริมความเป็นผู้นําทางวิวิชาการ อุทิศตน
ศ
และคํ
แ านึงถึงปประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสํสาคัญ ดังนั้นมหาบั
ม ณฑิตขอองหลักสูตรดัังกล่าวจะเป็นกํ
น าลังสําคัญและ
แ
มีส่วนร่วมในกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึ
ด กษาขันพื
้น ้นฐานของปประเทศต่อไปป
1.3 วัตถุประสงค์
ป
ของหหลักสูตร เพื่อผลิ
อ ตบัณฑิตใหห้มีคุณสมบัติและคุณลักษณ
ณะดังต่อไปนี้
1.3.11 มีทักษะทางงปัญญา มีภาวะผู
า ้นําทางวิชาการ
ช
พัฒนาาและสร้างสรรค์นวัตกรรมททางการศึกษาาและ
การจัดการเเรียนรู้ โดยใช้้วิจัยเป็นฐาน และสามารถสืสื่อสารทางวิชาการอย่
ช
างมีประสิ
ป ทธิภาพ
1.3.22 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึศึกษา และมีจิจิตสาธารณะ
1.3.33 รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปปลงของวิทยาาการและสังคมม สามารถปรัรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อนื่
ได้อย่างสร้างสรรค์
า
และมีความสุข
2.
2 แผนพัฒนนาปรับปรุง
แแผนพัฒนา

กลยยุทธ์

1. พัฒนาออาจารย์ผู้สอนใหห้ทัน สนับสนนุนอาจารย์ให้ได้ดเพิ่มพูนความรูรู้และ
วิทยาการแและผลิตผลงานนทาง ประสบบการณ์โดยการศศึกษาต่อ ดูงานน อบรม
วิชาการแกก่สังคม
สัมมนาา ทําวิจยั และเผผยแพร่ผลงานโโดยการ
บริการรวิชาการแก่สังคม
ค
2.ปรับปรุงสถานที
ง
่ สื่อการร
ป งห้องบรรยายย และสื่อให้เหมมาะสม
-ปรับปรุ
เรียนการสสอนให้เพียงพอแและ - จัดหาาห้องปฏิบัติการรวิทยาศาสตร์ และ
แ
ทันสมัย
ห้องปฏิฏิบัติการการสอนแบบจุลภาค
-สร้างคความร่วมมือทางวิชาการกับ
3.สร้างเครืรือข่ายกับ
สถานศึกษษา ศูนย์การศึกษา
ษ
สถานศึศึกษา ศูนย์การศึศึกษาปฐมวัย สถาน
ส
ปฐมวัย แลละหน่วยงานที่
ประกออบการ และหน่วยงานที
ว
่เกี่ยวข้อง
อ
เกี่ยวข้อง
4. ติดตามการใช้หลักสูตรที
ร ่
- จัดปรระชุมสัมมนาคณ
ณะกรรมการบริริหาร
หลักสูตรและอาจารย์
ต
ผูผ้สอน
ปรับปรุง
- สอบถถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการ
จัดการรเรียนการสอนตตามหลักสูตร

หลักฐาน//ตัวบ่งชี้
1.จํานวนอาจารย์
า
ทีท่ีศึกษา ฝึกอบรมม
2. ปริมิ าณงานวิจัย การบริการทาง
วิชากการและผลงานนวิชาการใน
ลักษณะต่
ษ างๆ
ห้องเรียน ห้องประชชุม และสื่อการ
เรียนการสอนได้
น
รับการปรับปรุงให้ห้
เพียงพอและทั
ง
นสมััย
จดหหมายตอบรับจากสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาปฐมวัย สถาน
ประกอบการ และหหน่วยงานที่
ว อง
เกี่ยวข้
1.เอกสารสรุปผลกาารสัมมนา
2.ราายงานสรุปความมคิดเห็นของนิสิสิต

หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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หมวดดที่ 3 ระบบบการจัดการรศึกษา การดดําเนินการแและโครงสร้างของหลั
า
กสูตร
1. ระบบการจัดการศึ
ด กษา
1.1 ระบบ
จัดการศึศึกษาเป็นระบบบทวิภาค หนึนึ่งภาคการศึกษามี
ก ระยะเวลลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
เป็นนการจัดการศึศึกษาแบบเต็มเวลา
ม เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ
บ ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒว่าด้วยกาารศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาาคฤดูร้อน
ก ตร
มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรพิจารณาของงคณะกรรมกาารบริหารหลักสู
1.3 การเทียบเคี
ย ยงหน่วยกิ
ย ตในระบบททวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลั
ก กสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินินการเรียนการสอน
เดือน สิงหาาคม – เดือน ธัธนวาคม
ภ น
ภาคต้
ภ
ภาคปลาย
เดือน มกราาคม – เดือน พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหหลักสูตรการศึศึกษามหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบั
ณ ติตามข้อบั
อ งคับมหาวิทยาลั
ท ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้
า วยการศึกษาระดั
ษ บบัณฑิตศึ
ต กษา คือ
1) สําเร็
า จการศึกษาาระดับปริญญาตรี
ญ ปริญญาบั
ญ ณฑิต หรือ เทียบเท่า ดังนี้
1.1) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บบ.) หรือ ครุศาสตรบั
า
นฑิต (ค.บ.)
(
หรือ ศึึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ..)
หลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี
1.2) บัณฑิตในสสาขาอื่นที่เกียวข้
ย่ องกับวิชาเอก
า
2) มีความประพฤติ
ค
ติดี
3) ไมม่เป็นโรคติดต่อร้
อ ายแรงหรือเป็
อ นโรคที่เป็นอุ
น ปสรรคต่อการศึ
ก กษา
2.3 ปัญหาขของนิสิตแรกเข้า
นิสิตบาางคนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่
ก เพียงพพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื
น
่อแก้ไขปั
ไ ญหา/ ข้อจํ
อ ากัดของนินิสิตในข้อ 2.33
จัดรายวิวิชาให้เรียนเพิพิ่มเติมด้านภาาษาอังกฤษ ซึงดํ
่ าเนินการโดดยบัณฑิตวิทยาลั
ย ย
2.5 แผนกาารรับนิสิตและะผู้สําเร็จการรศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนนิสิตที่จะรับเเข้าเรียนในช่วง
ว 5 ปี (พ.ศศ.2559 – 25563) แยกตาามวิชาเอกต่างๆ
ง และจํานวน
นิสิตที่คาดว่
ค าจะสําเร็ร็จการศึกษา แสดงดั
แ งตารางต่อไปนี้

หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ตาราง 1 แสดงจํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 2563 แยกตามวิชาเอก
วิชาเอก
เวลาเรียน
การศึกษาปฐมวัย
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
การประถมศึกษา
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- ในเวลาราชการ
- นอกเวลาราชการ
รวม

2559
20(5)
5
15
15 (5)
5
10
15(5)
5
10
25 (10)
10
15
11 (3)
2(3)
6
86

จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
15
15
5
5
10
10
20(5)
5
15
15 (5)
5
10
15(5)
5
10
10 (10) 25 (10)
10 (10)
10
10
10
15
11 (3)
2(3)
6
10(5)
10(5)
10(5)
5(5)
5(5)
5(5)
35
96
35

2563
20(5)
5
15
15 (5)
5
10
15(5)
5
10
25 (10)
10
15
11 (3)
2(3)
6
10(5)
5(5)
96

หมายเหตุ จํานวนในวงเล็บ หมายถึง จํานวนนิสิตที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา และประสงค์ขอเทียบ
มาตรฐานวิชาชีพครู
ตาราง 2 แสดงจํานวนนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 2563
จํานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวมนิสิตในแต่ละปี
จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
รวมผู้สําเร็จการศึกษาสะสม

2559
86
86
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
35
96
35
86
35
96
121
131
131
86
35
96
86
121
217

2563
96
35
131
35
252

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
การศึกษา ซึ่งลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
รายการ
ระดับหลักสูตร
ค่าสอน (คณะ จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียม)
ค่าวัสดุ (อยู่ที่หลักสูตร)
ค่าจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร (อยู่ที่หลักสูตร)
ค่าใช้สถานที่ (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน :
อยู่ที่คณะ)
ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสูตร (อยู่ที่หลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
งบพัฒนาวิจัย
งบพัฒนาหน่วยงาน
ค่าส่วนกลางคณะ
รวมระดับคณะ
ปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ค่าประกันความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ส่วนกลาง
หอสมุดกลาง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมระดับมหาวิทยาลัย
รวมค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (4 งวด)
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (ปรับเลขกลม)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ถัวเฉลี่ย)

ค่าใช้จ่ายสะสม
ต่อหัว

ยอดรวม

ต่อหัว

342,000
60,000
60,000

34,200.00
6,000.00
6,000.00

30,000
20,000

3,000.00
2,000.00
51,200.00

51,200.00

3,200.00
3,200.00
6,400.00
12,800.00

64,000.00

16,250.00

80,250.00

14,161.76
4,969.04
8,720.00
6,000.00
2,080.00
11,808.00
47,738.80
127,988.80

127,988.80
127,988.80
31,997.20
32,000.00 บาท
128,000.00 บาท

ถัวจ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 128,000 บาท

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) สําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์) และประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
รายการ
ระดับหลักสูตร
ค่าสอน (คณะ จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียม)
ค่าบริหารการจัดการนิเทศทางการศึกษา (อยู่ที่หลักสูตร)
ค่าวัสดุ (อยู่ที่หลักสูตร)
ค่าจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร (อยู่ที่หลักสูตร)
ค่าใช้สถานที่ (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน:
อยู่ที่คณะ)
ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสูตร (อยู่ที่หลักสูตร)
รวมระดับหลักสูตร
ระดับคณะ
งบพัฒนาวิจัย
งบพัฒนาหน่วยงาน
ค่าส่วนกลางคณะ
รวมระดับคณะ
ปริญญานิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัย
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ค่าประกันความเสี่ยง
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ส่วนกลาง
หอสมุดกลาง
สน.คอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
รวมระดับมหาวิทยาลัย
รวมค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (5 งวด)
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (ปรับเลขกลม)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ถัวเฉลี่ย)

ค่าใช้จ่ายสะสม
ต่อหัว

ยอดรวม

ต่อหัว

396,000
121,500
75,000
75,000

39,600.00
12,150.00
7,500.00
7,500.00

37,500
25,000

3,750.00
2,500.00
73,000.00

73,000.00

4,562.50
4,562.50
9,125.00
18,250.00

91,250.00

16,250.00

107,500.00

18,970.00
6,656.00
10,900.00
7,500.00
2,600.00
14,760.00
68,886.00
688,887.00

168,887.00
1688,887.00
33,777.40
34,000.00 บาท
170,000.00 บาท

ถัวจ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 170,000 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
นิสิตที่เคยเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การเทียบโอนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิตเพื่อนับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่า
รายวิชาตามหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอน ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะต้องเรียนและเลือกเรียนวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.1 หลักสูตร
1.1.1 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หลักสูตร แผน ก 2
1) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต และทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
2) สําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) และประสงค์
ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพครู ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน
3 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต และทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
53 หน่วยกิต

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังตารางต่อไปนี้
โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาแกน
3. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
3.1 วิชาเอกบังคับ
3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
5. ปริญญานิพนธ์
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หน่วยกิต (แผน ก 2)
ผู้มีประสบการณ์
ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา และ
ทางการศึกษา
ประสงค์ขอเทียบมาตรฐาน
วิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
- หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

1.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
1) เลขรหัสสามตัวแรก
1.1 เลขรหัสตัวแรก 5-7 หมายถึง ระดับที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท
1.2 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง หมวดวิชาหรือวิชาเอก ได้แก่
0 หมายถึง หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา หรือหมวดวิชาแกน
1 หมายถึง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2 หมายถึง วิชาเอกการประถมศึกษา
3 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
4 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
7 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
8 หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.3 เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาหรือวิชาเอกของเลขรหัสตัวที่สอง
2) เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
3) เลขรหัสในวงเล็บ
3.1 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่หนึ่ง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
3.2 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่สอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติและภาคสนาม
3.3 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที่สาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
พฐ 501 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
FE 501
Research and Statistics in Education
พฐ 502 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
FE 502
Education for Development to Learning Society
พฐ 503* จิตวิทยาทางการศึกษา
FE 503
Educational Psychology
พฐ 504* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
FE 504
Educational Innovation and Information Technology
พฐ 505* ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
FE 505
Languages and Culture for Teacher Professional Development

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
ต้องเรียนเพิ่มเติม
 หมวดวิชาแกน
วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ELM 501 Curriculum Development and Educational Quality Assurance
วกจ 502 การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู
3(2-2-5)
ELM 502 Learning Management and Teachers’ Code of Ethics
 หมวดวิชาเอก
ให้เลือกเรียนรายวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเพียง 1 วิชาเอก ดังต่อไปนี้
1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
2) วิชาเอกการประถมศึกษา (Elementary Education)
3) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (Science of Thai Language Learning Management)
4) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Science of Mathematics Learning Management)
5) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science of Science Learning Management)
6) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (Science of Social Studies Learning Management)
7) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Science of English Learning Management)
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(1) วิชชาเอกการศึกษาปฐมวั
ก
ย
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดให้
า
เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
วกจ 5511
ELM 511
วกจ 5512
ELM 512
วกจ 5513
ELM 513

การศึศึกษาปฐมวัย
Earlyy Childhoodd Education
สัมมนนาปัญหาการรจัดการศึกษาและการเรียนรู
น ้เด็กปฐมวัย
Sem
minar in Learrning Management for Young Chilldren
การปประเมินผลการเรียนรู้สําหรัรับเด็กปฐมวัย
Asseessment for Young Children’ Learnning

3(3-00-6)
3(2-22-5)
3(2-22-5)

ข) วิชาเเอกเลือก ให้ห้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่
ห วยกิต จากกรายวิชาต่างๆๆ ดังนี้
วกจ 5514
ELM 514
วกจ 5515
ELM 515
วกจ 5516
ELM 516
วกจ 5517
ELM 517

การพพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สํสําหรับเด็กปฐมวัย
Creaative Activities Developpment for Yooung Childrren
การศึศึกษาพิเศษสําหรั
า บเด็กปฐมมวัย
Speccial Educatioon for Younng Children
การฝึฝึกบุคลากรสําหรั
า บการศึกษาปฐมวั
ษ
ย
Personnel Trainning in Early Childhood Education
การบบริหาร การนิเทศและการป
เ
ประกันคุณภาพพการศึกษาปฐฐมวัย
Adm
ministration Supervisionn and Quaality Assuraance in Early
Childdhood Educcation
วกจ 5518 สัมมนนารูปแบบการจัดการเรียนรู
น ้ทางการศึกษาปฐมวั
ษ
ย
ELM 518 Sem
minar in Moddel of Learnning Manageement for Yooung Childrren
วกจ 5519 สัมมนนาพัฒนาการรและพฤติกรรรมของเด็กปฐมมวัย
ELM 519 Sem
minar in Deveelopment and
a Behavioor of Young Children
วกจ 6611 การศึศึกษาค้นคว้าอิสระ
ELM 611 Indeependent Sttudy

2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(0-4-2)

(2) วิชาเอกการประถถมศึกษา
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนดให้
า
เรียนไม่
น น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิ
จ
ชาต่างๆ
า ดังนี้
วกจ 5521 การปประถมศึกษา
ELM 521 Elem
mentary Education
วกจ 5522 วิธีวิทยาการจั
ท
ดการเรียนรู้ระดับประถมศึ
บ
กษาาและการประะเมินผล
ELM 522 Methhodology of Elementaary Learningg Managemeent
andd Assessmennt
วกจ 5523 สัมมนนาปัญหาและะวิจัยเพื่อพัฒนาการจั
น
ดการรเรียนรู้ระดับประถมศึ
ป
กษา
ELM 523 Sem
minar in Probblems and Research foor Elementaary Level
Learrning Managgement
หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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3(2-22-5)
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ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 524
ELM 524
วกจ 525
ELM 525
วกจ 526
ELM 526
วกจ 527
ELM 527
วกจ 528
ELM 528
วกจ 529
ELM 529
วกจ 532
ELM 532
วกจ 541
ELM 541
วกจ 552
ELM 552
วกจ 562
ELM 562
วกจ 571
ELM 571
วกจ 621
ELM 621
วกจ 622
ELM 622
วกจ 623
ELM 623
วกจ 624
ELM 624
วกจ 625
ELM 625
วกจ 626
ELM 626

วิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
Science of Health and Physical Education Learning Management
วิทยาการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
Science of Visual Art, Music and Dance Learning Management
สัมมนาปัญหาและการพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
2(1-2-3)
Seminar in Problems and Development in Values Morals and
Ethics
สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพของผู้สอน
2(1-2-3)
Seminar in Enhancement of Teacher’s Strategies and Competence
การพัฒนาและวิเคราะห์แบบเรียนและสื่อการเรียน
2(2-0-4)
Development and Analysis on Textbooks and Media
วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(2-0-4)
Literature and Critiques on Children’s Literary
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการประเมินผล
3(2-2-5)
Methodology of Thai Language Learning Management and Assessment
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Science of Mathematics Learning Management
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประเมินผล
3(2-2-5)
Methodology of Science Learning Management and Assessment
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาและการประเมินผล
3(2-2-5)
Methodology of Social Studies Learning Management and Assessment
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
3(2-2-5)
Science of Organizing Learning English in Schools
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาํ หรับการศึกษาและการวิจัย
2(2-0-4)
Computer and Technology for Education and Research
สัมมนาปัญหาและการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
2(1-2-3)
Seminar in Problems and Development of Learner Activities
สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
2(1-2-3)
Seminar in Behavior and Development Young Children
สัมมนาการบริหารและการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน
2(1-2-3)
Seminar in Educational Administration and Supervision
สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครูในชุมชน
2(1-2-3)
Seminar in the Role of School and Teacher in the Community
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
Independent Study
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(3) วิชชาเอกวิทยากการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ก) วิชาาเอกบังคับ กํกาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดั
ช งนี้
วกจ 5531
ELM 531
วกจ 5532
ELM 532
วกจ 5533
ELM 533

การจัจัดการเรียนรูหลั
ห้ กภาษาไทยย
3(2-22-5)
Learrning Managgement in Grammar
G
of Thai Language
วิธีวิทยาการจั
ท
ดการเรียนรู้ภาษาาไทยและการปประเมินผล
3(2-22-5)
Methhodology of Thai Langguage Learnning Manageement and Assessment
สัมมนนาปัญหาและะการวิจัยการจจัดการเรียนรูภาษาไทย
ภ้
3(2-22-5)
Sem
minar in Probblems and Research
R
off Thai Languuage
Learrning Management

ข) วิชาเเอกเลือก ให้ห้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่
ห วยกิต จากกรายวิชาต่างๆๆ ดังนี้
วกจ 5534
ELM 534
วกจ 5535
ELM 535
วกจ 5536
ELM 536
วกจ 5537
ELM 537
วกจ 538
ELM 538
วกจ 5539
ELM 539
วกจ 631
ELM 631
วกจ 6632
ELM 632
วกจ 6633
ELM 633
วกจ 6634
ELM 634
วกจ 6635
ELM 635
วกจ 6636
ELM 636
วกจ 6637
ELM 637

การพพัฒนาเครื่องมืมือประเมินผลลการเรียนรูภ้ าษาไทย
า
2(1-22-3)
Deveelopment of
o Assessmeent Tools in Thai Languuage Learninng
2(1-22-3)
การใใช้ภาษาไทยเพืพื่อการจัดการรเรียนรู้
Thai Language UUsage for Leearning Mannagement
วรรณ
ณคดีและวรรณ
ณกรรมไทยเพืพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-22-3)
Thai Literature for
f Learningg Managemeent
ศิลปะะการจัดการเรีรียนรู้กวีนิพนธ์
น ไทย
2(1-22-3)
Art of
o Thai Poettry Learningg Managemeent
การวิวิเคราะห์พื้นฐานทางภาษาศศาสตร์เพื่อกาารจัดการเรียนรู
น้
3(2-22-5)
Anallysis of Linnguistic Foundation for Language Learning Management
การใใช้ภาษาไทยในนงานวิจัย
2(1-22-3)
Thai Language UUsage in Reesearch
การสัสังเคราะห์งานนวิจัยทางการจจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-22-5)
Reseearch Synthesis for Thaai Learning M
Managemennt
การนินิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษษาไทย
2(1-22-3)
Supeervision of TThai Languaage Learninng Managem
ment
คติชนวิ
น ทยาในแบบบเรียนภาษาไไทย
2(2-0-4)
Folkklore in Thaii Textbookss
2(1-22-3)
การวิวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไททยและหนังสืออ่
อ านประกอบบ
Anallysis of Thaii Language in
i Textbookks and Suppplement Books
2(1-22-3)
การพพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการรจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
Meddia, Material and Innovaation Develoopment in Thai
T Learninng Managem
ment
การจัจัดกิจกรรมเพือพั
่ ฒนาศักยภภาพทางภาษาาไทย
2(1-22-3)
Activvities Managgement for Developingg Thai Languuage Potenttials
2(2-0-4)
การพพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไททยในระดับปรระถมศึกษา
Thai Language CConcept Deevelopmentt in Elementtary Level
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วกจ 6338
ELM 6338
วกจ 6339
ELM 6339

การพัฒนามโนทั
ฒ
ศน์ทางภาษาไทย
ท
ยในระดับมัธยมศึกษา
Thai Language
L
Cooncept Deveelopment inn Secondaryy Level
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ส
Indepeendent Studdy

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

(4) วิชาเอกกวิทยาการจัดการเรี
ด
ยนรู้คณิ
ค ตศาสตร์
ก) วิชาเอกกบังคับ กําหนนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จาากรายวิชาดังนีน้
วกจ 5441 วิทยากการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตตร์
3(2-2--5)
ELM 5441 Sciencce of Matheematics Learning Managgement
วกจ 5442 การประเมินผลเพื่อพัพฒนาการเรียนรู
ย ้คณิตศาสตตร์
3(2-2--5)
ELM 5442 Assesssment for Developing
D
M
Mathematic
cs Learning
วกจ 5443 สัมมนาาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรี
ด
ยนรู้คณิ
ณตศาสตร์
3(2-2--5)
ELM 5443 Seminnar in Probleems and Reesearch of Mathematics
M
s Learning Managemen
M
nt
ข) วิชาเอกกเลือก ให้เลือกเรี
อ ยนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิ
ว ต จากรรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 5444
ELM 5444
วกจ 5445
ELM 5445
วกจ 5446
ELM 5446
วกจ 5447
ELM 5447
วกจ 5448
ELM 5448
วกจ 5449
ELM 5449
วกจ 6441
ELM 6441

มโนทัศน์
ศ ทักษะ และกระบวนการรทางคณิตศาสสตร์ระดับประะถมศึกษา
Matheematical Concepts, Skillls and Proccesses in Eleementary Leevel
มโนทัศน์
ศ ทักษะและะกระบวนการทางคณิตศาสสตร์ระดับมัธยมศึ
ย กษา
Matheematical Concepts, Skillls and Proccesses in Secondary Levvel
การพัฒนาสื
ฒ ่อ วัสดุ และนวั
แ ตกรรมมการจัดการเรีรียนรู้คณิตศาสตร์
Mediaa, Material and Innovatiion Developpment in Mathematics
Learniing Manageement
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริ
เ มสร้างศักยภาพด้
ย
านคณิ
ณิตศาสตร์
Activitties Manageement for Ennhancing Pootentials in Mathematiccs
ประชุมปฏิ
ม บัติการสําหรั
า บครูคณิตศาสตร์
Worksshop for Mathematics Teachers
T
การนิเทศการจั
ท
ดการรเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศ
Supervvision of Maathematics Learning Maanagement
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ส
Indepeendent Studdy

หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)

2(2-0--4)
2(2-0--4)
2(1-2--3)
2(1-2--3)
2(1-2--3)
2(1-2--3)
2(0-4--2)
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(5) วิชาเอกกวิทยาการจัดการเรี
ด
ยนรู้วทยาศาสตร์
ทิ
ก) วิชาเออกบังคับ กําหนด
ห ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดดังนี้
วกจ 5551
ELM 551
วกจ 5552
ELM 552
วกจ 5553
ELM 553

ประวัวัติและปรัชญาวิทยาศาสตรร์
3(3--0-6)
Histoory and Phillosophy of Science
3(2--2-5)
วิธีวิทยาการจั
ท
ดการเรียนรู้วิทยาาศาสตร์และการประเมินผลล
Methhodology of Science Leearning Mannagement and
a Assessm
ment
3(2--2-5)
สัมมนนาปัญหาและะการวิจัยการจจัดการเรียนรูวิว้ ิทยาศาสตร์
Sem
minar in Probblems and Research
R
off Science Leearning Management

ข) วิชาเออกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้น้อยกว่า 3 หนน่วยกิต จากรรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 5554
ELM 554
วกจ 5555
ELM 555
วกจ 5556
ELM 556
วกจ 5557
ELM 557
วกจ 5558
ELM 558
วกจ 5559
ELM 559
วกจ 6651
ELM 651
วกจ 6652
ELM 652
วกจ 6653
ELM 653
วกจ 6654
ELM 654

การพัพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาาสตร์ในระดับประถมศึ
บ
กษาา
2(2--0-4)
Scientific Conceept Developpment in Eleementary Level
การพัพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาาสตร์ในระดับมั
บ ธยมศึกษา
2(2--0-4)
Scientific Conceept Developpment in Seecondary Leevel
การพัพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการรจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรร์
2(1--2-3)
Meddia and Innoovation Deveelopment inn Science Learning
L
Management
การจัจัดกิจกรรมเพือพั
่ ฒนาศักยภภาพทางวิทยาาศาสตร์
2(1--2-3)
Activvities Managgement for Developingg Science Pootentials
2(1--2-3)
การนินิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ย
Supeervision of Science
S
Leaarning Management
การพัพัฒนาความคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
ท
2(1--2-3)
High Order Thinnking Develoopment in Science
S
การจัจัดการชั้นเรียนนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2(1--2-3)
Science Classrooom and Labboratory Maanagement
การพัพัฒนาเครื่องมืมือประเมินผลการเรียนรู้วทยาศาสตร์
ทิ
2(1--2-3)
Deveelopment of
o Assessmennt Tools in Science
S
Learrning
แนวโโน้มการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
2(2--0-4)
Trennds in Science Curriculuum Developpment
การศึศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0--4-2)
Indeependent Sttudy

หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

-199-

(6) วิชาเอกกวิทยาการจัดการเรี
ด
ยนรูสั้สังคมศึกษา
ก) วิชาเอกกบังคับ กําหนนด ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิ
จ
ชาดังนี
ง ้
วกจ 5661 มโนทัศน์
ศ และประเด็นทางสังคมศึกษา
ก
3(3-00-6)
ELM 5661 Social Studies Cooncepts andd Issues
3(2-22-5)
วกจ 5662 วิธีวิทยาการจัดการเรียี นรู้สังคมศึกษาและการป
ก
ประเมินผล
ELM 5662 Methoodology of Social
S
Studiies Learningg Managemeent and Assessment
วกจ 5663 สัมมนาาปัญหาและวิจัจยการจัดการรเรียนรู้สังคมศึศึกษา
3(2-22-5)
ELM 5663 Seminaar in Probleems and Ressearch of Soocial Studiees Learning Managemennt
ข) วิชาเอกกเลือก ให้เลือกเรี
อ ยนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากราายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 5664
ELM 5664
วกจ 5665
ELM 5665
วกจ 5666
ELM 5666
วกจ 5667
ELM 5667
วกจ 5668
ELM 5668
วกจ 5669
ELM 5669
วกจ 6661
ELM 6661
วกจ 6662
ELM 6662

ภูมิปญญาท้
ญ
ั
องถิ่นเพืพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึศึกษา
Local Wisdom foor Social Stuudies Learning Managem
ment
การจัดการเรี
ด
ยนรู้สังคมศึ
ง กษาเพื่อความเป็
อ
นพลลเมือง
Sociall Studies Leearning Management foor Citizenship
สังคมศึศึกษาเพื่อควาามเข้าใจอาเซียน
ย
Sociall Studies for ASEAN Unnderstandingg
สังคมศึศึกษากับการพพัฒนาคุณธรรรมและจริยธรรม
Sociall Studies annd Developpment of Mooral and Ethhics
สังคมศึศึกษากับสิ่งแววดล้อม
Sociall Studies annd Environm
ment
การนิเทศการจัดการรเรียนรู้สังคมศึกษา
Superrvision of Soocial Studies Learning Managemen
M
nt
สัมมนาาประเด็นและะแนวโน้มปัญหาสั
ห งคมไทย
Seminnar in Issuess and Trendds of Thai Soociety Problems
การศึกษาค้
ก นคว้าอิสระ
ส
Indeppendent Stuudy

2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(1-22-3)
2(0-44-2)

(7)) วิชาเอกวิทยาการจั
ท
ดกาารเรียนรูภ้ าษษาอังกฤษ
ก) วิชาเอกกบังคับ กําหนนด ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิ
จ
ชาดังนี
ง ้
วกจ 5771
ELM 5771
วกจ 5772
ELM 5772
วกจ 5773
ELM 5773

วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤฤษในโรงเรียน
3(2-2-55)
Sciencce of Englishh Learning M
Managemennt in Schoolls
การประเมินผลการจัจัดเรียนรู้ภาษษาอังกฤษ
3(2-2-55)
Assesssment of Ennglish Learning Management
สัมมนาาปัญหาและกาารวิจัยการจัดการเรี
ด
ยนรู้ภาษาอั
า งกฤษ
3(2-2-55)
Seminnar in Probleems and Reesearch Studdies on the Organizatioon of Englishh
Learning Experiennces

หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 574
ELM 574
วกจ 575
ELM 575
วกจ 576
ELM 576
วกจ 577
ELM 577
วกจ 578
ELM 578

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Workshops for English Teachers
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้หนังสือ
2(2-0-4)
A Study on Language and Literacy
เทคนิคและวิธวี ิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom-Research Techniques and Methodology for Teaching of English
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
English for Teachers
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
Independent Study

 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาใดๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 2 หน่วยกิต
วกจ 581 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้สําหรับครู
2(2-0-4)
ELM 581 Learning Organization and Knowledge Management for Teacher
วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา
2(1-2-3)
ELM 582 Educational Policy Analysis
วกจ 583 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 583 Qualitative Research for Learning Management
วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
ELM 584 Academic Writing
วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
3(2-2-5)
ELM 585 Inclusive Education
วกจ 586 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 586 Information Technology for Learning Development
 ปริญญานิพนธ์
วกจ 691
ELM 691
วกจ 692
ELM 692
วกจ 693
ELM 693

ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
Master’s Thesis 1
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
Master’s Thesis 2
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
Master’s Thesis 3

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กําหนดให้เรียนจํานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ELM 791 Practicum in Profession of Teaching
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

4(0-12-0)
4(0-12-0)
4(0-12-0)

3(0-6-3)
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วกจ 792
ELM 792
วกจ 793
ELM 793

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
Internship 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
Internship 2

3(0-16-0)
3(0-16-0)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต แบบ ก 2 ทั้งในและนอกเวลาราชการ
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฐ 501
พฐ 502
พฐ 503
วกจ 501
วกจ 502

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
จิตวิทยาทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู
รวมจํานวนหน่วยกิต

ผู้มี
ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้าน
หน่วยกิต ประสบการณ์ การศึกษา และประสงค์ขอ
ทางการศึกษา เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู
3(2-2-5)




3(2-2-5)

2(2-0-4)


3(2-2-5)


3(2-2-5)
12
14

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
พฐ 504
พฐ 505
วกจ........
วกจ 791
วกจ 691

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
............................................
(วิชาเลือก)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้าน
ผู้มี
หน่วยกิต ประสบการณ์ การศึกษา และประสงค์ขอ
ทางการศึกษา เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู
2(1-2-3)

2(1-2-3)

9



3(0-6-3)

4(0-12-0)

13
20

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
วกจ.......
วกจ.......
วกจ 692
วกจ 793

ชื่อวิชา
................................................(วิชาเลือก )
.................................................(วิชาเลือกเสรี)
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
รวมจํานวนหน่วยกิต

ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้าน
ผู้มี
หน่วยกิต ประสบการณ์ การศึกษา และประสงค์ขอ
ทางการศึกษา เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู
3


2




4(0-12-0)

3(0-16-0)
9
12

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-22ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วกจ 792
วกจ 693

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
รวมจํานวนหน่วยกิต

ผู้มี
ประสบการณ์
หน่วยกิต
ทาง
การศึกษา
3(0-16-0)
4(0-12-0)

4

ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้าน
การศึกษา และประสงค์ขอ
เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู


7

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
พฐ 501
FE 501

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research and Statistics in Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการ
เลือกใช้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระทําข้อมูลเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์
งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝีกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การแปลผล
และการเขียนรายงานการวิจัย
พฐ 502
FE 502

การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3(2-2-5)
Education for Development to Learning Society
ทําความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด
ทางการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการศึกษาในมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างสรรค์ความรู้เพื่อนําพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพึ่งตนเองและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
พฐ 503*
FE 503

จิตวิทยาทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Psychology
ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการให้
คําปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการและ ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
การคิด เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิตและการปรับตัว
ศึกษาการจัดบริการหลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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พฐ 504*
FE 504

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(1-2-3)
Educational Innovation and Information Technology
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ
ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการพัฒนาโครงงานสื่อ นวัตกรรม
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และชุมชนเป็นฐาน
พฐ 505*
FE 505

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
2 (1-2-3)
Languages and Culture for Teacher Professional Development
ศึกษาและวิเคราะห์ความสําคัญและธรรมชาติของภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษาเชิงบูรณาการ ทักษะการนําเสนอ
และการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาใน
ฐานะที่เป็นเครื่องมือสืบทอดวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
ต้องเรียนเพิ่มเติม
 หมวดวิชาแกน
กําหนดให้เรียนจํานวน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปนี้
วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ELM 501 Curriculum Development and Educational Quality Assurance
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวโน้ม หลักการ และทฤษฎีพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ รูปแบบ
องค์ประกอบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร รูปแบบและกลยุทธ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยบนพื้นฐานงานวิจัยที่ได้ผล ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และฝึก
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วกจ 502 การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู
3(2-2-5)
ELM 502 Learning Management and Teachers’ Code of Ethics
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้
และความเป็นครูบนพื้นฐานปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตตปัญญาศึกษา หลักการ
รูปแบบ และกลวิธีการจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
สัมมนาประเด็นปัญหาที่สําคัญของงานครู กฎหมาย มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สมรรถนะ
ของครูมืออาชีพ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของ
การจัดการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตสํานึก
สาธารณะ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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 หหมวดวิชาเอกก
(1) วิชาเอกกการศึกษาปปฐมวัย
ก) วิชาเอกบั
ช
งคับ กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายยวิชาดังนี้
วกจ 511 การศึกษาปปฐมวัย
3(3-0-66)
ELM 511 Early Childhood Education
ศึกษาและวิเคราะห์ จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก วิวัฒนาการของการ
น
รศึกษาปฐมวัยทั
ย ้งในและ
ต่ า งประเท ศ แนวคิ ด และหลั
แ
ก กา รการศึ ก ษา ปฐมวั ย ธรรรมชาติ ก ารเเรี ย นรู้ ข องเ ด็ ก วั ย ปฐมวัวั ย
พระราชบัญญ
ญัติการศึกษาาแห่งชาติและะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัวัย หลักสูตร การจัดรูปแบบบ
การศึกษาปฐฐมวัยทั้งในแลละต่างประเทศ พร้อมทั้งนวัตกรรมทางกการศึกษาปฐมวัย และงานนวิจัยที่เกี่ยวกักับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
วกจ 512 สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาและกการเรียนรู้เด็กปฐมวั
ก
ย
3(2-2-55)
ELM 512 Seminar in Learning Managem
ment for Yooung Children
ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการรจัดการศึกษาาและการเรียนรู
น ้ของเด็กปฐฐมวัย
ครอบคลุมททฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิ
บ ตวิทยาพัฒนาการและ
ฒ
ะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวััย แนวคิดแลละ
หลั ก การที่หหลากหลาย ปั จ จัย สํา คัญ เกี
เ ่ ยวข้องกั บการจั
ก ดการศึ กษาและการรจัด การเรีย นรู
น ้ เน้นเด็ กเป็ปน
ศูนย์กลาง การเล่นของเด็ก นวัตกรรมกการศึกษาปฐมมวัย การจัดการชั้นเรียนในนระดับปฐมวัย การฝึกปฏิบับัติ
ออกแบบกรระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู้ การอออกแบบสื่อ การใช้
ก นวัตกรรรม เทคโนโลลยี รวมทั้งกาาร
ออกแบบการรสร้างเครื่องมืมือวิจัย เพื่อส่งเสริ
ง มศักยภาพและการเรียนรู
ย ้ของเด็กไดด้อย่างเหมาะสสม
3(2-2-55)
วกจ 513 การประเมินผลการเรี
น
ยนนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
ELM 513 Assessmeent for Young Childrenn’ Learningg
ศึกษา แนวคิคิด หลักการ กระบวนการ
ก
และแนวโน้มใหม่
ใ ของการวัวัดและประเมินผลการศึกษา
ษ
ระดับปฐมวัยยโดยมุ่งเน้นการประเมินตาามสภาพจริง เพื่อพัฒนาให้ห้เหมาะสมสําหรั
า บเด็กแต่ละบุ
ล คคล พร้อม
อ
ทั้งฝึกปฏิบัติการสร้าง กาารใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื
ณ
่องมืมือวัดและประะเมินแบบที่เป็นทางการแลละ
ไม่เป็นทางการ การนําผลลการวัดและปประเมินไปใช้เพื
เ ่อวินิจฉัย ตัดสิน แก้ไข และปรั
แ
บปรุง การเรียนรู้ของ
อ
เด็กปฐมวัย กการรายงานผลลการประเมินเด็
น กปฐมวัยบนพื
บ ้นฐานของงจรรยาบรรณ
ณในวิชาชีพ
ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่
น น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิ
จ
ชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 514 การพัฒนาคความคิดสร้างสรรค์
ง สําหรับเด็
บ กปฐมวัย
2(1-2-33)
ELM 514 Creative Activities
A
Developmennt for Younng Childrenn
ศึกษา และวิวิเคราะห์ทฤษษฎีสมองของเด็ด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวกัับระบบความมคิด หลักและ
วิธีการส่งเสริิมความคิดสร้
ส างสรรค์ของเด็
อ กปฐมวัย วิเคราะห์ปปััจจั ยต่างๆที่มีมีผลต่อการพัพัฒนาความคิคิ ด
สร้างสรรค์ วิธีการส่งเสริมความคิ
ม
ดสร้างสรรค์
า
ฝึกปฏิบัติการคัดเลืลือกและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกาาร
ทํางานร่วมกันนด้วยความรับผิ
บ ดชอบอย่างสสร้างสรรค์ รวมมทั้งกิจกรรมอือื่นๆ ที่ส่งเสริมความคิ
ค ดสร้างสสรรค์สําหรับเด็ด็ก
ปฐมวัย
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วกจ 515 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 515 Special Education for Young Children
ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาการ
ด้านต่างๆ ที่ล่าช้าหรือผิดปกติ การสังเกต และประเมินเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการเรียน
การสอนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อม การถ่ายโอน การ
ทํางานร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการ การออกแบบสื่อ และจัดกิจกรรม
โดยจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 516 Personnel Training in Early Childhood Education
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการของการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
การวิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกหัวข้อ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติการ การทํางานร่วมกัน การเป็นผู้นําและผู้ตาม และการเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งจัดการ
ฝึกอบรมโครงการต่างๆ บนมาตรฐานของจรรยาบรรณการฝึกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
วกจ 517 การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 517 Administration Supervision and Quality Assurance in Early Childhood
Education
ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกลวิธีในการ
บริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพด้านการศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการงานบริหาร งานนิเทศ และ
งานประกันคุณภาพการศึกษาจากสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรต่างๆ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมทั้งจัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
วกจ 518 สัมมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 518 Seminar in Model of Learning Management for Young Children
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก และทฤษฎีการเรียนรู้ วิทยาการ
จัดการศีกษา รูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในภาวะปัจจุบัน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้งสี่ด้าน การใช้สื่อเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย นํามาประยุกต์เพื่อพัฒนาจัดการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัยให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
วกจ 519 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 519 Seminar in Development and Behavior of Young Children
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา
บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย รวมทั้งผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละวัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ฝึกปฏิบัติการสังเกตอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ บนพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อนําผลจากปฏิบัติการมาจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
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วกจ 611 การศึกษาค้้นคว้าอิสระ
2(0-4-22)
ELM 611 Independdent Study
เลือกศึกษาหหัวข้อ หรือปรระเด็นที่เกี่ยวกกับวิทยาการกการเรียนรู้ แลละเทคโนโลยีสมั
ส ยใหม่
หรือเป็นเรื่องที
ง อ่ ยู่ในความมสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้
น มว่าจะเป็ปนเรื่องจําเป็นในอนาคตที
น
่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐฐมวัย วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ก การใช้เทคโนโลยี
ท
ในกาารจัดทําและเเสนอข้อมูล
การนําเสนอผลงาน ทั้งนีขึข้ น้ึ อยู่กับดุลยพพินิจของอาจาารย์ที่ปรึกษาแและคณะกรรมมการบริหารหหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
(2) วิชาเออกการประถมมศึกษา
ก) วิชชาเอกบังคับ กําหนดให้เรียยน 9 หน่วยกิต จากรายวิวิชาดังนี้
วกจ 521 การประถมศึกึ ษา
3(3-0-66)
ELM 521 Elementary Educatiion
ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย
ป แนวคิด หลักการ แลละวิวัฒนาการรของการประถถมศึกษา
พระราชบัญญ
ญัติการศึกษาาแห่งชาติและะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกาารประถมศึกษา
ษ ธรรมชาติและพัฒนากาาร
ของเด็กวัยประถมศึ
ป
กษา หลักสูตรการรศึกษาขั้นพื้นฐานและหลั
น
ก ตรสถานศึกษา
กสู
ก ระบบบบริหารและกาาร
ประกันคุณภภาพในสถานศึึกษาระดับปรระถมศึกษา และนวั
แ ตกรรมมทางการประถถมศึกษาในยุคปั
ค จจุบัน
วกจ 522 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
น ้ระดับประถถมศึกษาและกการประเมินผล
ผ
3(2-2-55)
ELM 522 Methodollogy of Elem
mentary Leearning Management and Assesssment
ศึกษาแนวคิิด หลักการ ทฤษฎี
ท การจัดการเรี
ก ยนรู้ รูปแบบและแน
ป
นวทางการจัดการเรี
ก ยนรู้
ในระดับปรระถมศึกษา และกระบวนนการวัดและปประเมินผลกาารศึกษาและกการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นกาาร
ประเมินตามสภาพจริงเพือพั
อ่ ฒนาผู้เรียน บูรณาการคความรู้และจัดกิ
ด จกรรมการรเรียนรู้ที่หลากกหลายโดยเน้น้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น สสํ า คั ญ บริ ห ารจั
า ด การชั้ น เรี ย นและสิ่ งแวดล้
ง
อ มในนการเรี ย นรู้ ผลิ ต และใช้ สืสื่ อ เทคโนโลลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมกาารเรียนรู้ สิ่งแวดล้
แ อมเพื่อส่สงเสริมการเรีียนรู้ของผู้เรียน วิเคราาะห์วิธีการแลละ
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึึกปฏิบัติการรสร้างเครื่องมืมือและการตรรวจสอบคุณภาพเครื
ภ
่องมือ ออกแบบกาาร
เรียนรู้และจัดดการชั้นเรียนที
น ่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้
ใ กับผู้เรียน การบริหารจััดการวัดและปประเมินผลกาาร
เรียนรู้ระดับปประถมศึกษา การนําผลกาารวัดและประะเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ก้ไขข้อบกพร่อง
อ
ทางการเรี ย นรู้ ระดับ ประะถมศึ กษา ปัปญ หาและแแนวโน้ มของกการวั ดและป ระเมิ นผลกาารเรี ย นรู้ ร ะดัดั บ
ประถมศึกษาา และการเสริริมสร้างจรรยาาบรรณของผูทํท้ าหน้าที่วัดแลละประเมินผลล
วกจ 523 สัมมนาปัญหาและวิจัยเพพื่อพัฒนาการรจัดการเรียนรู
น ้ระดับประถถมศึกษา
3(2-2-55)
ELM 523 Seminar in Problems and Reseearch for Elementary
E
Level Leaarning
Managem
ment
ศึกษา สํารววจ วิเคราะห์ สัสงเคราะห์ แลละอภิปรายสภภาพปัญหาด้านหลั
า กสูตรแลละการจัดการ
เรี ย นรู้ ร ะดั บบประถมศึ ก ษาที
ษ ่ ส่ ง ผลกรระทบต่ อ การรจั ด การศึ ก ษา
ษ แนวทางแและแนวโน้ ม การวิ
ก จั ย ระดัดั บ
ประถมศึกษาาในปัจจุบันและอนาคต จาากบทความ ตํตารา เอกสารร งานวิจัย และสภาพจริ
แ
งในสถานศึ
ง
กษา
ษ
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการสรร้างข้อเสนอโโครงการวิจัยที
ย ่เกี่ยวกับกาารพัฒนาหลักสู
ก ตรหรือแก้ก้ปัญหา พัฒนา
น
ผู้เรียน และพพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรระดับประถมศึกษาที่มีประะสิทธิภาพ
หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3(2-2-5)
ELM 524 Science of Health and Physical Education Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปแบบกระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์
ความรู้ แ ละสมรรถภาพผู้ เ รี ย น การออกแบบและปรั บ ปรุง เพื่ อ พั ฒ นาการจัด การเรี ยนรู้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
3(2-2-5)
ELM 525 Science of Visual Art, Music and Dance Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้
ทัศ นศิ ลป์ ดนตรี แ ละนาฏศิ ลป์ ที่ ได้ จากแนวคิด ทฤษฎี แ ละผลจากงานวิ จัย การออกแบบสื่อ การใช้
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
2(1-2-3)
ELM 526 Seminar in Problems and Development in Values Morals and Ethics
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม หลักการ มาตรฐานวิชาชีพด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติตน การศึกษาปัญหาทางจริยธรรม การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาค่านิยม คุณธรรมขั้นสูง การแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตและดํารงตนเป็น
ผู้มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรมขั้นสูงและตามหลักศาสนาเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม การสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม การสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวม การตระหนักใน
การปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม การคุ้มครอง ดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึกสาธารณะให้กับชุมชน
วกจ 527 สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพของผู้สอน
2(1-2-3)
ELM 527 Seminar in Enhancement of Teacher’s Strategies and Competence
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของเด็ก
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพการสอน ศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยและกลวิธีใหม่ๆ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน การทดลองใช้
การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักของวิชาชีพครู
วกจ 528 การพัฒนาและวิเคราะห์แบบเรียนและสื่อการเรียน
2(2-0-4)
ELM 528 Development and Analysis on Textbooks and Media
การศึกษาสภาพและคุณค่าของหนังสือเรียนและสื่อการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของรูปแบบเนื้อหาและ
มโนทัศน์ (Concept) เพื่อประมวลข้อมูลนํามาพัฒนาหนังสือเรียน สื่อการเรียนและสื่อการสอนจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หาข้อยุติจากการวิเคราะห์และประเมินเพื่อนํามาเสนอแนวคิดนวัตกรรมในการพัฒนา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-28-

หนังสือเรียน ให้สามารถเป็นปัจจัยเอื้ออํานวยประสิทธิภาพต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรมสําหรับเด็ก
2(2-0-4)
ELM 529 Literature and Critiques on Children’s Literary
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีวรรณกรรมสําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและ
ลั ก ษณะของวรรณกรรมแปลงและแปลจากของต่ า งประเทศ หลั ก การ และกระบวนการวิ จ ารณ์
วรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีอยู่และพึงประสงค์ ความรับผิดชอบด้านวรรณกรรมของสังคม การส่งเสริมและ
แพร่ขยายวรรณกรรมสําหรับเด็ก
วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการประเมินผล
3(2-2-5)
ELM 532 Methodology of Thai Language Learning Management and Assessment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ทั้งในและนอกห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย แนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งทางด้านความรู้ ทักษะภาษาและคุณลักษณะที่ดีในการ
ใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกับการศึกษาสภาพจริงใน
สถานศึกษา เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรม สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง และการคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีจรรยาบรรณและเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 541 Science of Mathematics Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี มุมมอง และความเข้าใจธรรมชาติของ
คณิตศาสตร์แนวโน้มและวิทยาการทางคณิตศาสตร์ศึกษา และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย โดยออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
ชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน การเรียนรวมและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประเมินผล
3(2-2-5)
ELM 552 Methodology of Science Learning Management and Assessment
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งใน
และนอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวโน้มของการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง และ
จิ ต วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ มุ่ ง วิ นิ จ ฉั ย จั ด ตํ า แหน่ ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ข องผู้ เ รี ย น ฝึ ก
ปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อวินิจฉัย
ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาและการประเมินผล
3(2-2-5)
ELM 562 Methodology of Social Studies Learning Management and Assessment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
การจัดชั้นเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ การออกและพัฒนาสื่อ การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามสภาพจริง ฝึกปฏิบัติการ
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาสื่อ และวัดประเมินผลในสถานศึกษาจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
3(2-2-5)
ELM 571 Science of English Learning Management in Schools
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ธรรมชาติในการพัฒนาภาษาแม่ ภาษาที่สองและ
ภาษาต่างประเทศ องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ปัจจัย
และอิทธิพลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการสร้ า งและวิ เ คราะห์ ห ลัก สูตรในโรงเรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานด้ วยนวั ตกรรมต่ างๆ
แนวโน้มใหม่ของหลักการและทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัดและ
ประเมินผลทางภาษา การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ
วกจ 621 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาและการวิจัย
2(2-0-4)
ELM 621 Computer and Technology for Education and Research
ศึกษาหลักการทํางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็น
เครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีต่างๆ สําหรับ
การศึกษาและการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้ อมูล การใช้ คอมพิ วเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
วกจ 622 สัมมนาปัญหาและการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
2(1-2-3)
ELM 622 Seminar in Problems and Development of Learner Activities
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผู้เรียน คุณลักษณะและหน้าที่ของครู หลักเกณฑ์
ในการจัดในการจัดกิจกรรมผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาปัญหาและสถานการณ์การจัดกิจกรรม
ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมผู้เรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัดกิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษาต่างๆ
วกจ 623 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
2(1-2-3)
ELM 623 Seminar in Behavior and Development Young Children
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กวัยเรียน ศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน ศึกษา
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและค้นคว้าแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วกจ 624 สัมมนาการรบริหาร และกการนิเทศงานนวิชาการในโรรงเรียน
2(1-2-33)
ELM 624 Seminar in Educatioonal Administration annd Supervission
ทบทวนหลักการเกี
ก
่ยวกับการประถมศึ
ก
กษา
ษ ศึกษาคุณ
ณลักษณะและหหน้าที่ของผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ในการจัดและะบริหารในโรงเรียนประถมมศึกษา การรบริหารงานเเพื่อสอดคล้องกับระบบกาาร
ปกครองของงประเทศ ทบบทวนหลักการนิเทศการศึกษา
ก ศึกษาปัญหาและสภาาวการณ์การนินิเทศการศึกษา
ษ
ในเมืองและชนบท ศึกษาค้
ษ นคว้าหาแแนวทางในกาารปรับปรุงกาารนิเทศการศึศึกษา เพื่อมุ่งผลสั
ผ มฤทธิ์และ
ล
ศึกษาผลงานนของหน่วยศึกษานิ
ก เทศก์ขอองกรมกองต่างๆ
วกจ 625 สัมมนาบทบบาทของโรงเรีรียนและครูในชุ
น มชน
2(1-2-33)
ELM 625 Seminar in the Role of School and Teachher in the Community
C
y
ทบทวนหลักการเกี
ก
่ยวกับหน้
ห าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนปรระถมศึกษาต่อชุมชนในด้าน
การศึกษา ทรัรัพยากร ระเบีบียบ ประเพณีและวัฒนธรรมม การศึกษาองค์การบริหารรและองค์การตต่าง ๆ ในชุมชน
ช
การสร้างควาามสัมพันธ์ระหหว่างโรงเรียนกั
น บชุมชน อุปสรรคและปั
ป
ญ าง ๆ ของการสร้
ญหาต่
ข
างคความสัมพันธ์
แนวคิดในกาารแก้ปัญหาโดดยศึกษาเป็นรายกรณี
ร
วกจ 626 การศึกษาค้้นคว้าอิสระ
2(0-4-22)
ELM 626 Independdent Study
เลือกศึกษาหหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแสวิ
ก
ทยากการการเรียนรูรู้ เทคโนโลยีใหม่
ห ๆ และ/หรืรือ
เรื่องที่อยู่ในคความสนใจในนปัจจุบัน หรือมี
อ แนวโน้มว่าจะเป็
า นเรื่องจจําเป็นในอนาาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู
อ ่กับดุลยพินินิจ
ของอาจารย์ทที่ปรึกษาและคณะกรรมกาารบริหารหลักสู
ก ตร โดยมีอาจารย์
า ที่ปรึกษาควบคุ
ษ
ม
(3) วิชาเเอกวิทยาการรจัดการเรียนรูรู้ภาษาไทย
ก) วิชชาเอกบังคับ กําหนดให้เรียน
ย 9 หน่วยกิต จากรายวิชา
ช ดังนี้
วกจ 531 การจัดการเเรียนรู้หลักภาาษาไทย
3(2-2-55)
ELM 531 Learning Manageme
M
ent in Gram
mmar of Thai Language
ศึกษาการจัดการเรี
ด
ยนรู้ทางด้านหลักภาษาไทย ลักษณะสํ
ษ าคัญทาางด้านภาษาไททย ครอบคลุม
ด้านระบบเสีสียง ระบบคํา ประโยค และความหมาาย โดยการปประยุกต์หลักภาษาไทยกั
ก
บกระบวนกา
บ
าร
จั ด การเรี ย นรู
น ้ กระบวนกการเรี ย นการรสอนไวยาก รณ์ ไ ทยและ การจั ด กิ จ กรรรมการเรี ย นการสอนหลั
น
ลั ก
ภาษาไทยให้้สอดคล้องตามศักยภาพขอองผู้เรียน
วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
น ้ภาษาไทยแและการประเมิมินผล
3(2-2-55)
ELM 532 Methodollogy of Thai Languagge Learningg Managem
ment and Assessment
A
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิคิด หลักการ ทฤษฎี
ท รูปแบบบ และวิธีการจัดการเรียนรูรูภ้ าษาไทย
ทั้งในและนออกห้องเรียน การบริหารจัดการชั
ด ้นเรียนและสิ่งแวดล้อมที
อ ่เอื้อต่อกาารเรียนรู้ภาษษาไทย แนวโน้น้ม
ของการวัดแและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั
ภ
้งทางด้
ท านความมรู้ ทักษะภาษษาและคุณลักษณะที
ษ ่ดีในกาาร
ใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้
บ น วิเคราะะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกั
ม บการศึกษาสภาพจริ
ษ
งใน
ใ
สถานศึกษา เพื่อออกแบบบและพัฒนากิจกรรม สื่อ นวัตกรรมกาารจัดการเรียนรู้ และการรวัดประเมินผล
ผ
ความก้าวหน้น้าในการเรียนรู
น ้ โดยมุ่งเน้นการประเมิ
น
น
นตามสภาพจริ
ริง และการคํานึ
า งถึงความแตกต่างระหว่าง
า
บุคคลเพื่อวินนิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้้อบกพร่องทาางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีจรรยาบบรรณและเพืพื่อ
หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ELM 533 Seminar in Problems and Research of Thai Language Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายสภาพปัญหา ผลกระทบของหลักสูตรและการจัด
การเรียนรู้ภาษาไทย และแนวโน้มการวิจัยทางภาษาในอนาคต จากงานวิจัย บทความ ตํารา เอกสารและ
สภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย
ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 534 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
2(1-2-3)
ELM 534 Development of Assessment Tools in Thai Language Learning
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลักการ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษา โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือทางการสอนภาษา การบริหารจัดการ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการ
นําผลการวัดและประเมินไปใช้ เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ
วกจ 535 การใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
ELM 535 Thai Language Usage for Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์หลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง
การดู การพูด การอ่านและการเขียน โดยการประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติการสอนทักษะการใช้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
วกจ 536 วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
ELM 536 Thai Literature for Learning Management
ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ทั้งในด้านรูปแบบ
เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ตลอดจนมองเห็นคุณค่าทั้งด้านสารัตถะและสุนทรียภาพทางภาษาใน
แต่ละยุคสมัย โดยการประยุกต์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
วกจ 537 ศิลปะการจัดการเรียนรู้กวีนิพนธ์ไทย
2(1-2-3)
ELM 537 Art of Thai Poetry Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
อันเป็นลักษณะเฉพาะในภาษาไทยที่ก่อให้เกิดลีลาต่างๆ ในการประพันธ์และนําหลักการจัดการเรียนรู้
ร้อยแก้วและร้อยกรองไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วกจ 538 การวิเคราะห์พื้นฐานทางภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 538 Analysis of Linguistic Foundation for Language Learning Management
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ ในการวิเคราะห์เสียง การจําแนกคํา หน้าที่ของคํา
ระบบการสร้างคําและประโยค วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาในด้านความหมาย โดยใช้ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อ นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-32-

วกจ 539 การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย
2(1-2-3)
ELM 539 Thai Language Usage in Research
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัย รวมถึงการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในงานวิจัยอย่างมีเหตุผล มี
ศิลปะในการเขียน และสอดคล้องตามหลักกระบวนการวิจัย
วกจ 631 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ELM 631 Research Synthesis for Thai Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสังเคราะห์
แนวทางการวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านรูปแบบ กระบวนการ
กลวิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้ การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การประเมินผลและ
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 632 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
2(1-2-3)
ELM 632 Supervision of Thai Language Learning Management
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และรูปแบบต่าง ๆ สําหรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ทักษะและเทคนิ คการนิเทศ การเสนอรูปแบบการสอนใหม่ ๆ และการประเมินระบบการนิเ ทศ เพื่ อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาจริยธรรมและทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้นิเทศก์ ฝึก
ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียน
วกจ 633 คติชนวิทยาในแบบเรียนภาษาไทย
2(2-0-4)
ELM 633 Folklore in Thai Textbooks
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางคติชนวิทยา ระเบียบและวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยาทางด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่สอดแทรกอยู่ในแบบเรียนภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทาง
คติชนวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 634 การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบ
2(1-2-3)
ELM 634 Analysis of Thai Language in Textbooks and Supplement Books
ศึกษาความเป็นมาและเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบตาม
หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการวิเคราะห์แบบเรียนเพื่อพัฒนา
แนวการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 635
ELM635

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
2(1-2-3)
Media, Material and Innovation Development in Thai Learning
Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย วิเคราะห์ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการสร้าง พัฒนา และประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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วกจ 636 กการจัดกิจกรรรมเพื่อพัฒนาาศักยภาพทางงภาษาไทย
2(1-2-3)
ELM 636 Activities
A
M
Managemen
nt for Developing Thai Languagee Potentialss
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด และหลักการรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้
ก
านภาษาไทย
ของผู้เรียนรายยบุคคลตามคววามสนใจและะความถนัดโดดยคํานึงถึงธรรรมชาติและวัยของผู
ย ้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมโครงงานน ค่ายภาษาไททย ทัศนศึกษา
ษ เกมละครและการแสดดงทางภาษาไไทย และการ
ป นผล
ประเมิ
วกจ 637 กการพัฒนามโนทัศน์ทางภาาษาไทยในระะดับประถมศึกษา
ก
2(2-0-4)
ELM 637 Thai
T Language Conceppt Developpment in Ellementary Level
ศึกษาและวิเคราะห์มโนทัศน์ของภาษาไททยในหลักสูตรระดั
ร บประถมมศึกษา มโนทัทัศน์ และ
ความเข้าใจทีคลาดเคลื
่ค
่อน การปรั
ก บเปลี่ยนมโนทั
ย
ศน์ แนวทางการพั
แ
พัฒนามโนทัศน์นทางภาษาไททย ฝึกปฏิบัติ
การวัดและประะเมินผลมโนททัศน์ทางภาษษาไทยเพื่อนําไไปใช้ในการอออกแบบกิจกรรรมการเรียนรูรู้ให้เหมาะสม
กัับวัยและพัฒนาการของผู
น
้เรียนที่มีพื้นฐาานความรู้ทางภภาษาไทยที่แตกต่
ต างกัน
ษ
วกจ 638 กการพัฒนามโนทัศน์ทางภาาษาไทยในระะดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 638 Thai
T Language Conceppt Developpment in Seecondary Level
L
ศึกษาวิเคราะหห์มโนทัศน์ของภาษาไทยใน
อ
นหลักสูตรระดัดับมัธยมศึกษา
ษ มโนทัศน์แลละ
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน การปรั
ก บเปลี่ยนมโนทัศน์ แนวทางการพััฒนามโนทัศน์นทางภาษาไททย ฝึกปฏิบัติ
การวัดและประะเมินผลมโนททัศน์ทางภาษษาไทยเพื่อนําไไปใช้ในการอออกแบบกิจกรรรมการเรียนรูรู้ให้เหมาะสม
กัับผู้เรียนที่มีพืพ้ืนฐานความรูทางภาษาไทย
ท้
ยที่แตกต่างกัน
วกจ 639 กการศึกษาค้นคว้
ค าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 639 Independennt Study
เ อกศึกษา สํารวจ
เลื
า วิเคราะะห์และสังเคราาะห์ประเด็นปัญหา แนวโน้น้ม และกระแสสวิทยาการ
การเรียนรู้และะเทคโนโลยีใหม่
ห ที่เกี่ยวกับการจัดการเรีรยนรู้ภาษาไททยตามความสสนใจของนิสิตโดยคํ
ต านึงถึง
จรรยาบรรณนันักวิจัย และจัจัดทําข้อเสนออโครงการวิจัจัยต่ออาจารย์ย์ที่ปรึกษา ทั้งนี
ง ้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะก
ษ
กรรมการบริหารหลักสูตร
((4) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก) วิชาเอกบั
า งคับ กํกาหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดั
ช งนี้
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรี
ก ยนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 541 Science
S
of Mathematiics Learning Managem
ment
ศึกษา วิเคราะะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีี มุมมองและคความเข้าใจธรรรมชาติของคณิตศาสตร์
แ
แนวโน้
มและวิวิทยาการทางงคณิตศาสตร์ร์ศึกษา และผผลการวิจัยที่เกี
เ ่ยวกับการจัจัดการเรียนรูรู้คณิตศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการแแปลงหลักสูตรคณิตศาสตรร์ในระดับการรศึกษาขั้นพื้นฐานสู
น
่การจัดการเรี
ด
ยนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่หลากหลาย โดดยออกแบบแและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรีียนรู้ การจัดการชั
ด ้นเรียน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรี
อ
ยนรู้ และการวัดปรระเมินผลการรเรียนรู้ ซึ่งคํานึ
า งถึงความแแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน การเรียนรวมและบริ
ย
ริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพทางค
ก
ณิตศาสตร์ของผู
อ ้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วกจ 542 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 542 Assessment for Developing Mathematics Learning
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ และแนวโน้มของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เพื่อวินิจฉัยผู้เรียน จัด
ตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่ใช้ในงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการสร้าง ปรับปรุง บริหารจัดการใช้เครื่องมือ และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือและแบบวัดทางการศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 543 Seminar in Problems and Research of Mathematics Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายแนวโน้ม ปัญหาและผลกระทบของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากงานวิจัย บทความ ตํารา เอกสาร และสภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัย ศึกษาแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จากสื่อประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมต่างๆ ฝึกการเขียนบทความ
เชิงวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย
ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 544 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 544 Mathematical Concepts, Skills and Processes in Elementary Level
ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทัศน์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนที่มีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน
วกจ 545 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 545 Mathematical Concepts, Skills and Processes in Secondary Level
ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนที่มีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน
วกจ 546 การพัฒนาสื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 546 Media, Material and Innovation Development in Mathematics Learning
Management
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ การเลือกใช้ การพัฒนา การวิเคราะห์คุณภาพ ปัญหา
และประเมินผลการใช้สื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและใช้สื่อ
และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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วกจ 547 กการจัดกิจกรรรมเพื่อเสริมสร้
ส างศักยภาพพด้านคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 547 Activities
A
M
Managemen
nt for Enhanncing Potenntials in Maathematicss
ศึกษา วิเคราะะห์ แนวคิด หลักการจัดกิจกรรมเพื
ก
่อส่งเสสริมศักยภาพด้านคณิตศาสสตร์
ข องผู้ เ รี ย นตาามความถนั ดและความส
ด
นใจโดยคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมชาาติ ความสามมารถ และวั ยของผู
ย
้ เ รี ย น
ฝึกปฏิบัติการอออกแบบและะจัดกิจกรรมคคณิตศาสตร์ทีท่ีเน้นทักษะและกระบวนกการ โครงงานนคณิตศาสตร์
เกกม ค่ายคณิตศาสตร์
ศ
เพื่อส่งเสริ
ง มศักยภาาพด้านคณิตศาสตร์
ศ ของผู้เรียน
ค คณิตศาสตตร์
2(1-2-3)
วกจ 548 ปประชุมปฏิบัติตกิ ารสําหรับครู
ELM 548 Workshop
W
f Mathem
for
matics Teacchers
ศึกษา วิเคราะะห์ แนวคิด ทฤษฎี และฝึกปฏิ
ป บัติการอออกแบบการจัดการเรี
ด
ยนรู้คณิ
ณตศาสตร์
การเขียนแผนกการจัดการเรียนรู
ย ้ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสร้างและใช้ส้ ื่อการเรียนรูรู้ การวัดและ
ป นผลการรเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนนะครูในการจัจัดการเรียนรูคณิ
ประเมิ
ค้ ตศาสตร์
วกจ 549 กการนิเทศการรจัดการเรียนรูรู้คณิตศาสตร์ร์
2(1-2-3)
ELM 549 Supervision
S
n of Mathem
matics Learning Manaagement
ศึกษา วิเคราะะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีฎี รูปแบบและะเทคนิคของกการนิเทศ การรสอนงาน
การเป็นพี่เลี้ยงวิ
ง ชาการ เพื่อเสริ
อ มสร้างสสมรรถนะของงครูในการจัดการเรี
ด
ยนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการ
วางแผนและอออกแบบการนิเทศ การให้ขอมู
อ้ ลย้อนกลับในระดั
บ
บห้องเรียน และกาารประเมินผลกการนิเทศ
วกจ 641 กการศึกษาค้นคว้
2(0-4-2)
ค าอิสระ
ELM 641 Independennt Study
เ อกศึกษา วิเเคราะห์ และสสังเคราะห์ประเด็น หัวข้อ ปัปญหา แนวโนน้ม กระแสวิทยาการ
เลื
ท
ที่เกี่ยวกับการจจัดการเรียนรูรู้คณิตศาสตร์ทีท่อยู่ในความสสนใจในปัจจุบับนหรือมีแนววโน้มว่าจะเป็นเรื
น ่องจําเป็น
ณะกรรมการ
ในนอนาคต โดยคํานึงถึงจรรยยาบรรณนักวิจัจยั ทั้งนี้ขึ้นอยูยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึ
ป กษาและคณ
บ หารหลักสูตร
บริ
ต
(5) วิชาเอกกวิทยาการจัดการเรี
ด
ยนรู้วทยาศาสตร์
ทิ
ก) วิชาเอกบั
ช
งคับ กําหนด ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายยวิชาดังนี้
3(3-0-6)
วกจ 551 ปประวัติและปรรัชญาวิทยาศศาสตร์
ELM 551 History
H
andd Philosophhy of Sciencce
ศึกษา วิเคราะะห์ และอภิปรายประวั
ร
ติของวิทยาศาสตรร์ในแต่ละยุค ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
แ วั ฒ นาก ารของศาสตตร์ ใ หม่ ท างวิ ทยาศาสตร์
และวิ
ท
ทีท่ี เ นื่ อ งมาจา กการบู ร ณา การทั้ ง ในแลละนอกสาขา
วิ ทยาศาสตร์ ตระหนั ก ใน ธรรมชาติ ข องวิ
อ ท ยาศาส ตร์ ความก้ า วหน้ า การนํนํ า ความรู้ แ ละะวิ ธี ก ารทาง
วิททยาศาสตร์ไปใช้
ป ในสังคมอย่างมีคุณธรรมมจริยธรรม

หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประเมินผล
3(2-2-5)
ELM 552 Methodology of Science Learning Management and Assessment
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งใน
และนอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
คิดขั้นสูง และจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งวินิจฉัย จัดตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อ
วินิจฉัย ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 553 Seminar in Problems and Research of Science Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายปัญหาและผลกระทบของหลักสูตรและการจัดการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ จากงานวิ จั ย บทความ ตํ ารา เอกสาร และสภาพจริ งจากสถานศึ กษา พร้ อมทั้ งเสนอ
แนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย
ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้
วกจ 554 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 554 Scientific Concept Development in Elementary Level
ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทัศน์ และ
ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น การปรั บเปลี่ ย นมโนทั ศ น์ แนวทางการพั ฒ นามโนทั ศ น์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน
วกจ 555 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 555 Scientific Concept Development in Secondary Level
ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์ และ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนวทางการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน
วกจ 556 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 556 Media and Innovation Development in Science Learning Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอุปกรณ์การจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผล
การใช้สื่อ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 557 Activities Management for Developing Science Potentials
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนรายบุคคล ตามความสนใจและความถนัด โดยคํานึงถึงธรรมชาติและวัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้ โครงงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษา เกม ละคร การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และการประเมินผล
วกจ 558 การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 558 Supervision of Science Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน
การเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารและการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ ในระดั บ ห้ อ งเรี ย น
การประเมินผลการนิเทศ และจัดทําโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
วกจ 559 การพัฒนาความคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 559 High Order Thinking Development in Science
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และประเภทของการคิดขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง การวัดและ
ประเมินผลการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 651 Science Classroom and Laboratory Management
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ และรูปแบบการจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน สํารวจเพื่อ
ค้ น หาปั ญ หา การจั ด การชั้ น เรี ย น การจั ด บรรยากาศการเรี ย นรู้ ใ นสภาพจริ ง ของชั้ น เรี ย น และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ทดลองใช้ และรายงานผล
วกจ 652 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 652 Development of Assessment Tools in Science Learning
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ และแนวโน้มของการพัฒนาเครื่องวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือการวัดประเมินผลที่ใช้
ในงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน บริหารจัดการใช้เครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
แบบวัดการคิด แบบวัดเจตคติ และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมีจรรยาบรรณ
วกจ 653 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
ELM 653 Trends in Science Curriculum Development
ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประเด็นปัญหา และกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ข องไทยและต่ า งประเทศเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นและตอบสนอง
ความต้องการของสัง คม สืบค้น และวิ เคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรวิ ทยาศาสตร์ และเสนอโครงร่า ง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
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วกจ 654 การศึกษาค้้นคว้าอิสระ
2(0-4-22)
ELM 654 Independdent Study
เลือกศึกษา วิเคราะห์ แลละสังเคราะห์ประเด็
ป น หัวข้อ ปัญหา แนววโน้ม กระแสวิวิทยาการและะ
เทคโนโลยี สมั
ส ย ใหม่ ที่ เ กีี่ ย วกั บ การจั ดการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสต ร์ ต ามความสสนใจของนิ สิ ตโดยคํ า นึ ง ถึ ง
จรรยาบรรณ
ณนักวิจัย และจจัดทําข้อเสนออโครงการวิจยเสนอต่
ัย
ออาจจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขออง
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะะกรรมการบริริหารหลักสูตร
(6) วิชาาเอกวิทยาการรจัดการเรียนรู
น ้สังคมศึกษาา
ก) วิชาเอกบังคัคบ กําหนด ให้
ใ เรียน 9 หน่
ห วยกิต จากกรายวิชาดังนี้
วกจ 561 มโนทัศน์และประเด็
ล
นทาางสังคมศึกษาา
3(3-0-66)
ELM 561 Social Stuudies Conceepts and Isssues
ศึกษาและวิเคราะห์ความมสัมพันธ์ระหวว่างประวัติศาสสตร์ สังคมศาาสตร์และสังคมศึกษา
ในระดั บ ปรระถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึศึ ก ษา ศึ ก ษ าแนวคิ ด หลั
ห ก การ แล ะทฤษฎี ท า งสั ง คมศึ ก ษา
ษ
ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิ
แ
ปรายปประเด็นทางสัสังคมศึกษา วิเคราะห์และวิวิพากษ์หลักสูตรสังคมศึกษา
ษ
ทั้งในและต่างประเทศ แลละนําเสนอแนวทางการปรับปรุ
บ งหลักสูตรสั
ร งคมศึกษาใในระดับใดระดดับหนึ่ง
3(2-2-55)
วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
น ้สังคมศึกษาาและการประะเมินผล
ELM 562 Methodollogy of Soccial Studiess Learning M
Management and Assessment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิคิด หลักการ ทฤษฎี และรูรปแบบจัดการรเรียนรู้สังคมศึศึกษา
การจัดชั้นเรีรียนและการจัจัดประสบการณ์การเรียนรู
น ้เชิงบูรณากการ การออกแบบและพัฒนาสื
ฒ ่อ การใใช้
แหล่งเรียนรูรู้และภูมิปัญญาท้
ญ องถิ่น กาารวัดประเมินผลการจั
น
ดกาารเรียนรู้สังคมศึ
ค กษาตามสสภาพจริง ฝึก
ปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะะห์และสังเครราะห์งานวิจัยร่
ย วมกับการศึศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา ออกแบบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาาสื่อ และวัดประเมิ
ป นผลในสสถานศึกษาจริริง เพื่อพัฒนาาศักยภาพของผู้เรียนด้วยจิจิต
วิญญาณควาามเป็นครู
วกจ 563 สัมมนาปัญหาและวิจัยการจั
ก ดการเรียนรู
ย ้สังคมศึกษา
ษ
3(2-2-55)
ELM 563 Seminar in Problems and Reseearch of Social Studies Learning
Managem
ment
วิเคราะห์ปญหาและผลกร
ญ
ั
ระทบ รวมทังแนวโน้
ง้
มของหลักสูตรและะการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้วยการวิเครราะห์และสังเคคราะห์จากตํารา เอกสาร งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้
ว อง พร้อมทัทั้ง
เสนอแนวทาางแก้ไขด้วยกกระบวนการวิวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมมศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูแลละจรรยาบรรณ
ณนักวิจัย
ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรีรียนไม่น้อยกวว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่
ช างๆ ดังนี้
วกจ 564 ภูมิปัญญาท้ท้องถิ่นเพื่อกาารจัดการเรียนรู
น ้สังคมศึกษษา
2(1-2-33)
ELM 564 Local Wisdom for Soocial Studiees Learningg Managem
ment
ศึกษาและวิเคราะห์ความมสัมพันธ์ของภูภูมิปัญญาท้องถิ
ง ่นกับวิถีการรดํารงชีวิต พััฒนาการของ
ภูมิปัญญาท้องถิ
อ ่น ฝึกปฏิฏิบัติการจัดทําหลั
า กสูตรท้องถิ
ง ่นตามความมสนใจของผู้เรียนและออกแบบหน่วยกาาร
เรียนรู้ในกลุ่มมสาระการเรียนรู
ย ้สังคมศึกษา
ษ ศาสนาและวัฒนธรรม ทที่บูรณาการภูภูมิปัญญาท้องถิ่น
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วกจ 565 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
2(1-2-3)
ELM 565 Social Studies Learning Management for Citizenship
ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีของความเป็นพลเมือง
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองในสังคมไทย พลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองทั้งในและ
นอกห้องเรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
วกจ 566 สังคมศึกษาเพื่อความเข้าใจอาเซียน
2(1-2-3)
ELM 566 Social Studies for ASEAN Understanding
ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์พัฒนาการและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน วิเคราะห์คู่มือหลักสูตร
อาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook) สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือหลักสูตรอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับสมาชิกของประชาคมอาเซียน
วกจ 567 สังคมศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2(1-2-3)
ELM 567 Social Studies and Development of Moral and Ethics
ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม
วิพากษ์ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ในสถานศึกษา ในหลักสูตร และในระดับบุคคล จาก
บทความ งานวิจัย ข่าวสารและสภาพจริงเพื่อนําไปสู่การเสนอความคิดเห็นและแนวทางการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่เน้นการสร้างจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียน
วกจ 568 สังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
ELM 568 Social Studies and Environment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการเชิงนิเวศวิทยา การพัฒนาจิตสํานึกและการมีส่วน
ร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติและ
นําเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในมิติสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ
วกจ 569 การนิเทศการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2(1-2-3)
ELM 569 Supervision of Social Studies Learning Management
วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การเป็น
พี่เลี้ยงวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฝึกปฏิบัติการนิเทศ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และประเมินผลการนิเทศ
วกจ 661 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มปัญหาสังคมไทย
2(1-2-3)
ELM 661 Seminar in Issues and Trends of Thai Society Problems
วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นปัญหาในสังคมไทย บริบทด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ ความเชื่อ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในการจัดการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบและมีวิจารณญาณ
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วกจ 662 การศึกษาค้้นคว้าอิสระ
2(0-4-22)
ELM 662 Independdent Study
เลือกศึกษา วิเคราะห์ แลละสังเคราะห์ประเด็
ป น หัวข้อปั
อ ญหา แนวโโน้ม กระแสวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหหม่ที่เกี่ยวกับการจั
ก ดการเรียนรู
ย ้สังคมศึกษา ตามความมสนใจของนิสิสิตโดยคํานึงถึงจรรยาบรรณ
นักวิจัย และะจัดทําข้อเสนนอโครงการวิจัจัยเสนอต่ออาาจารย์ที่ปรึกษา
ษ ทั้งนี้ขึ้นอยยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
จ
ย์ที่
ปรึกษาและคคณะกรรมการรบริหารหลักสูตร
(7) วิชาาเอกวิทยาการรจัดการเรียนรู
น ้ภาษาอังกฤฤษ
ก) วิชาเอกบังคับ กําหนด ให้ห้เรียน 9 หนน่วยกิต จากรรายวิชาดังนี้
วกจ 571 วิทยาการจััดการเรียนรู้ภาษาอั
ภ
งกฤษใในโรงเรียน
3(2-2-55)
ELM 571 Science of
o English Leearning Maanagement in Schoolss
ศึกษาหลักการและทฤษฎี
ก
ฎี ธรรมชาติในการพั
น ฒนาภาาษาแม่ ภาษษาที่สองและ
ภาษาต่างปรระเทศ องค์ประกอบของกระบวนการรับรู
บ ้และเรียนรู้ภาษาที่สองแและภาษาต่างปประเทศ ปัจจัย
และอิทธิพลของกระบวน
ล
นการพัฒนาหหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษษในโรงเรียนระดับการศึกษาขั
ก ้นพื้นฐาาน
กระบวนกา รสร้ างและวิ เคราะห์ หลั กสู
ก ตรในโรงเรีรี ยนระดั บ กาารศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานด้ วยนวัต กรรมต่ างๆ
ง
แนวโน้มใหมม่ของหลักการรและทฤษฎี วิธีการสอนแลละเทคนิคการรสอนภาษาอังกฤษในปั
ง
จจุบับน การวัดแลละ
ประเมินผลททางภาษา การรฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอั
า
อังกฤษแบบจุลภาคและกา
ล
รวิจัยในชั้นเรีรียน เพื่อพัฒนนา
ศักยภาพในกการสอนภาษาาอังกฤษ
วกจ 572 การประเมินผลการจั
น
ดเรีรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ง
3(2-2-55)
ELM 572 Assessmeent of Englissh Learningg Managem
ment
ศึกษา แนวคิคิด หลักการ และกระบวนกการวัดและปรระเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้
โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิเคราะะห์วิธีการและะเครื่องมือวัดแบบต่
ด
างๆ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการตรว
จสอบคุณภาพเครื่องมือ กการบริหารจัดการการวั
อ
ด
ดและประเมิ
แ
นผล
ผ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กการนําผลการรวัดและประเเมินผลไปใช้ เพื
เ ่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ก้ไขข้อบกพร่อง
อ
ทางการเรียนรู
น ้ภาษาอังกฤฤษ ปัญหาแลละแนวโน้มขอองการวัดและะประเมินผลกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแลละ
เสริมสร้างจรรรยาบรรณขอองผู้ทําหน้าทีวัว่ ัดและประเมินผล
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการรเรียนรู้ภาษาาอังกฤษ
3(2-2-55)
ELM 573 Seminar in Problems and Reseearch Studiees on the O
Organizatioon of Englissh
Learning Experience
E
es
ศึกษาวิเคราาะห์ปัญหาเกียวกั
ย่ บหลักสูตรและการจั
ร
ดการเรี
ก ยนรู้ภาษษาอังกฤษในโโรงเรียน
ประถมศึ ก ษาและมั
ษ
ธ ยมมศึ ก ษา การวิวิ เ คราะห์ ปั ญหาและการ
ญ
รแก้ ไ ขปั ญ หาาการจั ด การ เรี ย นการสออน
ภาษาอังกฤษษในโรงเรียนด้ด้วยวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่
ค
างๆ ที่ได้ผลจากกการวิจัย วิเคราะห์
ค แนวโน้น้ม
กระบวนการรและรูปแบบกการวิจัยเกี่ยวกับการสอนภภาษาต่างประะเทศที่ได้ผลในนปัจจุบัน ศึกษาแหล่งข้อมูล
ในการค้นคว้ว้าเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการรสอนภาษาอัังกฤษหรือกาารสอนภาษาตต่างประเทศจจากสื่อประเภภท
ต่างๆ การปประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
อ
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการวิ
น
จัยกาารสอนภาษาออังกฤษ รวมทัทั้ง
การสร้างแผผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแลละปรับปรุงคุณ
ณภาพการสออนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ย
หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ
ข) วิชาเอกเลือก

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้

วกจ 574 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
ELM 574 Workshops for English Teachers
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีของการนิเทศการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีระบบ ศึกษารูปแบบเครื่องมือการนิเทศการสอนต่างๆ ที่ได้ผลจาก
งานวิจัย และฝึกปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือการนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน การฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพและการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
วกจ 575 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้หนังสือ
2(2-0-4)
ELM 575 Study on Language and Literacy
การศึกษาแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษาด้านภาษาและการรู้หนังสือที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งจริยธรรม
และคุณธรรม รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการรู้
หนังสือในระดับการเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(1-2-3)
ELM 576 Classroom-Research Techniques and Methodology for Teaching of English
การศึกษาและประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ รูปแบบกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การสั ง เกตและการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
การสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปล
ผลข้อมูล
วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
ELM 577 English for Teachers
การศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะทางภาษาของครู
ตามกรอบมาตราฐานอ้างอิงทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยสร้าง
เสริมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การวิคราะห์อรรถลักษณะของเนื้อความแต่ละประเภท (Genre Analysis) การ
วิเคราะห์ข้อความต่อเนื่อง (Discourse Analysis) กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆจากงานวิจัยที่ได้ผลในการอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษา
และวิชาชีพครู

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 578 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแสวิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆและ/หรือ
เรื่องที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือรายวิชาใดๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
วกจ 581 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้สําหรับครู
2(2-0-4)
ELM 581 Learning Organization and Knowledge Management for Teacher
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
กระบวนการ กลยุทธ์ และการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยแสวงหาความร่วมมือ จัดการความรู้ และบูรณาการเนื้อสาระให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา
2(1-2-3)
ELM 582 Educational Policy Analysis
ศึกษา สัมมนาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการของนโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์
การใช้ น โยบายและปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น จากนโยบายทางการศึ กษา ฝึ ก ปฏิบัติ ก ารวิ เ คราะห์ น โยบายทาง
การศึกษาที่ผู้เรียนสนใจเพื่อการปรับปรุงหรือเสนอแนวนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททาง
การศึกษาและสังคม
วกจ 583 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 583 Qualitative Research for Learning Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดประเด็นปัญหา
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การเลือกวิธีวิทยาและการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อทํา
การวิจัย เชิงคุ ณภาพ การวิ เคราะห์แ ละวิพากษ์งานวิจัย เชิง คุณ ภาพ การเขีย นข้ อเสนอโครงการและ
รายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
ความสนใจผู้เรียน
วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
ELM 584 Academic Writing
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ รูปแบบและกระบวนการเขียนงานเชิงวิชาการ
ฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า การคัดสรร และการใช้แหล่งข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการเรียบเรียงระบบ
ความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รวมทั้งการประเมินและวิพากษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเขียนและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการ
วิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ
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วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
3(2-2-5)
ELM 585 Inclusive Education
ศึกษา ปรัชญา หลักการ แนวคิด และความสําคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งอภิปรายและศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วกจ 586 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 586 Information Technology for Learning Development
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดีและข้อจํากัด
แนวทางและแนวโน้มของการเลือก การใช้ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สําหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน เลือกใช้
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ
 ปริญญานิพนธ์
วกจ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
4(0-12-0)
ELM 691 Master’s Thesis 1
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและบริบททางการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยนําเสนอ
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
วกจ 692 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
4(0-12-0)
ELM 692 Master’s Thesis 2
จัดทําเครื่องมือการวิจัยตามเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดําเนินการเก็บข้อมูล และนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
4(0-12-0)
วกจ 693 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
ELM 693 Master’s Thesis 3
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย จัดทํารายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และจัดทําเอกสารบทความทางวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับรองตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
หรือนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กําหนดให้เรียนจํานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3(0-6-3)
ELM 791 Practicum in Profession of Teaching
ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั่วไปและการบริหารจัดการของสถานศึกษา
การดําเนินงาน แบบการสอน และคุณลักษณะของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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และนําไปทดลองสอนในห้องเรียนจริงพร้อมทั้งรายงานผลการทดลองใช้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานและ
กิ จ กรรมอาสาและโครงการต่ า งๆของสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ ปลู ก ฝั ง
จิตวิญญาณความเป็นครูที่ดีในระหว่างเรียน
วกจ 792 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
3(0-16-0)
ELM 792 Internship 1
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกทักษะต่างๆ ที่
ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และการประเมินผลตามสภาพจริง ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
ทําการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study)
วกจ 793 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
3(0-16-0)
ELM 793 Internship 2
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกทักษะต่างๆ ที่
ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ
และพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นโดยใช้
กระบวนการวิ จัยเป็ นฐานและนํา ผลการวิจัย ชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรีย นรู้กับครู ประจําการและนิสิตครู
รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมหรือโครงการให้กับสถานศึกษาและชุมชน
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์
(รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
มีคุณวุฒิและจํานวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
ลําดับ
วิชาเอก
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
1
รศ.ดร.สิริมา
ค.บ. (การประถมศึกษา),
ภิญโญอนันตพงษ์ 2519
ค.ม. (การประถมศึกษา),
การศึกษาปฐมวัย
2521
Ph.D. (Early Childhood
Education), 2532
ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Iowa, U.S.A

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
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ลําดับ

วิชาเอก

2

3

อ.ดร.รังรอง
สมมิตร

การศึกษาปฐมวัย
(ต่อ)

4

อ.ดร.ประพิมพงศ์
วัฒนะรัตน์

รศ.ประพนธ์
จ่ายเจริญ

5

อ.ดร.รจนา
คลี่ฉายา

6
การประถมศึกษา

7

ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์

อ.ดร.กิตติชัย
สุธาสิโนบล

อ.ดร.ดวงใจ
สีเขียว

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์),
2537
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), 2541
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย),
2547
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2556
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ),
2538
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
2544
ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษาพิเศษ), 2557
กศ.บ. (การประถมศึกษา),
2523
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2534
วท.บ. (สันทนาการ), 2537
กศ.ม. (การประถมศึกษา),
2542
Ph.D. (Curriculum and
Instructional
Specialization, Science
Education), 2555
ค.บ.(การประถมศึกษา),
2534
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา),
2545
กศ.ม. (การประถมศึกษา),
2541
ศษ.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2553
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี),
2542
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา),
2546
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), 2550

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

University of Hawaii at
Manoa, U.S.A.
xxxxxxxxxxxxx
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยา ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

xxxxxxxxxxxxx
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ลําดับ

วิชาเอก

8

ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.ศุภวรรณ
สัจจพิบูล

9

อ.ดร.รุ่งอรุณ
โรจน์รัตนา
ดํารงไชยศรี
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย

10

ผศ.ไตรรัตน์
พิพัฒโภคผล

11

อ.ดร.อิทธิพัทธ์
สุวทันพรกูล

12

อ.ดร.รุ่งทิวา
แย้มรุ่ง

13

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้
อ.ดร.สุณสิ า
คณิตศาสตร์
สุมิรตั นะ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
ภาษาไทย -ภาษาฝรั่งเศส),
2545
ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
2547
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2553
กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2550
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ), 2552
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557
ศษ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
ไทย), 2523
กศ.ม. (การประถมศึกษา),
2542
ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2548
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2548
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2551
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา), 2554
ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา),
2529
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),
2534
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),
2550
ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์),
2546
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),
2548
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),
2556

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

xxxxxxxxxxxxx
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ลําดับ

วิชาเอก

14

15
16

ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.ชมนาด
เชื้อสุวรรณทวี

วิทยาการจัดการ ผศ.ชัยศักดิ์
ลีลาจรัสกุล
เรียนรู้
คณิตศาสตร์
(ต่อ)
อ.ดร.อรอุมา
เจริญสุข

17

รศ.ดร.สุนีย์
เหมะประสิทธิ์

18

ผศ.ดร.พรทิพย์
ศิริภัทราชัย
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์

19

20

อ.ดร.สนอง
ทองปาน

อ.ดร.สุธาวัลย์
หาญขจรสุข

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2529
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),
2532
ปร.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2555
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2526
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา),
2533
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์), 2540
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
2544
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2552
ค.บ. (การมัธยมศึกษา:
ชีววิทยา-คณิตศาสตร์),
2520
ค.ม.(สถิติการศึกษา), 2525
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), 2533
พย.บ., 2527
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), 2539
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539
ศษ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน), 2549
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2549
กศ.บ. (ฟิสิกส์), 2524
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2537
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2540
วท.บ. (เคมี), 2545
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู), 2546
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),
2550

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ
21

22

วิชาเอก

ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.วันเพ็ญ
ประทุมทอง

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ อ.ดร.เกริก
(ต่อ)
ศักดิ์สุภาพ

23

ผศ.กิตติคุณ
รุ่งเรือง

24

ผศ.ดร.พิศมัย
รัตนโรจน์สกุล

25
26

อ.ดร.วรวุฒิ
สุภาพ
วิทยาการจัดการ
อ.ดร.เกศินี
เรียนรู้
ครุณาสวัสดิ์
สังคมศึกษา

27

อ.ดร.พรใจ
ลี่ทองอิน

28

พันตํารวจโทหญิง
ดร.จิตติมา
เจือไทย

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ (เคมี), 2546
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(วิชาชีพครู), 2547
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),
2554
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์),
2546
กศ.ม. (ฟิสิกส์), 2549
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),
2556
ค.บ. (สังคมศึกษา), 2529
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา),
2537
พณ.บ. (การตลาด), 2528
บธ.บ. (บัญชี), 2547
บธ.ม. (การเงิน), 2532
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2545
ค.บ.(ประถมศึกษา), 2543
ค.ม.(พัฒนศึกษา), 2546
ค.ด.(พัฒนศึกษา), 2552
ศษ.บ.(สังคมศึกษา), 2546
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),
2549
ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน), 2556
สค.บ., 2527
สม.ม. (มานุษยวิทยา), 2535
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),
2545
พย.บ., 2536
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), 2542

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551

xxxxxxxxxxxxx
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วิชาเอก

ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์
รศ.ดร.เสาวลักษณ์
รัตนวิชช์

29

30
วิทยาการจัดการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
31

ผศ.ดร.ดวงใจ
จงธนกร

ผศ.ดร.แสงจันทร์
เหมเชื้อ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ –
ภาษาฝรั่งเศส), 2515
M.A. (TESL), 2520

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The University of Kansas,
Lawrence, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum &
The University of Kansas,
Instruction), 2523
Lawrence,U.S.A.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2529 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นภาษาต่างประเทศ),
2536
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษานานาชาติ), 2551
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2523 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (การสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ), 2534
M.A. (English Language The University of
Teaching), 2541
Nottingham, U.K.
Ph.D. (Applied
The University of
Linguistics), 2545
Nottingham, U.K.

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจํา อาจารย์ที่มีหน้าที่หลักในการสอนและวิจัย และปฏิบัติงานเต็มเวลา
ลําดับ ตําแหน่งและรายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีที่จบ
1 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
Ph.D.(Curriculum & Instruction),
2523
2 รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ Ph.D. (Elementary, Early Childhood
& Gifted Education), 2532
3 รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
2533
4 รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2534
5 ผศ.ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2555
6 ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2549
7 ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์
Ph.D.(Education Psychology), 2544
8
9

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร

10
11
12

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง
ผศ.ไตรรัตน์ พิพัฒนโภคผล
ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
The University of Kansas,
U.S.A.
University of Iowa, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Oklahoma,
U.S.A.
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 2537
กศ.ม. (การประถมศึกษา), 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา), 2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ลําดับ ตําแหน่งและรายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีที่จบ
13 ผศ.ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Ph.D. (Applied Linguistics), 2545
14

อ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

Ph.D. (Education), 2556

15
16
17
18

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2556
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21

อ.ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
อ.ดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ
อ.ดร.เกศินี ครุณาสวัสดิ์
อ.ดร.ขวัญหญิง
ศรีประเสริฐภาพ
อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล
พันตํารวจโทหญิง ดร.จิตติมา
เจือไทย
อ.ดร.ดวงใจ สีเขียว

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
The University of Nottingham,
U.K.
University of Sydney,
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22
23
24

อ.ดร.พรใจ ลี่ทองอิน
อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
อ.ดร.รจนา คลี่ฉายา

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
2550
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา), 2550
Ph.D. ( Education), 2555

25

อ.ดร.รณิดา เชยชุ่ม

26
27
28
29

อ.ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
อ.ดร.รังรอง สมมิตร
อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
อ.ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง
ไชยศรี
อ.ดร.ลัดดา หวังภาษิต
อ.ดร.วรวุฒิ สุภาพ
อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสขุ

19
20

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
2552
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2557
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2550
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),2556
ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),
2557
อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554
อ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),
2554
อ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาพิเศษ), 2557
อ.ดร.ศุภววรรณ สัจจพิบูล
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553
อ.ดร.สกล วรเจริญศรี
กศ.ด. (จิตวิทยาให้คําปรึกษา), 2551
อ.ดร.สนอง ทองปาน
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2540
อ.ดร.สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 2557
อ.ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2550
อ.ดร.สุภัค โอฬาพิรยิ กุล
ค.ด. (บริหารการศึกษา), 2557
อ.ดร.สุณสิ า สุมิรัตนะ
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
อ.ดร.อรอุมา เจริญสุข
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2552
อ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Hawaii at
Manoa, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ ตําแหน่งและรายชื่อคณาจารย์
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
1
ศ.ดร.จรรจา สุวรรณทัต
Ed.D. (Education Psychology), 2502 University of Colorado,U.S.A.
2
The University of Chicago,
ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
Ph.D. (Education), 2523
U.S.A.
3
University of Missouriศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
Ph.D. (Social Studies Education),
Columbia, U.S.A.
2506
4
Ed.D (Curriculum and Teaching
Columbia University, U.S.A.
ศ.ดร.อารี สัณหฉวี
Education), 2506
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2532
6
Ed.D. (Mathematics Education),
Auburn University, U.S.A.
รศ.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์
2527
7
University of Georgia, U.S.A.
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
Ed.D. (Teacher Education), 2518
Indiana university, U.S.A.
Post-doc (Curriculum and
Instruction), 2521
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
9
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
10 รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ
Ph.D. (Mathematics Education and University of Alberta, Canada
Computer), 2528
11 ผศ.ดร.ดนุชา ปนคํา
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูล ณ อยุธยา D.Ed (Curriculum and Instruction : The Pennsylvania State
University, U.S.A.
Social Studies), 2523
13 อ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2546
14 ผศ. สุมานิน รุ่งเรืองธรรม
M.A.in Ed (Secondary School
The University of Akron, U.S.A.
Supervision), 2515
15 อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว
Ph.D. (Science Education), 2533
Purdue University, U.S.A.
17 อ.ดร.พรพิมล ประสงค์พร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2548
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ดังนี้
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตมีเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการบริหารการจัดการ หลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ประกอบการของ
องค์กรต่างๆ และเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
พัฒนาการของนักเรียนและนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งนิสิตจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวจากการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา วกจ 502 การจัดการ
เรียนรู้กับความเป็นครู และ วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
2) การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิต
บูรณาการเนื้อหาความรู้ในวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้
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การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
จากคุรุสภา
โดยก่ อ นฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษานิ สิ ต ต้ อ งผ่ า น
การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้น
นิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่าง
การฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาระงานของนิสิต
1) ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
2) กรณีศึกษา (Case Study)
3) งานการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4) ปฏิบัติงาน กิจรรม หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
บทบาทอาจารย์นิเทศ
1) สังเกตการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2) ให้ผลสะท้อนและคําปรึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม
3) ประสานงานกับอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน (อาจารย์พี่เลี้ยง) และผู้บริหารสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา และรายวิชาการจัดการเรียนรู้
กับความเป็นครู
- สามารถปฏิบตั ิการแปลงหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานสูก่ ารจัดการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
รายวิชาสัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัด
การเรียนรู้
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายปัญหาและ
ผลกระทบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จากสภาพ
จริงของสถานศึกษา
- สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนด้วย
กระบวนการบนพื้นฐานวิจัยปฏิบัติการชัน้ เรียน
- มีความประพฤติอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- มีจรรยาบรรณนักวิจัย
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา
การปฏิบัตงิ านวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลสูงสุดแก่

4.2 ช่วงเวลา

4.3 การจัดเวลาและ
ตารางสอน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

1 วัน/สัปดาห์
เป็นเวลา 2 เดือน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

1 วัน/สัปดาห์
เป็นเวลา 2 เดือน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 และ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

4 วัน/สัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษา
โดยต้องมีชั่วโมงฝึก
ปฏิบัติการสอนตั้งแต่
8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของประสบการณ์ภาคสนาม

4.2 ช่วงเวลา

4.3 การจัดเวลาและ
ตารางสอน

ผู้เรียน
- มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะ
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1) ความรู้เกีย่ วกับหลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรู้
2) การออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
5) การแก้ปญ
ั หาและพัฒนางานด้วย
กระบวนการวิจยั

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับวิทยาการด้านการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้าน
การแก้ปัญหา พัฒนาตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและตาม
ความจําเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม ดูแล ทั้งนี้โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆเป็นไป
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย การ
แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการทําการสอบปากเปล่า
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความสามารถแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย สามารถกําหนดปัญหาและสืบค้น
ข้อมูลวิจัย เขียนและเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยสามารถสร้างเครื่องมือและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปปริญญานิพนธ์และ
บทความวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับ
การรับรองทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.3 ช่วงเวลา ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2 ถึง ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการเตรียมการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต นับแต่การสอนในรายวิชา
ต่างๆเพื่อสร้างความรู้พื้นฐานในการวิจัย การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือนิสิต การ
แต่งตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์ การกําหนดเวลาในการนัดหมายให้คําปรึกษานิสิตทั้งทางตรง
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า การกําหนดช่วงเวลาในการยื่นข้อเสนอเค้าโครงวิจัย การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ช่วงเวลา

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-54-

การยื่นขอสอบปากเปล่า และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา ประกาศให้นิสิตทราบ
โดยกําหนดเป็นปฏิทินทางการศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ระยะ ตั้ ง แต่ ก ารสั ง เกต การสนทนาซั ก ถาม ประเมิ น ผลจากเอกสาร
เค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐาน
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หมวดทีที่ 4 ผลการรเรียนรู้ กลยุยุทธ์การสอนนและการปรระเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิ
เ
สิต
เ
คุณลักษณะพิเศษ
เป็ป็นนักคิด นักพัพฒนา และนันักวิจัยที่มี
ป ทธิภาพ
ประสิ

เป็ป็นผู้มีศรัทธาแและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ณ
วิชชาชีพทางการรศึกษา

เป็ป็นผู้รู้เท่าทัน และมีมนุษยสัสัมพันธ์

กลยุทธ์และกิจกรรรมของนิสติ
- จัดกาารเรียนการสออนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตตามแนวทฤษฎีฎี
สรรคนินิยม (Construuctivism) การจัดการเรียนรู
น ้ที่ใช้ปัญหา
โครงงาาน และการวิจัจัยเป็นฐาน (RResearch- baased
Learning, Project-- based Learning and ProblemP
based Learning) และการจั
แ
ดการเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสสมกับการจัดการเรี
ก ยนรู้ในศศตวรรษที่ 211
- การเขีขียนเค้าโครงกการวิจัยและกการทําปริญญาานิพนธ์
- มีรายยวิชาที่ส่งเสริมคุ
ม ณธรรมจริยธรรมและให้
ย
ค ้
ความรู
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
บ
ณวิชาชีพทางกการศึกษาแก่นนิิสิตที่ไม่มีวุฒิ
ทางด้านการศึ
น กษา
- มีการรสอดแทรกคุณธรรมจริ
ณ
ยธรรรมและจรรยาาบรรณวิชาชีพ
ทางการรศึกษาในคําอธิ
อ บายรายวิชาและการจัดการเรี
ก ยนการ
สอนขอองแต่ละวิชาเออก
- ส่งเสริริมให้นสิ ิตได้เข้ขาร่วมประชุมสั
ม มมนาทางวิวิชาการและ
วิชาชีพทั
พ ้งภายในและภายนอกสถาบัน
- กําหนนดให้นิสิตได้รัรบั ประสบการรณ์ตรงและมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบกการณ์กับครูและผู
ล ้บริหารสถถานศึกษา
- จัดกิจกรรมการเรี
จ
ยนการสอนเพื
ย
พื่อพัฒนาทักษะทางสั
ษ
งคม
ทักษะกการสืบค้น การคัดกรองและะการสังเคราะะห์องค์ความรูรู้
ด้วยตนนเอง
- กําหนนดให้นิสิตได้วางแผนและดําเนินการจัดโครงการทาง
เปลี่ยนแปลง
วิชาการรที่สอดคล้องกกับประเด็นปัญหาและการ
ญ
ของวิทยาการและสังคม
ง

หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐาน 1. บรรยายเนื้อหาและให้เหตุผล
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดี ประกอบ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ
งาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทาง เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษา
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งในรายวิชา
แต่ละวิชาเอก การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา และวิชาสัมมนาใน
วิชาเอก
2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแม่แบบ
3. ให้นิสิตเรียนรู้และพัฒนาตนผ่าน
การฝึกปฏิบัตติ ามข้อกําหนดของ
วิชาเอก
2) วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทาง
แก้ปัญหาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา

3) มีภาวะผู้นําด้านการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของ
การทํางานและในชุมชน

วิธีวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหว่างเรียนและการทํา
กิจกรรมต่างๆ
1.2 ทดสอบความรู้ทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาในรายวิชาครู
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหว่างเรียน
3.1 นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาตามข้อกําหนดของรายวิชา
3.2 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สําหรับนิสิต
ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
1.1 สังเกตการร่วมอภิปราย
กรณีศึกษา และใช้ปัญหาเป็นฐาน
1.2 ประเมินการนําเสนอแนวคิด และ
ผลงาน
2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
2.1 สัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้
สถานศึกษา
วินิจฉัย จัดการกับปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 2.2 ตรวจสอบบันทึกผลการฝึก
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ปฏิบัติงาน รายงาน และวิจัยชั้นเรียน
ของนิสิต
1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
1.1 สังเกตการร่วมอภิปราย
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ 1.2 สังเกตการทํากิจกรรมกลุ่ม
สะท้อนภาวะผูน้ ํา
1.3 ประเมินการนําเสนอแนวคิด และ
ผลงาน
2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
2.1 ตรวจสอบผลการฝึกปฏิบัติงาน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ริเริ่ม รายงาน และวิจัยชั้นเรียนของนิสิต
โครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
2.2 สัมภาษณ์ครู
จริยธรรมให้แก่นักเรียน
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2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่ม 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ลึกในศาสตร์ของวิทยาการทาง บรรยายประกอบการอภิปราย การใช้
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน

2) มีความสามารถในการอธิบาย
วิเคราะห์ ประเมิน และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ตามสภาพ
จริงของการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและจากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

3) มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยที่
เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกต การตอบคําถาม
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
1.2 ประเมินผลงาน รายงาน
การนําเสนอของนิสิต
1.3 ทดสอบความรู้
2. ส่งเสริมให้นสิ ิตได้เข้าร่วมประชุม
2.1 สัมภาษณ์นิสิต
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพทั้ง
2.2 การนําเสนอและรายงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน
ของนิสิต
1.การจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้ 1.1 ประเมินการตอบคําถาม
นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ประเด็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ของนิสิต
และสร้างสรรค์
1.2 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอของนิสิต
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
2. จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2.1 ประเมินผลการปฏิบัติการ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้นําความรู้ทาง
สอน และผลงานของนักเรียน
วิชาการไปอธิบาย วินิจฉัยและ
2.2 สัมภาษณ์ครู
แก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
1. ส่งเสริมให้นสิ ิตพัฒนาผลงานหรือ 1.1 ประเมินแบบบันทึก
หัวข้อวิจัยตามความสนใจ และความ ความก้าวหน้าการทําปริญญา
ต้องการ จําเป็นของสังคม ภายใต้
นิพนธ์
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ให้นิสิตประเมินตนเอง
2. เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าถึงแหล่ง
2.1 ประเมินเค้าโครงปริญญา
เรียนรู้ ทั้งที่เป็นบุคคล สถาบัน และ
นิพนธ์
เครือข่ายสารสนเทศ
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การ 1.การจัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมให้
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่นําไปสู่ นิสิตได้ทาํ ความเข้าใจกับปัญหา ค้นหา
การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล ข้อเท็จจริง วินิจฉัย และแสวงหา
ทางเลือกที่นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ
2) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ ที่ 1. จัดกิจกรรมและมอบหมายงานที่
นําไปสู่การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาผลงาน

3) มีภาวะผู้นําทางปัญญาในการ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตการอภิปราย และ
การตอบคําถาม
1.2 ประเมินผลงานและ
การนําเสนอผลงาน
1.3 การทดสอบ
2.1 ประเมินการอภิปราย
2.2 ประเมินผลงาน

1.1 ประเมินกระบวนการ
ทํางาน
1.2 ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
2. ให้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและ
2.1 ประเมินกระบวนการ
นวัตกรรมทั้งในสาขาวิชาเอกและสาขา ทํางาน
วิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา 2.2 ประเมินรายงานและผล
ผลงานและงานวิจัย จากแหล่งข้อมูลที่ วิจัย
หลากหลายทัง้ ในและต่างประเทศ
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
1. ส่งเสริมให้นสิ ิตพัฒนาผลงานหรือ 1.1 ประเมินผลงานและการ
หัวข้อวิจัยอย่างสร้างสรรค์ และ
นําเสนอ
ตอบสนองความต้องการจําเป็นของ
1.2 ประเมินแบบบันทึก
สังคม
ความก้าวหน้าการทํา
ปริญญานิพนธ์
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
2.1 ประเมินบันทึกผลการฝึก
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ริเริ่ม ปฏิบัติงาน รายงาน และวิจัยชั้น
โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนของนิสิต
เรียนรู้ของผู้เรียน
2.2 ประเมินผลงานของนักเรียน
2.3 การสัมภาษณ์ครู
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คําอธิบายผลการเรียนรู้
1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทักษะทางสังคม

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นสิ ิตทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดการรับฟัง
ยอมรับความคิดเห็นและมุมมองที่
แตกต่าง
2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา นิสิตได้พัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ของนักเรียน และเพื่อนร่วมงาน มี
มุมมองเชิงบวก
2) มีความเอื้ออาทร และแก้ไข
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาเพื่อ
ปัญหาทั้งในและระหว่างกลุ่ม
ส่งเสริมให้นสิ ติ แสดงความเอื้อเฟื้อ
อย่างสร้างสรรค์
เผื่อแผ่ และร่วมกันแก้ปัญหาภายใน
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้
ช่วยเหลือ และร่วมกับเพื่อน ครู และ
ผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยและวางแนวทาง
แก้ปัญหาพฤติกรรมและการเรียนรู้
ของนักเรียน
3) มีภาวะผู้นํา และความ
1.ให้นิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนา
รับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเอง ภาวะผู้นําของตนเอง ผ่านการ
ส่วนรวมและสังคม
ปฏิบัติงานกลุม่ ฝึกปฏิบัติและฝึกงาน
ตามข้อกําหนดของวิชาเอก
2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ริเริ่ม
โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางาน
1.2 สัมภาษณ์เพื่อนนิสิต
2.1 การติดตามนิเทศ
2.2 สัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา
1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม
1.2 ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน
2.1 การติดตามนิเทศ
2.2 การสัมภาษณ์ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
1.1 การติดตามนิเทศ
1.2 สัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
2.1 ตรวจบันทึกผลการฝึกปฏิบัติงาน
ของนิสิต
2.2 สัมภาษณ์ครู
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป
และสารสนเทศ
ประเด็นปัญหาและองค์ความรู้ จาก
บทความทางวิชาการ บทความวิจัย
และรายงานวิจัย
2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
1. สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อประมวลผล
เพื่อประมวลผลในการจัดเรียนการ
สอน
2. ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าอบรมในหัวข้อ
การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ทางสถิติที่จัดโดยหน่วยงานทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย
3) มีทักษะการสื่อสารอย่างมี
1. ให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ
ประสิทธิภาพ
บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และให้ทํารายงานสรุป
สาระสําคัญ
2. ส่งเสริมให้นิสิตจัดทําเอกสารฉบับ
ย่อ และทําเอกสารประกอบการ
นําเสนอรายงานเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมินผลงาน รายงาน และ
การนําเสนอของนิสิต
1.1 ประเมินทักษะการปฏิบัติในชั้น
เรียน
1.2 ประเมินรายงาน
2.1 สัมภาษณ์นิสิต

1.1 ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต
1.2 ให้นิสิตประเมินตนเอง
2.1 ประเมินรายงาน และการ
นําเสนอของนิสิต

2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความเชี่ยวชาญในการ
1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบรรยาย
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ประกอบการอภิปราย การใช้ปัญหาและ
โดยบูรณาการและประยุกต์
การวิจัยเป็นฐาน การสอนแบบโครงงาน
ทฤษฎีต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายและ
และเหมาะสมกับบริบททั้ง
เป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
รูปแบบที่เป็นทางการ กึ่ง
พร้อมทั้งชี้แนะแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
ทางการและไม่เป็นทางการ
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตพัฒนาทักษะการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลและ
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศในด้านการ
จัดการเรียนรู้และการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงวิชาการและวิชาชีพ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1ประเมินการตั้งคําถามและ
การอภิปราย
1.2 ประเมินผลงานระหว่างเรียน
1.3 ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
2.1 ประเมินการอภิปรายและ
การนําเสนอ
2.2 ประเมินผลงานและรายงาน
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
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ผลการเรียนรู้
2) มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ตอบสนองความต้องการและ
ความถนัดของนักเรียนปกติ
และนักเรียนทีม่ ีความสามารถ
พิเศษ

กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตออกแบบสื่อ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ
ความต้องการของนักเรียน พร้อมทั้ง
ออกแบบเครื่องมือประเมินความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของนักเรียน
2. จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
เปิดโอกาสให้นิสิตได้วินิจฉัยศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียน
3) มีความเชี่ยวชาญในการ
1. ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้นิสิต
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด มีประสบการณ์ตรงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ กับครูผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และ
โดยบูรณาการองค์ความรู้ใน
นําความรู้ที่ได้มาสัมมนาในชั้นเรียน
วิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การ
สอน
2. นิสิตคิดริเริ่ม ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และนํามาเสนอใน
ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของสถานศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอของนิสิต

2.1 ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้
2.2 สังเกตการสอน
2.3 สัมภาษณ์ครูและนักเรียน
2.4 ให้นิสิตประเมินตนเอง

1.1 ประเมินพฤติกรรม
การศึกษาดูงาน
1.2 ประเมินการอภิปรายและ
สัมมนาในชั้นเรียน
1.3 ประเมินรายงานการศึกษาดู
งาน
2.1 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอเป็นรายบุคคล
2.2 ประเมินรายงานการนําไป
ทดลองใช้ และการนําเสนอ
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง
3. จัดกิจกรรมให้นิสิตสืบค้น วิเคราะห์ และ 3.1 ประเมินพฤติกรรมและ
สังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ผลงานกลุ่ม
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
3.2 ประเมินพฤติกรรมและ
สภาพจริงตามประเด็นที่สนใจและเป็น
ผลงานเดี่ยว
ปัจจุบัน และนํามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
3.3 การทดสอบ
เรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนา 3. ประเมินกระบวนการทําวิจัย
ข้อเสนอโครงการวิจัย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม
1. ประพฤติปฏิบตั ิตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา
2. วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทางแก้ปัญหาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษา
3. มีภาวะผู้นําด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของ
การทํางานและในชุมชน
ด้านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในศาสตร์ของวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
2. มีความสามารถในการอธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์องค์ความรู้ตามสภาพจริง
ของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณที่นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
สมเหตุสมผล
2. มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ ที่นาํ ไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงาน
3. มีภาวะผู้นําทางปัญญาในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทักษะทางสังคม
2. มีความเอื้ออาทร และแก้ไขปัญหาทั้งในและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
3. มีภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเอง ส่วนรวมและสังคม
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประมวลผล
3. มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู้
1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยบูรณาการและประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับบริบททั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ
2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่สง่ เสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียนปกติและนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

ความรู้

3

1

2

3

ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

1

3

1

2

3

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะการ
การสื่อสาร จัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3



















































































































































2

วิชาพื้นฐานทางการศึกษา
-วิชาสําหรับผู้ที่มีและไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
       
พฐ 501 การวิจัยและสถิตทิ างการศึกษา
พฐ 502 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่ง        
การเรียนรู้
-วิชาสําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
       
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา
พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
       
สารสนเทศทางการศึกษา
พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
       
พัฒนาวิชาชีพครู
วิชาแกน
วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและ
       
การประกันคุณภาพการศึกษา
วกจ 502 การจัดการเรียนรู้กับ
       
ความเป็นครู
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
    
 
วกจ 511 การศึกษาปฐมวัย
วกจ 512 สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษา
       
และการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
วกจ 513 การประเมินผลการเรียนรู้สําหรับ        
เด็กปฐมวัย
วกจ 514 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
       
สําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 515 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
   
 
ปฐมวัย
วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษา  
    
ปฐมวัย
วกจ 517 การบริหาร การนิเทศและการ
    
 
ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
วกจ 518 สัมมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้        
ทางการศึกษาปฐมวัย
วกจ 519 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรม        
ของเด็กปฐมวัย

 
 
วกจ 611 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะการ
การสื่อสาร จัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3





























































































































































































































































































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาเอกการประถมศึกษา
วกจ 521 การประถมศึกษา
วกจ 522 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาและการประเมินผล
วกจ 523 สัมมนาปัญหาและวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา
วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์
วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนา
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
วกจ 527 สัมมนาการเสริมสร้าง
กลยุทธ์และสมรรถภาพของผู้สอน
วกจ 528 การพัฒนาและวิเคราะห์
แบบเรียนและสื่อการเรียน
วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยและการประเมินผล
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และการประเมินผล
วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการประเมินผล
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 621 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สําหรับการศึกษาและการวิจัย
วกจ 622 สัมมนาปัญหาและ
การพัฒนากิจกรรมผู้เรียน
วกจ 623 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการ
ของเด็กวัยเรียน
วกจ 624 สัมมนาการบริหาร และ
การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน
วกจ 625 สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและ
ครูในชุมชน
วกจ 626 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ความรู้









ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 531 การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย
วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยและการประเมินผล
วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 534 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 535 การใช้ภาษาไทยเพื่อการจัด
การเรียนรู้
วกจ 536 วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อ
การจัดการเรียนรู้
วกจ 537 ศิลปะการจัดการเรียนรู้กวีนิพนธ์
ไทย
วกจ 538 การวิเคราะห์พื้นฐานทาง
ภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้
วกจ 539 การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย
วกจ 631 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 632 การนิเทศการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย
วกจ 633 คติชนวิทยาในแบบเรียน
ภาษาไทย
วกจ 634 การวิเคราะห์แบบเรียน
ภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบ
วกจ 635 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 636 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาไทย
วกจ 637 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทย
ในระดับประถมศึกษา
วกจ 638 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทย
ในระดับมัธยมศึกษา
วกจ 639 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 542 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย

2

ความรู้

3



3

ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

1

2

3

1

2

1

2

3















































ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะการ
การสื่อสาร จัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
วกจ 544 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วกจ 545 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
วกจ 546 การพัฒนาสื่อ วัสดุ และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
วกจ 548 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครู
คณิตศาสตร์
วกจ 549 การนิเทศการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 641 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วกจ 551 ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์
วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และการประเมินผล
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วกจ 554 การพัฒนามโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
วกจ 555 การพัฒนามโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
วกจ 556 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
วกจ 558 การนิเทศการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
วกจ 559 การพัฒนาความคิดขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
วกจ 652 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วกจ 653 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์
วกจ 654 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2

ความรู้

3

3

ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

1

1

2

1
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3

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะการ
การสื่อสาร จัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
วกจ 561 มโนทัศน์และประเด็นทางสังคม
ศึกษา
วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการประเมินผล
วกจ 563 สัมมนาปัญหาและวิจัยการ
จัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
วกจ 564 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
วกจ 565 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมือง
วกจ 566 สังคมศึกษาเพื่อความเข้าใจ
อาเซียน
วกจ 567สังคมศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม
วกจ 568 สังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม
วกจ 569 การนิเทศการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา
วกจ 661 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ปัญหาสังคมไทย
วกจ 662 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 572 การประเมินผลการจัดเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
วกจ 574 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ
วกจ 575 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้
หนังสือ
วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2

ความรู้

3



























1

2

3

ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

1

1

2

3

ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะการ
การสื่อสาร จัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะการ
การสื่อสาร จัดการเรียนรู้
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3



















































































































































































































































คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วิชาเลือกเสรี
วกจ 581 องค์การแห่งการเรียนรู้และการ
จัดการความรู้สําหรับครู
วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษา
วกจ 583 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการ
เรียนรู้
วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ
วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
วกจ 586 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้
ปริญญานิพนธ์
วกจ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1
วกจ 692 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2
วกจ 693 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วกจ 792 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1
วกจ 793 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 2

ความรู้

1

2

3

















1

ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
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ห
หมวดที
่ 5 หลั
ห กเกณฑ์ในการประเมิ
ใ
มินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหหรือหลักเกณฑฑ์ในการให้ระดั
ะ บคะแนน (เกรด)
(
เป็นไปตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ ว่าด้วยกการศึกษาระดัดับบัณฑิตศึกษา
ษ (เอกสารใน
ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ
ม ์ของนิสติ
2.1 กรระบวนการทววนสอบมาตรฐฐานผลสัมฤททธิ์ของนิสิตขณะกําลังศึกษา
ษ
กําหนดให้มีการรทวนสอบผลลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิสิต รวมทั้งกาารทําปริญญาานิพนธ์ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบ การประกันคุณภาพภายในของมหหาวิทยาลัย การทวนสอบใ
ก
ในระดับรายวิชา มีการทวน
สออบมาตรฐานกการวัดและปรระเมินผลตามมลําดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับภาคควิชา ระดับหลักสูตร ระดัับ
คณ
ณะ ไปจนถึงระะดับมหาวิทยาลัย
2.2 กรระบวนการทวนสอบมาตรรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลั
ห งจากสําเร็จการศึกษา
มีการติ
ก ดตามผลลการประเมินของผู
ข ้เรียนด้านการมี
า
งานทํทํา มีการปรระเมินผลควาามพึงพอใจขออง
ผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
ณ
นและสิ่งสนับสนุ
ส นการเรียนรูรู้ การประเมินบับณฑิตเมื่ออกกไปประกอบอาาชีพ สัมภาษณ
ณ์
บัณ
ณฑิต ศิษย์เก่าเกี
า ่ยวกับกิจกรรมการเรี
ก
ยนการสอน
น
กาารสํารวจควาามเห็นจากผู้ทรงคุ
ท ณวุฒิ อาาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมทางวิวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพร้อมของอาคารส
ม
สถานที่ และกการดําเนินกาาร
มีการประเมิ
ก
นกาารปฏิบัติงานขของอาจารย์ทัทงั้ โดยคณะศึกษาศาสตร์
ก
และโดยนิ
ล
สิต เพืพื่อนําผลที่ได้มาเป็
ม นแนวทาาง
ปรัรับปรุงและพัฒนาคุ
ฒ ณภาพผูผู้เรียนให้ดีขึ้น
3. เกณฑ์การสําเร็
า จการศึกษาตามหลั
ษ
กสูตร
ต
3.1 การสําเร็จการศึศึกษา
หลลักสูตรปริญญาการศึ
ญ
กษามหหาบัณฑิต สาขขาวิชาวิทยากาารทางการศึกษาและการจั
ษ
ดการเรียนรู้ เป็น
แผนการศึกษาที่มีมกี ารทําปริญญานิ
ญ พนธ์และเเรีียนรายวิชา
สําหรับนิ
บ สตที่มีวุฒทางการศึ
ทิ
กษาา
สําหรับผู้ที่ไม่มมวี ุฒิทางด้านการศึ
า
กษา และประสงค์ค์ขอ
เทียบมาตรรฐานวิชาชีพครู
- ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบบตามที่หลักสูตรกําหนด - ต้องศึกษาราายวิชาต่างๆ ครบตามที
ค
่หลักสูตรกําหนดไมม่น้อย
ไม่นน้้อยกว่า 26 หน่
ห วยกิต และต้ต้องทําปริญญาานิพนธ์ 12 กว่
ก า 32 หน่วยกิ
ย ต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต และ
หน่วยกิต รวมตลออดหลักสูตร ไมม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ต้ตองทําปริญญานิ
ญ พนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลั
ร
ก ตร
กสู
ไ น้อยกว่า 533 หน่วยกิต
ไม่
- ได้ด้ระดับแต้มคะะแนนเฉลี่ยสะสสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี
ม
่ยสะสมไม่
ส
ต่ํากว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดัดับคะแนน)
(
(จากระบบ
4 ระดั
ร บคะแนน)
- ต้องสอบภาษาอั
อ
อังกฤษได้ระดับขั
บ ้น P
- ต้องสอบภาษษาอังกฤษได้ระดั
ะ บขั้น P
- เสสนอปริญญานิพนธ์
พ และสอบบผ่านการสอบปปากเปล่า - เสนอปริญญาานิพนธ์ และสสอบผ่านการสออบปากเปล่า
- ผลลงานปริญญานินิพนธ์จะต้องไดด้รับการตีพิมพ์พหรืออย่าง ผลงานปริ
ผ
ญญานิ
ญ พนธ์จะต้องได้
อ รับการตีพิพิมพ์หรืออย่างน้
ง อย
น้อยดําเนินการให้ห้ผลงานหรือส่ววนหนึง่ ของผลงานได้รับ ดํด าเนิ นการให้ห้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของงผลงานได้ รั บการ
บ
การรยอมรับให้ตีพิพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิ
ท ชาการ ยอมรั
ย บให้ ตี พิพิ มพ์ ในวารสาารหรื อสิ่ งพิ มพ์พ ทางวิ ชาการรหรื อ
หรืออเสนอต่อที่ประชุ
ร มวิชาการทีที่มีรายงานการรประชุม เสนอต่
เ อที่ประะชุมวิชาการทีมีม่ รี ายงานการปประชุม

หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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หมวดที่ 6 การพัพัฒนาคณาจจารย์
1.
1 การเตรียมมการสําหรับอาจารย์
อ
ใหม่
มีการรปฐมนิเทศอาาจารย์ใหม่และะอาจารย์พิเศษเพื
ศ ่อให้เกิดความรู
ค ้ความเขข้าใจในนโยบาายและอัตลักษณ์
ษ
ของมหาวิ
ข
ทยาลัย ของคณ
ณะศึกษาศาสตตร์ และของสสาขาวิชา รวมทั้งเข้าใจแลละตระหนักถึงบทบาท ภาาระ
หน้
ห าที่และจรรรยาบรรณวิชาชี
า พของความมเป็นอาจารย์มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโรฒ
โ ในด้านกการสอน การวิวิจัย
การทํ
ก านุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม และการสรร้างสรรค์และรับใช้สังคม
2.
2 การพัฒนาาความรู้และทัทักษะให้แก่คณาจารย์
ณ
2.1 การพัพัฒนาทักษะกการจัดการเรียนการสอน
ย
การวั
ก ดและกาารประเมินผล
ส่งเสริริมให้อาจารย์มีมคี วามรู้ ทักษะะในการจัดการเรียนการสอนแและการวัดประะเมินผล ด้วยกการแนะนํา เสววนา
สัมมนาในกลุ่มมคณาจารย์ของสาขาวิ
อ
ชา ส่งเสริมให้อาจาารย์ได้รับการออบรม ศึกษาดูดูงานเพื่อเพิ่มพูพนประสบกาารณ์
ให้
ใ มีความรู้แลละทักษะการจัจัดการเรียนกาารสอน การวัดและประเมิ
ด
น ่ทันสมัยและมีประสิทธิ
นผลที
ท ภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุ
ส นให้อาจาารย์ทําวิจัยเพืพื่อยกระดับคุณภาพการเรีรียนการสอนนและสร้างระ บบ
วัดและประเมินผล อันเป็นการสร้
ก างองค์ความรู้ทางศึกษาศาสตร์
ก
2.2 การพพัฒนาวิชากาารและวิชาชีพด้
พ านอื่นๆ
ส่งเสสริม สนับสนุนและกระตุ
น
้นอาจารย์
อ
ด้วยวิธีการต่างๆ เพืพื่อให้สร้างผลลงานและเผยแแพร่ผลงาน
ทางวิ
ท ชาการ โโดยการ
1) ส่งเสริมและสนั
ม
บสนุนุน ให้อาจารยย์ผ ลิต เอกสารรประกอบกาารสอน ตํา ราา หรือนวั ตกรรรม
การเรี
ก ยนการสสอน
2) ส่ ง เสริ มและสนั
ม
บ สนนุ น ให้ อ าจารรย์ ทํ า วิ จั ย เพื่ อพั
อ ฒ นาคุ ณ ภาพการสอน
ภ
น วิ จั ย เพื่ อ สรร้ า ง
องค์
อ ค วามรู้ แและวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ประเ ด็ น ปั ญ หา และนโยบายท
แ
ทางการศึ ก ษา
ษ โดยจั ด สรรรหรื อ แสวงงหา
งบประมาณสน
ง
นับสนุนให้อาจารย์
า ทําวิจัยเพื่อเพิ่มพูนศัักยภาพทางวิชาการ และสสนับสนุนให้อาจารย์
า ทําวิจัยกั
ยบ
กลุ
ก ่มคณะต่างๆๆ ทั้งภายในแและภายนอกมมหาวิทยาลัย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์
น
ประยุ
ร กต์ใช้องค์์ความรู้ในการรบริการวิชาการแก่สังคม
ช
วมกับคณะครุ
บ
ศาสสตร์และศึกษาศาสตร์
ษ
ของมหาวิทยาลัยอื
ย ่น
4) สร้างเครืือข่ายทางวิชาการร่
ทัท้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ย ้ทางวิชากาารและวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหหลักสูตร
มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมก
ป
ารบริหารหลักสู
ก ตร มีประธาาน มีคณะกรรรมการ และมีเลขานุ
เ การ ที่มี
คุณ
ณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทีท่สํานักงานคคณะกรรมการการอุดมศึกษากํ
ก าหนด เพื
เ ่อทําหน้าที่ในการบริหาร
า
พัฒ
ฒนาและปรับปรุ
ป งหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพื่อให้บรรลุ
บ เป้าหมาายของหลักสูตร
ต โดยดําเนินการดั
น งต่อไปนีนี้
1) กําหนดการเปิ
ห
ดและปิ
แ ดหลักสูตร
ต สํารวจและะวิเคราะห์ควาามต้องการใช้้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษา
มหหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศศึกษาและกาารจัดการเรียนรู
น ้ในวิชาเอกกต่างๆ และวิวิเคราะห์ความ
พร้ร้อมในการเปิดหลั
ด กสูตรของงสถาบันก่อนนนําไปกําหนดเเป็นเป้าหมายยในแผนการผลิตบัณฑิต
2) จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรี
ก ยนรู้ทั้งด้านห้องสมุด ระบบ
สารสนเทศ ศูนย์ยการเรียนรู้ หรื
ห อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาาอื่น ๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปิด
ใหมม่ให้เป็นไปตาามเกณฑ์มาตรรฐานหลักสูตรและมาตรฐา
นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้
ร
ย อง
3) กําหนดปรั
ห
ชญาแลละวัตถุประสงงค์ของหลักสูตตร ตลอดจนทัทักษะและคุณลั
ณ กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สออดคล้องกับวิสัสยทัศน์และพพันธกิจของคคณะศึกษาศาสตร์และมหาาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้
ส
องกับบกรอบมาตรฐฐาน
คุณวุ
ณ ฒิระดับอุดมศึ
ด กษาแห่งชาติ
ช และความมต้องการของสสังคมส่วนรวมม โดยจะนํนําไปสะท้อนใในรายวิชาต่าง ๆ
ขอองหลักสูตรอย่ย่างครบถ้วน
4) จัดทํทาแผนงานแลละกิจกรรมการเรียนการสออนที่สอดคล้องกั
ง บปรัชญาวััตถุประสงค์ ทักษะและ
คุณ
ณลักษณะบัณฑิฑตที่พึงประสสงค์
5) บริหารหลั
ห กสูตรใหห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาานของสํานักงานคณะกรรมมการการอุดมศึกษาแห่งชาติติ
โดยยวางระบบกาารดูแลช่วยเหลลือนิสิตอย่างใใกล้ชิด โดยเฉฉพาะนิสิตที่อยูย่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีแนวโน้มอาจ
อ
ไม่สสําเร็จตามหลัลักสูตร
5) วางรระบบการประสสานความร่วมมืมือระหว่าง ครรอบครัวกับมหาาวิทยาลัย เพือแก้
อ่ ไขปัญหาทีทีเ่ กิดขึ้นกับนิสติ
ได้ททันท่วงที
7) จัดระบบอาจารย์ทีท่ปรึกษาทั้งทางวิชาการแลละทางสังคม เพื
เ ่อให้รับฟังความคิดเห็นขอองนิสิตและใหห้
คําปรึกษาเพื่อช่วยให้
ว นิสิตสามมารถสําเร็จกาารศึกษาที่มุ่งหหวัง
8) จัดทํารายงานผลกการดําเนินงานนตามแผนการรผลิตบัณฑิตเสนอต่
เ
อคณะกรรมการประะจําคณะ หรือ
คณ
ณะกรรมการทีที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
9) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละปี และนํามาปปรับปรุงการบริริหารหลักสูตรกก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่
น
10) ประะเมินและพัฒนาหลั
น กสูตร โดยยกําหนดระบบบติดตามและปรระเมินผลการดดําเนินงานของงหลักสูตรอย่าง
า
สมํม่ําเสมอ โดยใช้ตัวบ่งชี้ของสํานักงานคคณะกรรมกาารการอุดมศึกษา
ก และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ปรระเมินคุณภาพพการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรอย่างนน้อยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตแต่ละรุ่น
11) บริหารทรั
ห พยากรทที่ใช้ในการจัดการเรียนการสสอน โดยสํารวจความต้
ร
องกการจําเป็นปีละ 1 ครั้ง
ดํา เนินการใช้ พร้
พ อ มทั้ง กํากับและตรวจสสอบให้มี การรใช้ ทรัพยากรรดัง กล่ าวเพื่อประโยชน์
อ
สูงสุดในการจััด
การเรียนการสออน
12) บริหารและพั
ห
ฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนดนโยบาย
ห
วางแผนพั
ว
ฒนาซึ
น ่งสอดคล้องกั
อ บพันธกิจ
แลละแผนการดําเนินงานของหหลักสูตร และจัดกลไกบริหารทรัพยากรบบุคคลให้มีประะสิทธิภาพ ได้ด้แก่
กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงาน
แ
นของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจําหลัักสูตร อาจารรย์ผู้รับผิดชอบ
หลัลักสูตร อาจจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาาจารย์ผู้สอบปปริญญานิพนธธ์ให้สอดคล้องกับระเบียบที่
หลักสู ตรการศึ
ต
กษามหาบบัณฑิต สาขาวิชาวิวิทยาการทางการศึศึกษาและการจัดการเรี
ก ยนรู้ (หลักสตรปรั
สู
บปรุ ง พ.ศ.2559)
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บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ จัดบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับงาน ติดตามประเมินความพอเพียงของ
อัตรากําลัง เสนอแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
13) บริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
ตํารา ปรับปรุงอย่างเพียงพอสถานที่ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานิสิตและอาจารย์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มีการจัดทําการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (Job
Description) ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Job Evaluation) ที่เป็นรูปแบบเด่นชัด โดยการประเมินจากผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิตและคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
มีการใช้ตํารา หนังสืออ้างอิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสํานักหอสมุดกลาง มีการใช้ห้องเรียนและ
สถานที่ของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย และมีการรับบริการจากสํานักคอมพิวเตอร์
จัดทําแผนพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อให้ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) ประสานงานกั บอาจารย์ แ ละสํา นักหอสมุดกลาง ในการเสนอ จั ดหา ตํารา หนัง สือ วารสาร
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพิ่มเติมในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
2) ตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซื้อสื่อ วัสดุ และคุรุภัณฑ์ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะในแต่ละปี จาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ
3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาเอกต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตร
มาเป็นอาจารย์พิเศษ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สํารวจความคิดเห็น และความพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อคุณภาพและปริมาณของหนังสือ
ตํารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเป็น
2) สํารวจความคิดเห็น และความพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการของพนักงานสาย
สนับสนุนของสาขาวิชาและคณะ
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการสํารวจจากข้อ 1 และข้อ 2 มาจัดทําแผนพัฒนา เพื่อให้
การดําเนินการในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีสรรหา การจ้าง การบรรจุตําแหน่ง การทําสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553 โดยสาขาวิชาฯ และคณะศึกษาศาสตร์กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งพนักงานสายวิชาการ
2) จัดประชุมเพื่อกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าสมัคร ระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มี
ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
3) สรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษร การดําเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจําซึ่งเป้นผู้แทนของวิชาเอก
ต่างๆ เพื่อร่วมมือกันรับผิดชอบในการดําเนินการหลักสูตรตามบทบาท และหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
1.2 พิจารณาการจัดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอน
1.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่า
1.4 ดําเนินการประสานงานการจัดทํา มคอ.๓ หรือ มคอ.๔, มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ และ มคอ.๗
ของแต่ละวิชาเอก
1.5 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
1.6 ดําเนินการประเมินหลักสูตรฯในส่วนที่รับผิดชอบ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ตามแบบฟอร์มของ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)
1.7 กํากับ ติดตาม ควบคุมมาตรฐานการผลิตและผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF
1.8 จัดทําฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ของนิสิตในสาขาวิชา
1.9 พิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต
1.10 แต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์
1.11 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) กํา หนดให้ ส าขาวิ ช าเอกเสนอรายชื่ อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ความเชี่ ย วชาญในศาสตร์ นั้น ๆ มาเป็ น
อาจารย์ พิ เ ศษหรื อ กรรมการภายนอกเพื่ อ สอบปากเปล่ า ปริ ญ ญานิ พ นธ์ โดยดํ า เนิ น การทบทวนรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวทุกๆ 2 ปี
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบ
3) เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการแต่งตั้งจากคณะศึกษาศาสตร์
4) จัดทําแผนและงบประมาณค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการเข้ารับ
ทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ข้อสอบให้
ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และ
นิสิต
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1) สาขาวิชาสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่นํามาใช้ประโยชน์กับงานใน
ความรับผิดชอบได้
2) สาขาวิ ช าให้ บุ ค ลากรร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ อาจารย์ ใ นโครงการต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ มพู นทั ก ษะในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของสาขาวิชา
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
1) แต่ ง ตั้ง อาจารย์ที่ ปรึก ษาทางวิชาการให้แก่ นิสิตทุก คนเพื่ อให้ คําแนะนํ าเกี่ยวกั บการวางแผน
การเรียนและการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) แต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาปริ ญญานิ พนธ์ หลั กและอาจารย์ที่ปรึก ษาปริญญานิพ นธ์ ร่วมเพื่ อให้
คําแนะนําในการทําปริญญานิพนธ์
3) จัดให้มีระบบและกลไกติดตามความก้าวหน้าในการทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยจัดให้นิสิตที่
เรี ย นรายวิ ช าครบตามหลั ก สู ต ร นํ า เสนอความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ และ
คณะกรรมการได้จัดทําแบบบันทึกความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
สามารถกํากับ แนะนํา และติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพื่อกํากับและควบคุมกระบวนการทํา
ปริญญานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพ
5) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตสามารถขอตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ นิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่น
อุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆได้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุงหลักสูตร
2) วิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคม
3) ประเมินคุณภาพมหาบัณฑิต โดยสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้และสอบถามความคิดเห็นของศิษย์เก่า
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากข้อ 1 – ข้อ 3
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2


ปีที่ 3


ปีที่ 4


ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรัับปรุงการดํําเนินการขอองหลักสูตร
กําหนดการประเมิ
ห
มินหลักสูตรทุกระยะ 5 ปปี โดยพิจารณ
ณาจากประเด็นสํ
น าคัญ ดังต่อไปนี
อ ้
1. การประเมิมินประสิทธิผลของการสอ
ผ
อน
1.1 การปประเมินกลยุทธ์
ท การสอน
กระบบวนการที่ใช้ในการประเมิ
ใ
น ทธ์การสอน โดยการประเมินคววามเห็นหรือข้อเสนอแนะขของ
นกลยุ
อาจารย์
อ
ภายหหลังการเข้ารับการอบรมกการนํากลยุทธ์
ท การสอนไปปใช้
การรปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชชาญ
ด้านหลักสูตรหหรือวิธีการสออน การวิเคราะห์
ค ผลการรประเมินของนิสิตและหลักสู
ก ตรฝึกอบรมมด้านทฤษฎีการ
ก
เรี
เ ยนรู้และวิธการสอน
กี
และะอธิบายกระบบวนการที่จะนํนําผลการประเเมินที่ได้มาปรัรับปรุงแผนกลลยุทธ์การสอนน
1.2 การปประเมินทักษะะของอาจารย์ย์ในการใช้แผนกลยุ
ผ
ทธ์การรสอน
การปประเมิน ทักษะของคณาจ
ษ
ารย์ในการใช้ช้ก ลยุ ทธ์ โดยยมีการประเมิมินของนิ สิตในแต่
ใ ละรายวิวิชา
การสั
ก งเกตการณ์ของอาจาารย์ผู้รับผิดชออบหลักสูตรหหรือหัวหน้าภาค การพิจารณาจากปประมวลการสสอน
รายวิ
ร ชา การททดสอบผลกาารเรียนรู้ของนินิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต/นิสิตของมหหาวิทยาลัยอื่นใน
น
หลั
ห กสูตรเดียวกั
ว น การปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเเรื่องคุณภาพกการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
ก
เรี
เ ยนรู้ จํานววนงานวิจัยเพืพื่อพัฒนากระบบวนการเรียนรู
น ้ของอาจารยย์ การจัดการรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เพื
เ ่อนําผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงแลละพัฒนาคุณภาพนิ
ภ สิต
2.
2 การประเมินหลักสูตรในนภาพรวม
การประเมิมินคุณภาพของหลักสูตรในภภาพรวมและกการบรรลุผลกการเรียนรู้ที่คาดหวั
า งจากกลลุ่มบุคคล ดังนี้
1)
1 นิสิตและบััณฑิต 2) ผู้ทรงคุ
ร ณวุฒิ และ/หรือผู้ประเเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ โดยการรศึกษา สํารวจความคิดเห็นเกี
น ่ยวกับควาามต้องการและสภาพการณ
ณ์ของหลักสูตร ตลอดจนคววาม
ต้องการในการปรับปรุงเปลีลี่ยนแปลงหลัลักสูตร โดยศึกษา สํารวจจสาระและโครงสร้างของหหลักสูตรการผผลิต
บับณฑิต ว่ามีคความสอดคล้องกั
อ บความต้้องการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางงการศึกษาแลละสังคมปัจจบั
จุ น
สอดคล้
ส
องกับคความต้องการรในการจัดการรศึกษาและการจัดการเรียนรู
น ้ในสถานศึกษาทุ
ก กระดับ ความต้องกาารที่
จะเข้
จ าศึกษาตต่อในสาขาวิชาฯ
ช ความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพในการส
ณ
สอนของอาจาารย์
ผู้สอน ความททันสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลู
ล กศิษย์ การรนําประสบกาารณ์ที่ได้จากกการเรียนไปใชช้ใน
การปฏิ
ก
บัติงานนในชีวิตจริง โดยการสํารววจ อภิปรายจจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องงใน
การพั
ก ฒนาปรัับปรุงหลักสูตรเมื
ต ่อครบรอบบโดยเชิญผู้ทรงคุ
ร ณวุฒิ / สมาชิ
ส กองค์กรวิชาชีพ/ ผู้บริหารสถานศึกษา
ก
/ผู
/ ้บริหารการศศึกษามาร่วมเเป็นกรรมการรพิจารณาปรับปรุ
บ ง
3.
3 การประเมินผลการดําเนินินงานตามรายละเอียดหลลักสูตร
การปประเมินตามตัตัวบ่งชี้ผลการรดําเนินงานที่ระบุ โดยคณะกรรมการรประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้
ป
วยผูผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาาวิชาเดียวกันอย่
อ างน้อย 1 คน
ค
4.
4 การทบทวนผลการประะเมินและวางแแผนปรับปรุง
กระบบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากกอาจารย์และะนิสิต รวมทัทั้งกระบวนกาารในการวางแแผน
ปรั
ป บปรุงหลักสูสตรและแผนกกลยุทธ์ จาก
4.1 รรวบรวมข้อมูลที
ล ่ได้ทําการศึศึกษาสํารวจจจากบุคลากรตต่างๆตั้งแต่ นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
แ
บบุคลากรทางกการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4.2 วิเคราะห์ทบทววนข้อมูลตามขข้อ 4.1 จากกาารร่วมประชุม พิจารณาโดยคคณะกรรมการรบริหารหลักสูตร
แและคณาจารยย์ประจําหลักสูตร
4.3 เเสนอแนวทางในการพัฒนาาปรับปรุงและะแผนกลยุทธ์ในการพั
ใ
ฒนาหหลักสูตร
หลักกสู ตรการศึกษามหหาบัณฑิต สาขาวิชชาวิทยาการทางกาารศึกษาและการจัจัดการเรี ยนรู้ (หลัักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 4084/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ภาคผนวก ค รายงานผลการประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานผลการสํารวจความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ.2553 กับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559
ภาคผนวก ช ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่
คุรุสภากําหนด
ภาคผนวก ซ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดดับบัณฑิตศึกษา
ก
พ.ศ. 25554
โดดยที่เป็นการสสมควรแก้ไขปปรับปรุง ข้อบัังคับมหาวิทยาลั
ย ยศรีนครินทรวิ
น โรฒ ว่าาด้วยการศึกษา
ษ
ระดั บบบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้
ษ มี ค วามมเหมาะสม และให้
แ
ก ารบบริ ก ารการศึ กษาระดั
ก
บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาเเป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิสิทธิภาพยิ่งขึน้
อาศัยอํานาจตาามความในมาาตรา 16 (2) แห่
แ งพระราชบบัญญัติมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒพ.ศ.
2541 ประกอบกับมติสภามหาวิิทยาลัยศรีนคริ
ค นทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อวันที่ 8
เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 จึงมีมติ
ม ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี
ไ ้
ข้อ 1 ข้อบังคั
ง บนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโรฒ
โ ว่าด้วยกการศึกษาระดัดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ให้ ย กเลิ
ก ก ข้ อ บั งคั
ง บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ
ค น ทรวิ โ รฒ
ฒ ว่ า ด้ ว ยกา รศึ ก ษาระดัดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
บรรดาระเบี
บ
ยบ ข้อบังคับ คํคาสั่ง ประกาศศ หรือมติอื่นใด
ใ ในส่วนที่กํกาหนดไว้แล้ว ในข้อบังคับนี
บ ้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิ
“ ทยาลัย”
ย หมายความมว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิ
“
ทยาลั
ย ย” หมายคความว่า สภามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โ
“สภาวิ
“ ชาการ”” หมายความว่า สภาวิชากการ มหาวิทยาลั
ย ยศรีนครินทรวิ
น โรฒ
“อธิ
“ การบดี” หมายความว่
ห
า อธิการบดีมหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโรฒ
ร
“บั
“ ณฑิตวิทยาลลัย” หมายคววามว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหหาวิทยาลัยศรีรีนครินทรวิโรฒ
ร
“คณบดี
“
บัณฑิตวิ
ต ทยาลัย” หมายความว่
ห
า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหหาวิทยาลัยศรีรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี
“
” หมมายความว่า คณบดีหรือตําแหน่งที่เทียบเท่
ย าที่หลักสูตรหรือสาขาาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายยความถึง บุคคลที
ค ่ได้รับแต่งตั
ง ้งให้ดํารงตําแหน่
า งคณบดีดีหรือตําแหน่งที
ง ่เทียบเท่าของคณะสถาบ
ข
บัน สํานัก หรืรอ
หน่วยงานที
ย ่เทียบเทท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในกํ
น
ากับของมหาวิ
บ
ทยาลั
ย ยด้วย
“
“คณะกรรมกา
ารบริหารหลักสู
ก ตร” หมาายความว่าคณ
ณะกรรมการบบริหารหลักสูตรต่
ต างๆภายใน
รบัณฑิตศึกษา
ภาควิวิชา หรือคณ
ณะ สถาบัน หรือสํานััก หรือหน่วยงานที
ว
่เทียบเท่
บ า หรือคณะกรรมกา
ค
ษ
พหุวทิทยาการระดับบั
บ ณฑิตศึกษาาที่ได้รับแต่งตัั้งจากคณบดีบับณ
ั ฑิตวิทยาลััย ให้ทําหน้าที่บริหารจัดกาารหลักสูตร
“
“คณาจารย์
บัณฑิ
ณ ตศึกษา” หมายความว่
ห
า คณาจารย์ประจํ
ป าของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่
ก งตั้งจากกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
“ ้เชี่ยวชาญเฉฉพาะ” หมายยความว่า บุคลากรที
“ผู
ค
่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
ว
าวิชาที่เปิดสอน
เป็นอย่างดี ซึ่งอาจจเป็นบุคลากรรที่ไม่อยู่ในสายยวิชาการหรือเป็
อ นผู้ทรงคุณวุ
ณ ฒิภายนอกกสถาบันโดยไมม่ต้องพิจารณ
ณา
ด้านคุคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ และแตต่งตั้งโดยเสนออผ่านคณะกรรมการประจําบั
า ณฑิตวิทยาาลัย และเสนนอ
ต่อสภภามหาวิทยาลัลัยเพื่อให้ความมเห็นชอบ
ข้อ 4 เพื่อให้การดํ
ก าเนินการรของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปปด้วยความเรียบร้
ย อย บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรการศึ
ร กษามหาบัณฑิ
ณ ต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึ
ท
ก
กษาและการจั
ดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.25559)
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อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ส่วนการ
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และมิได้มีข้อบังคับหรือ
ระเบียบอื่นกําหนดไว้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความข้อบังคับนี้หรือใน
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือเป็น
ที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา
ปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ้นได้ โดย
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จํานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจํานวนชั่วโมงการ
เรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8
การจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน
เป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้
ให้แต่ละหลักสูตรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาคสําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบท
อื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบ
ทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ ิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะ
มีหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังนี้
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษาไม่น้อยกว่า 45ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาคสําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ
6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบ
ทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดย
หลักเกณฑ์การเทียบความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 11 โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบด้วยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ์ ซึ่งอาจมี
ได้ 2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบ
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
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แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําปริญญา
นิพนธ์แต่ต้องทําสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชั้นสูงโดยมีการทําปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 38
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลาเป็น
ดังนี้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มต้นต่างกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับนิสิตได้
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้วต้องดําเนินการชําระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25
สําหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิตในสัดส่วน
ที่เหมาะสม
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หากมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 13 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําปริญญา
นิพนธ์อย่างเดียว ให้หลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
13.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนได้
13.2 หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน
ข้อ 14 การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นับตั้งแต่
วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามข้อ 19.2
ข้อ 15 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน ทั้งนี้อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจ
กําหนดให้เป็นได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว หรือใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง อาจเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจําของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้
โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติแบ่งตามระดับ
หลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน
15.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งขอการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน
15.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1
และข้อ 15.1.4 โดยอนุโลม
ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์กําหนดให้อาจารย์ประจํา 1 คน เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
ได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิต ให้สามารถทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ทงั้ นี้ต้องไม่เกิน 10 คน
อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ์
1 คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ทําสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนีใ้ ห้รวบรวมนิสิตที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน
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หมวด 3
การรับเข้าเป็นนิสิต
ข้อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้องเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผูส้ าํ เร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากตามที่หลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าทั้งนี้ผู้เข้า
เป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรืหน่วยงานของรัฐ ที่มี
หน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 18 การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
19.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดเป็นอันหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่กําหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่กําหนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสติ จะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือ
ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
20.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รบั อนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนและ
สอบได้รายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้
ข้อ 21 จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้อ 6 และ
ประเภทการจัดการศึกษาในข้อ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และ
หากนิสิตจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากที่กําหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็น
หน่วยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจํานวนหน่วยกิตที่
ต่ําสุด แต่จะนับรวมเป็นจํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้นสิ ิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจให้เรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดับ S
ข้อ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นคําร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 25 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
รักษาสภาพนิสติ ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 26 นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง
(Self Study)
ข้อ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C+
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
27.2 ในกรณีทรี่ ายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
W
การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw)
IP
ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)
27.3 การให้ E สามารถกระทําในกรณีต่อไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2
27.4 การให้ S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชา
เห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กําหนด
เป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นิสิตได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
27.5 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ
สุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับ
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ขั้น I จะต้องดําเนินการแก้สญ
ั ลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกําหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น E ได้ทันที
27.6 การให้ W จะกระทําในกรณีต่อไปนี้
27.6.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 24
27.6.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 34
27.6.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สนิ้ สุด
27.7 การให้ AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่
นับหน่วยกิตตามข้อ 22
27.8 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว และ
ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผ่าน (Fail)
ข้อ 30 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ํากว่าค่าระดับขั้น Bหรือ
จะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบได้ต่ํา
กว่าค่าระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ 31 การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 27.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้เฉลี่ยด้วย
31.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น D ขึ้นไปเท่านั้น
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31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวตั้งหารด้วย
จํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนํารายวิชานั้นมาคํานวณค่าระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ข้อ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา
32.1.3 พ้นจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทําการลอกเลียนปรากฏในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอให้มีการเพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลังการพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ข้อ 33 สถานภาพนิสติ มีดังนี้
33.1 สถานภาพนิสติ ตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่
เต็มวลา
33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา
33.2.1 นิสิต ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และ
เข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเว้นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ให้มีนิสิตทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําปริญญา
นิพนธ์ได้
33.2.4 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้รับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
33.2.5 ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจาก
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น
นิสิต
ข้อ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคําร้องขอลาพักการเรียนได้ ในช่วงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี้
34.1.1 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคําสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
34.1.3 มีเหตุจําเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นคําร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิต
มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสติ ต้องยื่นคําร้องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานั้น โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจําเป็นที่จะต้อง
ขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคําร้องใหม่ตามข้อ 34.2
34.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคําร้องต่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ข้อ 36 การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสิตพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้
36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตาม
ข้อ 20.3
36.3.2 เมื่อพ้นกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตาม
ข้อ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ต่ํากว่า 2.50
36.3.5 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถทําค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ค่าตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กาํ หนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไม่เป็นไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จํานวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3เดือน
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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36.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จํานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย
6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ์ จํานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลา
อย่างน้อย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แล้วยังไม่ผ่าน
36.3.8 เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากว่า 3.00
36.3.9 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขั้นไม่ผ่าน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
ข้อ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีทมี่ ีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสติ จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้อง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
การศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้คา่ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า
3.00 ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนิสิตได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ข้อ 38 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
38.1 การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอ
โอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก ทั้งนี้รายวิชาที่ขอ
โอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณบดีและได้รบั อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
38.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหน่วยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนีใ้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 39 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
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มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางาน จากการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระทําได้โดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณบดี
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เข้ามาศึกษาสําหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตาม
ข้อ 38
ข้อ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่ศึกษาใน
หลักสูตร ให้เริม่ นับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามข้อ 12
ข้อ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผทู้ ี่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีทมี่ ีเหตุอันสมควรอย่างยิ่ง
เท่านั้น และเมื่อดําเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
ข้อ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจําชาติของตน
อย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวัดและประเมินผลที่
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กําลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจํา
ชาติของตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่าน
รายวิชานั้นในค่าระดับขั้นไม่ต่ํากว่า B
43.2.3 ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลักใน
การสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสิตจะต้องได้ระดับขั้น P ตามข้อ 28
ข้อ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านิสิตมี
ความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมในการทําปริญญานิพนธ์
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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44.3 ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆครบถ้วน
ตามหลักสูตร และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น
ข้อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้
45.2 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํา่ กว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตาม
หลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 46 ปริญญานิพนธ์
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องทํา
ปริญญานิพนธ์
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรียนที่
7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทุกภาค
การศึกษา หากมิได้ดําเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสติ อาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิต
ในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
1 คน หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีก 1 คน
โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีทมี่ ีคุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจํา
ในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งระดับ 9
หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกําหนดโดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีทมี่ ีความจําเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมเพิ่มได้อีก 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15.2.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีทมี่ ีคุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งระดับ 9
หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกําหนด โดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กบั ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับให้เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได้
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า2 คน และให้
แต่งตั้งกรรมการ 1 คนทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนั้นผู้ทที่ ําหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ด้วย
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เลขานุการที่ต้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้
โดยรายชื่อคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งสําหรับคุณสมบัติของ
กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็น
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ของนิสติ และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน
โดยรายชื่อกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเป็นผู้เสนอโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ หากมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแต่งตั้ง
กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปาก
เปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ให้นสิ ิตเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ
46.6 ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทําปริญญานิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปริญญานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 47 สารนิพนธ์
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทําสารนิพนธ์
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 47.3
47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จํานวน 1 คนต่อโครงการ ต้องเป็นอาจารย์
ประจําของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจํานวนไม่ต่ํากว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรทีไ่ ด้รับมอบหมายเป็นประธาน 1คน
ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
กรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นเป็น
กรรมการเพิ่มเติมได้อีก 1 คน หรือ อาจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒภิ ายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ทํา
หน้าที่เป็นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องตั้งกรรมการสอบ
เพิ่มเติม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่นิสติ มีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทําสารนิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ยื่นคําร้องขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามที่กําหนดในข้อ 12
48.2.2 สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.7 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full Paper)
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
การอนุมัติแล้วต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าสารนิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได้
8.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาให้กับนิสติ ได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25
ข้อ 49 การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร
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หมมวด 10
การประะกันคุณภาพ
ข้อ 50 ทุทกหลักสูตรจะต้องกําหนดระบบประกันคุ
น ณภาพของหหลักสูตรให้ชัดเจน
ด ซึ่งอย่างน้
ง อย
ประกอบด้
ป
วยปประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การรบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอ
พ
อบการเรียนการสอนและกาารวิจัย
50.3 การรบริหารคณาจจารย์
50.4 การรบริหารบุคลาากรสนับสนุนการเรี
ก ยนการสสอน
50.5 การรสนับสนุนและะการให้คําแนนะนํานิสติ บัณฑิตศึกษา
50.6 ควาามต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และะ/หรือความพึึงพอใจของผูใช้
ใ้ บัณฑิต
50.7 ตัวบ่บงชี้ผลการดําเนินงาน
ข้อ 51 ให้
ใ ทุกหลักสูตรมี
ร การพัฒนาหลักสูตรให้ทัทนั สมัย โดยมีการปรั
ก บปรุงเพื่อพัฒนาหลัักสูตร
อย่
อ างต่อเนื่องททุก 5 ปี และใให้เป็นไปตามมมาตรฐานที่สํานักงานคณะะกรรมการการรอุดมศึกษากําหนด
ข้อ 52 การดํ
ก าเนินการรใดที่เกิดขึ้นก่กอนวันที่เขียนข้
น อบังคับนี้มีผลให้
ผ บังคับ และยั
แ งดําเนินการไม่
ก
มีแล้วเสร็จในขขณะทีข่ ้อบังคับนี้มีผลใช้บงคั
งั บ ให้ดําเนินการหรื
น
อปฏิบับติการต่อไปตตามข้อบังคับที่อยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับจนกกว่าจะดําเนินการแล้
น
วเสร็จ
ประกาศ
ป
ณ วันั ที่ 22 เมษายน พ.ศ.25544

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม
ด
สุวรรรณกุล)
นายกสภภามหาวิทยาลัลัยศรีนครินทรรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
สําเนาคําสัง่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 4084/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตร
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สรุปผลประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การทําประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งดําเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยการ
ตรวจสอบและประเมินและวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สําลี ทองธิว
4) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
5) ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
6) ดร.พรชั ย อิ น ทร์ ฉ าย รั ก ษาการผู้ ช่ ว ยผู้ อํ า นวยการ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
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ผลจากการการตรวจสอบประเมินและวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คนได้ตอบแบบสอบถาม
และร่วมอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร ตลอดจนให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร /ปริญญา และสาขาวิชา : เหมาะสม
2. สถานการณ์และผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร : เหมาะสม
3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
3.1 ปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3.2 การเรียงลําดับวัตถุประสงค์ควรนําวัตถุประสงค์ด้านวิชาการขึ้นก่อนวัตถุประสงค์ด้านคุณธรรม
และควรทบทวนภาษาที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นลักษณะผลการเรียนรู้(learning
outcomes)
3.3 ทบทวนภาษาที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นลักษณะผลการเรียนรู้(learning
outcomes)
3.4 ทบทวนความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหน้า 11 กับผลการเรียนรู้หน้า 67-76 และ
จุดดําใน curriculum mapping หน้า 77-84 ถ้ามีความสอดคล้องกันจะทําให้เขียน มคอ.3-7 ได้อย่างเป็นระบบ
และเห็นวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่ชัดเจน สะท้อนมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
4. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา :
ระบุไว้กว้างเกินไป และเป็นคุณสมบัติโดยทั่วๆ ไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจง ควรระบุให้ชัดเจน โดยเขียน
แยกตามวิชาเอกโดยผู้เข้าศึกษาควรมีความรู้ในวิชาเอกที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
5. แผนการรับนิสิต :
5.1 จํานวนนิสิต 5 คน น้อยเกินไป ควรปรับเป็น 10 คน และรับนิสิตนอกเวลาให้มากกว่านิสิตในเวลา
5.2 การระบุจํานวนนิสิต ควรแยกตามแผนการเรียนว่าจํานวนนิสิตแผนการเรียนที่ต้องการใบประกอบ
วิชาชีพครูกี่คน ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูกี่คน และแบ่งเป็นในเวลาราชการกี่คน นอกเวลาราชการกี่คน
ทั้งนี้คุรุสภาจะต้องพิจารณาจํานวนนิสิตแผนการเรียนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู
6. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : ตามระเบียบ มศว
7. ระบบการศึกษาและการกําหนดหน่วยกิต :
การกําหนดจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชา 2 หน่วยกิต น้อยไป การบริหารจัดการยิบย่อยเกินไป ควรปรับเป็น
3 หน่วยกิต โดยปรับยุบบางรายวิชา และรวมวิชาเป็นกลุ่มก้อนวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
8. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : เหมาะสม
9. โครงสร้างหลักสูตร
9.1 ปรับวิชาเอกบังคับเป็น 9 หน่วยกิต โดยแยกเป็น
1. วิชาที่เป็น Hard knowledge 3 หน่วยกิต
2. วิทยาการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก) 3 หน่วยกิต
3. สัมมนาปัญหาและวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้(วิชาเอก) 3 หน่วยกิต
9.2 วิชาเลือกควรจัดแยกเป็นกลุ่มวิชา Concentration area เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าวิชากลุ่มนี้ เสริม
วิชาบังคับวิชาใดให้เข้มแข็งขึ้น
9.3 รายวิชาสําหรับผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู และไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู อาจจัดวิชาแยก
ได้ หรือแยกแผนการเรียนได้
9.4 วิชาชีพครูในรายวิชาพื้นฐานมีความครบถ้วนตามครุสภากําหนด
9.5 วิชาปฏิบัติการสอนต้องระบุจํานวนชั่วโมงให้ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องตามข้อกําหนดครุสภา
9.6 เพิ่มเติมรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนอีก 1 รายวิชา
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9.7 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน 2 ภาคเรียน จะต้องมีการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาที่เป็น
วิชาเอก จํานวน 240 ชั่วโมงในแต่ละภาคการศึกษา โดยปฏิบัติการสอนจริง 120 ชั่วโมงและปฏิบัติงานในหน้าที่
ครู จํานวน 120 ชั่วโมง
10. รายวิชา
10.1 วิชาแกน
10.1.1 รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นวิชาที่ใหญ่ การระบุจํานวนหน่วนกิตเพียง
1 หน่วยกิต จึงน้อยเกินไป
10.1.2 รายวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ควรใช้ชื่อว่า วิทยาการจัดการ
เรียนรู้
10.2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หน้า 18 วิชา ELM511 และ ELM513 ควรนํามารวมกัน และเพิ่มเติม
วิชาที่เป็น Specialist
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ควรเน้น จิตวิทยาเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก
และการส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสมอง และร่างกายได้สมวัย
10.3 วิชาเอกบังคับของวิชาเอกต่างๆ
10.3.1 วิชาเอกต่างๆ เช่น ELM531 วิชาแรกยังไม่ควรเป็นปฏิบัติการ เนื่องจากแต่ละวิชาเอกมีวิทย
วิธีของตนเอง นิสิตควรได้เรียนรู้วิทยวิธีให้แน่นและลึกซึ้งก่อนไปปฏิบัติการ
10.3.2 ไม่ควรใช้คําว่า practicum ในชื่อวิชาระดับมหาบัณฑิต แต่ให้นําไประบุไว้ในคําอธิบาย
รายวิชา
10.4 วิชาเอกเลือกของวิชาเอกต่างๆ
10.4.1 การกําหนดวิทยวิธีวิชาเอกอยู่ในวิชาเลือก ไม่เหมาะสม ควรนําไปเป็นวิชาเอกบังคับ
10.4.2 รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเลือกยังเป็นแบบเดิมๆ ควรปรับรายวิชาให้มีความทันสมัย
ทันต่อกระแสวิทยาการใหม่ๆ
10.5 วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิชา ELM571 และวิชาอื่นๆ ของวิชาเอกอังกฤษชื่อรายวิชาไม่เหมือนวิชาเอกอื่นๆ ควรปรับให้
สอดคล้องกันทั้งหมด
10.6 วิชาเอกสังคมศึกษา
10.6.1 วิชา ELM561 หลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (เน้นการ
บูรณาการ หลักสูตร วิทยวิธี สื่อ วัดและประเมินผล) (ให้ยบุ รวมวิชาการวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งในวิชา)
3 หน่วยกิต
10.6.2 วิชา ELM564 และ ELM566 ให้ยุบรวมกัน แล้วนําไปอยู่ในวิชาเอกบังคับ โดยควรเน้น
Hard knowledge 3 หน่วยกิต
10.6.3 วิชา ELM563 ใช้ชื่อวิชาเป็น สัมมนาปัญหาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา (ลงมือปฏิบัติทํา Baby research) 3 หน่วยกิต
10.6.4 วิทยาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในการปฏิบัตกิ ารสอน จะสอนวิชาอะไร
10.7 วิชาเอกคณิตศาสตร์
10.7.1 วิชาเลือกมีความเหมาะสมดี
10.7.2 วิชา ELM 546 เพิ่มเติมการวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
10.7.3 วิชา ELM 544 เน้นให้นิสติ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อน จึงนําไปสอน
นักเรียน
10.7.4 วิชาเอกคณิตศาสตร์ ควรเน้น 1) ปรัชญาการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ 2) เน้นให้นิสิต
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สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลไปใช้ได้จริง และมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
3) โจทย์วิจัยต้องสอดคล้องกับของบริบทจริง ใช้การดูงาน การสังเกตชั้นเรียน ให้นิสิตเรียนรู้ว่าจะค้นคว้าอย่างไร
ใช้กระบวนการแบบไหน เน้นนําโจทย์วิจัยมาปฏิบัติจริง ไม่เน้นสอนเฉพาะทฤษฎี
10.7.5 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรให้นักเรียนได้ Concept ปรัชญาของประเทศทางคณิตศาสตร์
แนวโน้มเกี่ยวกับ PISA STEM นิสิตได้ซึมซับความเป็นครูคณิต นักคณิต และต้องรูว้ ่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์
สามารถไปสนับสนุนวิชาอื่นได้อย่างไร
10.8 วิชาเอกวิทยาศาสตร์
10.8.1 แหล่งเรียนรู้มีบทบาทสําคัญ แต่ไม่ปรากฏแหล่งเรียนรู้รายวิชาต่างๆ จึงควรระบุเพิ่มเติม
10.8.2 ครูวิทยาศาสตร์ต้องสามารถ Design lab ได้เหมาะสม การคิดขั้นสูง ควรสอนนิสิตให้คิดเป็น
ด้วย ไม่เพียงแค่ให้มีความรู้ทางทฤษฎี
11. คําอธิบายรายวิชา :
11.1 ควรปรับปรุงบางรายวิชาโดยเฉพาะวิชาแกนและวิชาเอกให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร
11.2 ควรทบทวนการเขียนคําอธิบายผลการเรียนรู้ (คอลัมภ์แรก) ด้านคุณธรรมจริยธรรม หน้า 67-68 ให้
สะท้อนตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะข้อ 1.1 ซึ่งมีลักษณะเป็นความเรียง ส่งผลให้การ
ประเมินจุดดํา  ทําได้ยาก
11.3 ในวิชาที่เกี่ยวข้องเชิงวิจัยหรือสัมมนา น่าจะนํา collective review มาใช้เพื่อฝึกการค้นคว้าเชิง
วิชาการ / วิจัย / การสืบค้น
12. ระยะเวลาการศึกษา :
13. แผนการจัดการเรียน :
14. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา :
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :
16. อาจารย์ประจําหลักสูตร : ควรระบุอาจารย์แยกตามวิชาเอก
17. อาจารย์ประจํา : ควรระบุอาจารย์แยกตามวิชาเอก
18. อาจารย์พิเศษ : ควรระบุอาจารย์แยกตามวิชาเอก
19. สถานที่และอุปกรณ์ :
20. ห้องสมุด :
21. อื่นๆ :
21.1 กลุ่มวิชาหมวดพื้นฐานทางการศึกษา + หมวดวิชาแกน รวมกันแล้วได้ 18 หน่วยกิต ครอบคลุม
มาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐาน
21.2 การเขียนหมวด 6 - 8 ควรเขียนเชิงปฏิบัติการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้จริง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรเสนอให้เห็นความสําคัญของการผลิ ตครู ซึ่ ง มศว เป็นอั นดับต้นๆ ของประเทศมาก่อน
ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรทิ้งความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่เริ่มเกิดมาเพื่อครูไทย
2. การผลิตครูควรมีกลยุทธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฐ. สสวท. สช. เพื่อกรองคนเก่งมา
เรียน หรือใช้กลยุทธ์บริการสังคมด้วยการเป็นศูนย์อบรมในหลักสูตรที่เป็นเลิศอย่างแท้จริงหรือเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการศึกษาเฉพาะทาง และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทางการศึกษาอย่างไร ถ้ามีนิสิต ป.โท-เอก ควรเน้น
ให้เป็นการสร้างนักวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติให้มากๆ
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ภาคผนวก ง
รายงานผลการสํารวจความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับหลักสูตร
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ผลจากการสํารวจความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับหลักสูตร
โดยมีผู้ ตอบแบบสอบถามความต้ องการในการปรับ ปรุ ง หลัก สู ตรการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบัน ระดับปริญญาโท จํานวน 96 คน
สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
เพศ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

1. ชาย

31

32.29

2. หญิง

65

67.71

รวม

96 คน

100

ภูมิลําเนา

จํานวน (คน)
20
24
12
9
1
5
25
96 คน

ร้อยละ
20.83
25
12.50
9.38
1.04
5.21
26.04
100

จํานวน (คน)

ร้อยละ

1 ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

58

60.42

2 ด้านวิทยาศาสตร์

15

15.63

3 ด้านศิลปะศาสตร์

9

9.38

4 ด้านอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

11

11.46

5 อื่นๆ

3

3.13

96 คน

100

2. ภูมิลําเนา
1. กรุงเทพมหานคร
2. ภาคกลาง
3. ภาคเหนือ
4. ภาคใต้
5. ภาคตะวันตก
6. ภาคตะวันออก
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม
3. วุฒิการศึกษาที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษาที่สําเร็จ

รวม

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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4. สาขาวิชาเอกที่เข้าศึกษา
สาขาวิชาเอกที่เข้าศึกษา

จํานวน (คน)

ร้อยละ

1. การศึกษาปฐมวัย

10

10.42

2. การประถมศึกษา

-

-

3. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

13

13.54

4. วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

6

6.25

5. วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

36

37.50

6. วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

13

13.54

7. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

18

18.75

96 คน

100

รวม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ (n=96)
1. เป้าหมายการเข้าศึกษาในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายในการเข้าศึกษา
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. รับราชการครู

65

67.71

2. เป็นนักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานราชการอื่น

25

26.04

3. ต้องการเปลี่ยนสายงาน

2

2.08

4. ต้องการวางแนวทางในการศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการศึกษา

35

36.46

5. ต้องการนําวุฒิการศึกษาไปปรับวิทยฐานะ

43

44.79

6. ต้องการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา

26

27.08

7. ต้องการประกอบธุรกิจศึกษา เช่น ติวเตอร์

7

7.29

8. อื่นๆ

17

17.71

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-110-

2. จุดเน้นของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะ
อย่างไร
จุดเน้นของหลักสูตรควรมีลักษณะอย่างไร
จํานวน (คน) ร้อยละ
1. เน้นศาสตร์ชั้นสูงด้านหลักสูตรและการสอน

8

8.42

2. เน้นเนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน ในอัตราส่วน 50:50

48

50.53

3. เน้นเนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน ในอัตราส่วน 70:30

20

21.05

4. เน้นเนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน ในอัตราส่วน 30:70

18

18.95

5. อื่นๆ

1

1.0

3. ความยืดหยุ่นของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะ
อย่างไร (n=97)
ความยืดหยุ่นของหลักสูตรควรมีลักษณะอย่างไร
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. สําหรับผู้มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะ
70
72.92
ได้วุฒิการศึกษา กศ.ม.
2. สําหรับผู้ไม่มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษา
52
54.17
จะได้วุฒิการศึกษา กศ.ม. และสามารถขอใบประกอบวิชาชีพ
3. สําหรับผู้ไม่มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษา
8
8.33
จะได้วุฒิการศึกษา กศ.ม. และไม่ประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพ
4. เหตุผลการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
จาก
ความสําคัญ
เหตุผลการเลือกเข้าศึกษา
จํานวน
ในหลักสูตร
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 ผู้ตอบ
จํานวน (คน)
7
16
23
45
การคมนาคมสะดวก
91 คน
ร้อยละ
7.69% 17.58% 25.27% 49.45%
จํานวน (คน)
5
21
38
27
ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล
91 คน
ร้อยละ
5.49% 23.08% 41.76% 29.67%
จํานวน (คน)
67
17
7
2
มีชื่อเสียงด้านการศึกษา
93 คน
ร้อยละ
72.04% 18.28% 7.53% 2.15%
จํานวน (คน)
15
37
23
17
เป็นหลักสูตรทีม่ ีความยืดหยุ่น
92 คน
ร้อยละ
16.30% 40.22% 25% 18.48%
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2533
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1).
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2559. 10: 11-28.
2. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา.
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558. 9: 1-15.
3. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, โอภาส สุขหวาน. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสําหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรค
นิยม.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 2558. 7: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์).
4. ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบ STEM
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง อ้อย สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 224-36.
5. ยุพาพันธ์ มินวงษ์, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 21023.
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6. สมควร ไข่แก้ว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์,
กมลวรรณ กันยาประสิทธิ.์ การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557. 25: 50-63.
7. เกริก ศักดิ์สุภาพ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ประมวล ศิริผันแก้ว, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทัศน์และเจต
คติวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2557. 25: 37-49.
8. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสําหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ.
วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2557. 6: 199- 211.
9. Pratoomtong, W., Haemaprasith, S., Boonprakob, M., Choochom, O.
Effects of Science Learning Activity Management based on 4MAT System
of the Sixth Grade Students with Different Learning Styles. Journal of
Education.Khon Kaen University 2012. 35: 67-75.
10. Cojorn, K., Koocharoenpisal, N., Haemaprasith, S., Siripankaew, P. Effects
of the Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and
Properties of Matter for Seventh Grade Students. Journal of Education
Khon Kaen University 2012. 35: 18-29.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development
of An Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student
Teachers (Phase I). The 1st Srinakharinwirot University International
Conference on Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj
Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University. Bangkok: Faculty of
Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-44.
2. จันทร์จีรา เทพดนตรี, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาบทปฏิบัติการที่เน้นปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง ยางพารา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม
2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า
1578-89.
3. จารีพร ผลมูล, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, เกริก ศักดิ์สุภาพ. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการแบบ STEAM สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3: กรณีศึกษา ชุมชนวัง
ตะกอ จังหวัดชุมพร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1567-77.
4. อโณทัย นันทสุนทร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ,์ เกริก ศักดิ์สุภาพ. ผลการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
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บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1558-66.
5. เรณู เบ้าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, สุณิสา สุมิรัตนะ. วิจัยปฏิบัติการ : การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยะ
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย
และสิง่ ประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิต
วิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 25361.
6. อลิสา ราชวัตร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ด้วยรูปแบบ IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย
และสิง่ ประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิต
วิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 23139.
7. เกริก ศักดิ์สุภาพ, สุนยี ์ เหมะประสิทธิ์, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,ประมวล ศิริผันแก้ว,
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาฟิสิกส์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย; 2556. หน้า SS116-24.
8. สมควร ไข่แก้ว, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์,
กมลวรรณ กันยาประสิทธิ.์ ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสิง่ แวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตต่อการรู้สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย; 2556. หน้า SS108-15.
9. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดี
โดยใช้ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปีที่ 1-3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึ กษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์;
2556. หน้า 33-40.
3. ตํารา/หนังสือ
-

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-115-

4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2557 ของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2556 ของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสใน
เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลัง
การเรียนรู้สําหรับครูและผู้บริหาร. ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ 2552-2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
5. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2555 ของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
6. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2554 ของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Saowalak Rattanavich
ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-812-4862
Email s_rattanavich@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2515
M.A.
TESL
The University of Kansas,
2520
Lawrence, U.S.A.
Ph.D.
Curriculum & Instruction
The University of Kansas,
2523
Lawrence, U.S.A.
Certificate Academic Director and
International English Service
2526
Management
Center, Culver city, California,
U.S.A.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Diploma Reading Diploma Course
Certificate

สถาบัน
Brisbane College of Advanced
Education, Brisbane, Australia.
Deakin University, Victoria,
Australia.

ปีที่สําเร็จ
2528

Genre – Based Approach
2532
in Language Teaching
Program
Certificate Genre – Based Approach
The University of Northern
2533
in Language Teaching
Territory, Darwin, Australia.
Program
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน (ทั่วไป และเน้นภาษาเป็นพิเศษ) ,การวิจัย, การสอน
ภาษาอังกฤษและการสอนการรู้หนังสือ การพัฒนาการรู้หนังสือ(การศึกษาในระบบ นอกระบบ
การศึกษาพิเศษ และกลุ่มชนเผ่า) การออกแบบการเรียนรู้ กลยุทธ และเทคนิคการสอน การนิเทศ
การศึกษาและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ..การ
สอนระดับปฐมวัย แบบ Montessory
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Rattanavich, S. Concentrated Language Encounter Approach in Practice
for Global Teaching of Literacy Lighthouse Strategy Implementation.
Journal of International Education Studies 2015; 8: 21-37.
2. Promptnont, P., Rattanavich, S. Concentrated Language Encounter
Instruction Model III in Reading and Creative Writing Abilities. Journal of
English Language Teaching 2015; 8: 1-10.
3. Jinjai, N., Rattanavich, S. The Effects of Computer-Assisted Instruction
Based on Top-Level Structure Method in English Reading and Writing
Abilities. Journal of English Language Teaching 2015; 8: 231-44.
4. Rattanavich, S. Comparison of Effects of Teaching English to Thai
Undergraduate Teacher-Students through Cross-Curricular Thematic
Instruction Program Based on Multiple Intelligence Theory and
Conventional Instruction. Journal of English Language Teaching 2013; 6:
1-18.
5. ภัทราวดี ยวนชื่น, เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, นิภา ศรีไรจน์. การเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
ตามแนวทฤษฤธรรมชาติ กับแนวการสอนแบบเดิม. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556; 7: 182-94.
6. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. ผลการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาแบบอิสระทีใ่ ช้หลักการ
ทางสมองด้วยแนวทฤษฎีอรรถฐานสําหรับครูภาษาอังกฤษ. วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554; 6: 156-66.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Rattanavich, S. Concentrated Language Encounters(CLE) in Practice around
the world ; Some Cases and Sharing Stories about Subsainability.
Proceeding of the 2014 Sydney International Covention; 2014 May 28 June 6; Sydney, Australia; 2014.
3. ตํารา/หนังสือ
1. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา : กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการ
พัฒนาการรู้หนังสือเพื่อปวงชน. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโรตารีแห่งประเทศไทย;
2556.
2. Rattanavich, Saowalak. A Teaching Guide for Using the CLE English program
Materials Stage 3: Grade 6. Bangkok: Rotary International. Sahadhammika
Printing; 2014.
3. Rattanavich, Saowalak. A Teaching Guide for Using the CLE English program
Materials Stage 3: Grade 5. Bangkok: Rotary International. Sahadhammika
Printing; 2014.
4. Rattanavich, Saowalak. A Teaching Guide for Using the CLE English program
Materials Stage 2: Grade 4.Bangkok: Rotary International. Sahadhammika
Printing; 2014.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. 3-H Grant; Matching Grants and Global Grants on Literacy Project in
Thailand. ทุนวิจัยจากโรตารีสากล ประจําปี พ.ศ. 2533 – 2540, 2544 – 2547,
2548 – 2551, 2552 – 2556, 2557 – 2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. Concentrated Language Encounter Approach in Practice for Global
Teaching of Literacy: Lighthouse Strategy Implementation. ทุนวิจัยจากทุน
วิจัยจากโรตารีสากล ประจําปี พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. Effects of the Experimental Program on Training the Teacher of
Vocational English through Concentrated Language Encounter
Instructional Process Using Students’ Reciprocal Peer Teaching Strategies
ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –
2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Sirima Pinyoanuntapong
ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ที่ทํางาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-573-7557
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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Email sspinpong@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ค.บ.
การประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538
ค.ม.
การประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
Ph.D.
Early Childhood
The University of Iowa, U.S.A.
2547
Education
ความเชี่ยวชาญ
เด็กปฐมวัย
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Pinyoanuntapong, S. A Model for Promoting the Development of Basic
Dharma Traits of Preschool Children. Asia-Pacific Journal of Research in
Early Childhood Education 2013; 7: 45-67.
2. Pinyoanuntapong, S. The Developmentof Thai Early Childhood Education
Curriculum to Promote Desirable Characteristics of Preschool Children.
Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013; 88: 321-27.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา : เป้าหมาย
การจัดการศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์;
2557. หน้า 1-7.
2. ศักดิ์ชัย มหาอุดร, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากคําพังเพย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 196-203.
3. วรทิพย์ ปลิ้มสกุลไทย, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การเล่านิทานอาเซียนแบบไม่จบเรื่อง
ที่มีต่อการพัฒนาการด้านการพูดของเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 228-35.
4. สิริรักษ์ คงคารักษ์, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อ
พฤติกรรมพื้นฐานความสามัคคีในเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 244-52.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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5. สุชาดา วัฒนะไย, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การใช้กิจกรรมการเล่นพื้นบ้านอาเซียนเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การ
วิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557;
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิ
สัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 260-68.
6. ศุภัชญา กุนทีกาญจน์, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ความสามารถด้านฟังคําศัพท์
ภาษาจีนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล;
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 282-89.
7. ดวงชีวา พะสุมาตร, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 290-97.
8. วรรณิชา แสงโรจน์รุ่ง; และสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรูก้ ้าวสู่สากล; 12 กันยายน
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 321-329.
9. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาแบบวิถีไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน
เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 16-20.
10. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยไทย. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 พลังการเรียนรู้
ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจัยต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์;
2555. หน้า 17-25.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การพัฒนาแบบวัดความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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4)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Chommanad Cheausuwantavee
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564
Email chomoae@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ค.บ.
คณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
2529
(เกียรตินิยมอันดับ2)
ค.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532
ปร.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2555
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร การสอน การนิเทศ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Cheusuwantavee, T., Cheusuwantavee, C. Rights, equality, educational
provisions and facilities of students with disabilities in Thailand: Legal and
practical perspectives in the past decade. Disability, CBR & Inclusive
Development Journal 2012; 23:70-91.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี และคณะ. AT_PSM Mentoring Model: รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพแบบดูแลให้ คําปรึกษาสําหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ “Curriculum Instruction
and Supervision: Art Science and Technology toward the Education
Quality and Creativity Civic for the 21st Century”; 14-15 มกราคม 2559;
มหาวิทยาลัย ศิลปากร; 2559.
2. ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, ชวลิต สูงใหญ่. รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปัญญาด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
บูรณาการศาสตร์และศิลป์; 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม; 2559.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ ส่ ง เสริ ม
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน . ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย).
3. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย น. ทุ น วิ จั ย เงิ น รายได้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวศุภวรรณ สัจจพิบูล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Suppawan Satjapiboon
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 089-811-1988
Email maew_kate@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ค.บ.
การมัธยมศึกษา (ภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544
ภาษาฝรัง่ เศส)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ค.ม.
การสอนภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1).
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2558; 10:11-28.
2. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ศุภวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา.
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558; 9:1-15.
5)

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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3. ศุภวรรณ สัจจพิบูล. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)–การประเมินกล
ยุทธ์การสอนของอาจารย์ที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553). วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ 2556; 14:88-101.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development
of An Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student
Teachers (Phase I). The 1st Srinakharinwirot University International
Conference on Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj
Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University. Bangkok: Faculty of
Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-44.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่สง่ เสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย).
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้รว่ มวิจัย).
3. การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การวิจัย
เอกสาร. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
4. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วมวิจัย).
5. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2554. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจัย).
6)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวรังรอง สมมิตร
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rungrong Sommitr
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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เบอร์โทรศัพท์ 094-426-1446
Email rsommitr@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วส.บ.
วิทยุและโทรทัศน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
ศศ.บ.
ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
กศ.ม.
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร. ผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1).
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2558; 10:11-28.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Sommitr, R. Development Processes to Enhance Caregivers’ Preschool
Child-Rearing Ability Based on Communities of Practice Approach. The 3rd
international Conference of Early Childhood Education (ICECE); 2015 Sep
20-21; Early Childhood Education Department, Faculty of Education, State
Univerty of Padang, Indonesia; 2015.
2. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development
of An Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student
Teachers (Phase I). The 1st Srinakharinwirot University International
Conference on Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj
Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University. Bangkok: Faculty of
Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-44.
3. รังรอง สมมิตร. การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
ห้องสมุดของเล่นสําหรับครูปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจัย
ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2555. หน้า 26-31.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของนิสิตครูปฐมวัย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้รว่ มวิจัย).
3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสใน
เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลัง
การเรียนรู้สําหรับครูและผู้บริหาร. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้ร่วมวิจัย).
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีสมองและการ
เรียนรู้ที่เหมาะกับสมองสําหรับเด็กปฐมวัย. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
7)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapimpong Wattanarat
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-752-7117
Email nangfa2514p@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2538
กศ.ม.
การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
ศษ.ด.
การบริหารการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2557
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2558
ป.บัณฑิต
นวัตกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
ความเชี่ยวชาญ
เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์. การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบ Rti.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558;
16 :1-9.
2. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์. การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและ
คณิตศาสตร์ แบบอิงเกณฑ์สําหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2555; 4: 83-90.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์. การศึกษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่ได้รับการจัด
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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กิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสัมผัส. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ:
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน
2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 96-101.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทาง
ภาษาล่าช้า. ทุนวิจัยเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การศึกษาการถ่ายโอนสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ : จากอนุบาลสู่ชั้น
ประถมศึกษา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การศึกษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่ได้รับการจัดกิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่าน
ประสาทสัมผัส. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
8)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายประพนธ์ จ่ายเจริญ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Prapon Chaicharoen
ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-663-1442
Email praponchaicharoen@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
กศ.บ.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2524
กศ.ม.
การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2533
ความเชี่ยวชาญ
การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ประพนธ์ จ่ายเจริญ. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559; 10: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์).

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ประพนธ์ จ่ายเจริญ. การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล;
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 34-41.
2. Chaicharoen, Prapon; et al. An Appropriate STEM Education Design for
Secondary School, Thailand. The 20th International Academic Conference;
2015 Oct 6-9; Madrid, Spain. 2015.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ STEM ที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา.
ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.
(ผู้ร่วมวิจัย).
2. ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยใช้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM. ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. (ผู้ร่วมวิจัย).
9)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวรจนา คลี่ฉายา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rojjana Klechaya
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 091-703-7595
Email rose.swu2013@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วท.บ.
สันทนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2537
กศ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542
Ph.D.
Curriculum and
University of Hawaii at Manoa,
2555
Instructional
U.S.A.
Specialization, Science
Education
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา การวิจัยด้าน
การศึกษา การจัดการเรียนรู้และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา เทคนิคการ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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สอนวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้อน การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครู
การพัฒนากระบวนการนิเทศ Place based education
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Klechaya, R. Place-based education for Five Elementary Schools in Rural
Thailand. Cultural Studies of Science Education 2014.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Klechaya, R. Place-based education for Five Elementary Schools in Rural
Thailand. Proceedings of the 12th Hawaii International Conference on
Education; 2014 Jan 5-8; Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort,
Honolulu, Hawaii; 2014.
2. Klechaya, R.; & Glasson, G.E. (2011). Active Engagement of Teachers and
Children in Inquiry Science Teaching and Project-based Learning in
Thailand. In D. Berlin and A. White (Eds.), editors. International
Innovations, Research, and Practices; 2010 Mar 9-12; La Manzanilla,
Mexico. Ohio: International Consortium for Research in Science and
Mathematics Education; 2011. p. 187-94.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
10)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายกิตติชัย สุธาสิโนบล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittichai Suthasinobon
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 089-521-7826
Email Dr.kittichai2010@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
2534
คบ.
การประถมศึกษา
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศษ.บ.
การมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2545
กศ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2541
ศษ.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาและการปลูกจิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน
ค่านิยมและจริยธรรม การพัฒนาบทบาทครูในการพัฒนาการศึกษาในชุมชน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สัญญาพร เสิงขุนทด, กิตติชัย สุธาสิโนบล, วรินทร โพนน้อย. การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เจตคติท่มี ีต่อสาระประวัติศาสตร์ และ
ทักษะทางสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
พุทธะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 ; 9: 163-72.
2. วีระพงษ์ สิงห์ครุธ, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ครรชิต แสนอุบล. ผลการจัดการเรียนการ
สอนแบบพุทธะที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และทักษะทาง
สังคม สาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 9: 142-51.
3. ปัทมา วาสสามัคคี, กิตติชัย สุธาสิโนบล, พรพิมล ประสงค์พร. การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้
ตํานานและ ทีไ่ ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้
ตํานานและนิทานพื้นบ้านกับการสอนแบบปกติ. วารสารวิจัยทางการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 9: 65-74.
4. พิริยะ โม้แพง, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ครรชิต แสนอุบล. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน สําหรบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2558; 15: 1-12.
5. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครู
ไทยในอาเซียน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2557; 8: 17-32.
6. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธเพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Journal of Behavioral Science
for Development) 2556; 5: 149-64.
7. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ. วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554; 5: 7-14
2. บทความวิจยั ที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การจัดการศึกษาตามรอยพระยุคคลบาทโดยใช้ไตรสิกขาเป็น
ฐานการเรียนรู้สําหรับนิสิตปริญญาตรี. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การ
วิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556;
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:
เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 42-51.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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3. ตํารา/หนังสือ
1. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักเรียน. กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย; 2558.
2. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์; 2555.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพื่อสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน. ทุน
วิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวโยนิโสมนสิการ เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึก
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
4. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ดําเนินการที่ 3 ภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3. ทุนวิจัย
จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
11)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวดวงใจ สีเขียว
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangjai Seekheio
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 089-200-7383
Email hnoo_dj@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ค.บ.
การมัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป – เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
2546
ค.ด.
การวัดและประเมินผล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550
การศึกษา

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัย
การศึกษา และสถิติทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ดวงใจ สีเขียว. การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูด้านการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2557; 15 : 118-125.
2. กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; และ ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์
และเจตคติทางการเรียน เรื่อง การชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจําวัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44.
3. ภานุมาส เศรษฐจันทร; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; และ ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556; 8:133-43.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ปารณีย์ ขาวเจริญ, ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12
กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 104-9.
2. Seekheio D. The Factor that affected Action Research Competency of
Teaching Professional Experience Students : Confirmatory Factor Analysis.
Proceeding of the 11th Annual Hawaii International Conference on
Education (HICE); 2013 Jan 5-9; Hawaii, USA.; 2013. p. 2332-2336.
3. ตํารา/หนังสือ
1. ดวงใจ สีเขียว. ปถ 424 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.
2. ดวงใจ สีเขียว. วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศึกษา. เอกสารประกอบการเรียน
การสอน รายวิชา EL 411 วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสําหรับเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
3. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย).
4. การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูด้านการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่ฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2554. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
12)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางรุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 084-461-9099
Email rung_took@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
กศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549
(เกียรตินิยมอันดับ2)
ศศ.บ.
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2550
ศศ.ม.
การสอนภาษาไทยในฐานะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552
ภาษาต่างประเทศ
ปร.ด.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2557
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. รุ่งอรุณ โรจน์รตั นาดํารง. การพัฒนาแบบฝึกการเขียนภาษาไทยระดับต้นสําหรับ
นักศึกษาเวียดนาม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 77-87.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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3. ตํารา/หนังสือ
1. รุ่งอรุณ โรจน์รตั นาดํารง. แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1. กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊คส์; 2556.
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การศึกษาปัญหาการเรียนอ่านเขียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าวและการ
แก้ปัญหาด้วยแบบเรียนที่พัฒนาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส์. ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
2. กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรมตอบรับคําชมในภาษาไทยระหว่างครูกับนักเรียน
ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาแม่และนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง. ทุนวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การพัฒนาแบบฝึกการเขียนภาษาไทยระดับต้น สําหรับนักศึกษาเวียดนาม. ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
นายไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Trairat Pipatpokkapole
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-186-4842
Email trairat_10@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ศษ.บ.
ภาษาและวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2523
กศ.ม.
การประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543
ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย หลักสูตรและการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
การเขียนบทละคร การแสดงโขน การขับร้องเพลงไทยเดิม วาทการ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Pipatpokkapole, T.; et al. The Readiness for Implementing STEM
Education Through the Basic Schools. International Conference
Proceedings at the 20th International Academic Conference, 2015 Oct 69; Madrid, Spain. 2015.
13)

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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3. ตํารา/หนังสือ
1. ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล. คุณค่าตัวละครโขน. กรุงเทพฯ: แอดวานซ์ กราฟี; 2556.
2. ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล. จิตรกรรมรามเกียรติ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อุดมศึกษา;
2556.
3. ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรติ์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ:
เฟรม-อัพ ดีไซน์; 2555.
4. ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรติ์ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
เฟรม-อัพ ดีไซน์; 2555.
5. ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรติ์ เล่ม 3. กรุงเทพฯ: เฟรม-อัพ
ดีไซน์; 2555.
6. ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรติ์ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: เฟรม-อัพ
ดีไซน์; 2555.
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
14)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ittipaat Suwatanpornkul
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 089-156-6519
Email ittipaatresearch@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
มัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ศศ.บ.
ภาษาฝรัง่ เศส
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2548
ศศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2550
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
ค.ด.
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา การสร้างเครือ่ งมือการวัดและประเมินผลทางภาษาไทย เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการ
สื่อสารและสร้างองค์ความรู้
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษาในระดับดี. วารสารวิธวี ิทยาการวิจัย ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558; 28:24-47.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, สิรพิ ันธุ์ สุวรรณมรรคา, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. การวิเคราะห์
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มี
การปฏิบัติที่ดี. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 2555; 6:154-161.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Suwathanpornkul, L., Cheuychoom, R. Policy Recommendations for
Enhancement of Education Quality and External Quality Assurance
System for Vocational Education in Thailand. Proceedings of the 2015
International Hokkaido Forum: Organizational behavioral, psychology,
and, education; 2015 Jun 23-25; Sapporo, Japan; 2015.
2. Cheuychoom, R., Suwathanpornkul, L. Synthesis of Results from the
third external quality assurance (2011-2015) at half cycle for vocational
education: an overview of Thailand. Proceedings of the 2015
International Hokkaido Forum: Organizational behavioral, psychology,
and, education; 2015 Jun 23-25; Sapporo, Japan; 2015.
3. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการประเมินความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษา
ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล;
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 89-96.
4. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการวัดประเมินทางการศึกษาสําหรับนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล;
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย ศรีนคริ
นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 73-79.
5. Suwathanpornkul, L. Strategies of learning Activities management Based
on Career Education Approach to develop Students’ Life Skill: A MultiCase Study of Good Practice Schools in Thailand. Proceedings of the
2014 International Conference on Information and Social Science; 2014
Sep 8-10; Nagoya, Japan; 2014.
6. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. การวิเคราะห์กลยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(SPUCON 13); 24 ธันวาคม 2556; ห้อง Auditorium 1-2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม; 2556.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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7. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้เทคนิควิธีการ
วิจัยสะท้อนผลการพัฒนาพฤติกรรมตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน
เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 74-80.
8. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2556). การวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2554-2555. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล;
12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 81-88.
9. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการจําเป็นในการทํา
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7 ; 1-2 เมษายน 2556; มหาวิทยาลัย ศรี
นครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ; 2556. หน้า 563-572.
10. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2555). กลยุทธ์การบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านการ
วิจัยอย่างยั่งยืน; 25-26 ธันวาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. หน้า
667-676.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่
มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย. ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
2. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา. ทุนวิจัยจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. โครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ระยะครึง่ วงจรด้านการอาชีวศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
4. การศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
ครู: บทเรียนจากการสังเคราะห์องค์ความรู้และพหุกรณีศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงาน
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพครูสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
6. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา. ทุนวิจัยจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
7. การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาการวัดประเมินทางการศึกษาสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
8. การวิเคราะห์กลยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับดี. ทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
9. การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้เทคนิควิธีการวิจัยสะท้อนผลการพัฒนา
พฤติกรรมตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
10. พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการจําเป็นในการทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
15)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางรุ่งทิวา แย้มรุ่ง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungtiwa Yamrung
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-550-7249
Email rungtiwa@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ค.บ.
คณิตศาสตร์-ชีววิทยา
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
2529
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
กศ.ด.
คณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตร การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้และการวิจยั ทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558; 9: 109-22.
2. ภานุมาส เศรษฐจันทร, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556; 8:133-43.
3. กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ดวงใจ สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธิ์
และเจตคติทางการเรียน เรื่อง การชั่งและการตวงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจําวัน. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44.
4. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปีที่ 1). วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555; 7: 95-102.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
3. ตํารา/หนังสือ
1. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง. หน่วยที่ 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดใน ประมวล
สาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2554. หน้า 1–93.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการ
ผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย. ทุนวิจัยจากมูลนิธีคณะเซนต์คาเบรียบแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556. (ผู้ร่วมวิจัย).
3. การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้
ร่วมวิจัย).
4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสใน
เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลัง
การเรียนรู้สําหรับครูและผู้บริหาร. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้ร่วมวิจัย).
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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5. การพั ฒนาคุ ณภาพการจัด กาเรี ยนรู้ที่เ น้นความรู้คู่ค วามดี โดยใช้ทฤษฎี พหุปัญญา
สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
16)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสุณิสา สุมิรัตนะ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sunisa Sumirattana
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564
Email sunisasu@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ศศ.ม.
การสอนคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การรู้คณิตศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. นันทิยา ไชยสะอาด, สุณิสา สุมิรัตนะ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
2558; 6: 97-109.
2. ศราวุธ จอมนํา, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน:
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา 2557; 8:
64-77.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. เรณู เบ้าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสิทธิ,์ สุณิสา สุมิรัตนะ. วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยะ
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย
และสิง่ ประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปีบัณฑิต
วิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 253 –
261.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. พรภัทร สินดี, สุณิสา สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เรื่องลําดับ
และอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” (The
4th National and International Graduate study Conference 2014, IGSC
2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557; ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร;
2557. หน้า 1368-1381.
3. ผกายมาศ เหมชูเกียรติ์, สุณสิ า สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. ผลการใช้ชุดกิจการเรียน
คณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” (The 4th National and International Graduate
study Conference 2014, IGSC 2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม
2557; ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร; 2557. หน้า 1332-1342.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
17)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chaisak Leelajaruskul
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-251-3934 ต่อ 134
Email chaisak@satitpatumwan.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วท.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2525
กศ.ม.
การมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532
ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ชวลิต ศรีคํา, ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2559;
(อยู่ระหว่างดําเนินการ).
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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2. ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, ชวลิต ศรีคํา และคณะ . การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะ
ต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารศรีนคริ
นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 2559; (อยู่ระหว่างดําเนินการ).
3. ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, ชวลิต ศรีคํา และคณะ . การศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 2556; 5:
34-48.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
3. ตํารา/ หนังสือ
1. ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล และคณะ. ค่านิยม 12 ประการ. กรุงเทพฯ: เพจเมคเกอร์;
2558.
2. ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล และคณะ. THE CREATOR : การประลองความคิดสร้างสรรค์.
กรุงเทพฯ: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน; 2555.
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วิทยนิเทศ. กรุงเทพฯ: แปลน
ฟอร์คิดส์; 2554.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุม
วัน. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วมวิจัย).
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. ทุนวิจัยเงินรายได้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558. (ผู้ร่วมวิจัย).
18)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางอรอุมา เจริญสุข
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Orn-uma Charoensuk
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 086-909-6377
Email o_charoensuk@hotmail.com
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
กศ.บ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
กศ.ม
การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
ค.ด
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. อรอุมา เจริญสุข, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, ภิรดี วัชรสินธุ์. แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแนวใหม่. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 2558; 28: 75-94.
2. มนัสวี ธนะปัด, วิไลลักษณ์ ลังกา, อรอุมา เจริญสุข. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์เส้นทางแบบกลุ่มพหุ.
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 2557; 12: 88-98.
3. ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม,
วิไลลักษณ์ ลังกา. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์
2556; 135-50.
4. อวยพร เรืองตระกูล, ภิรดี วัชรสินธุ์, อรอุมา เจริญสุข. การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด
การศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้.
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 2555; 25: 201-14.
5. อรอุมา เจริญสุข, อวยพร เรืองตระกูล, นงลักษณ์ วิรัชชัย. การศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรกํากับที่มีการส่งผ่านสมรรถนะการตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสาร
วิจัยทางการศึกษา 2554; 6: 167-76.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Charoensuk, O. A Comparison of Teacher Spirituality Characteristics of
Teacher Students in Bachelor Degree Program of Education between
Genders and Faculties. Proceedings of the 2015 International Hokkaido
Forum- Organizational Behavioral, Psychology, and Education (iHOPE);
2015 Jun 23-25; Sapporo, Japan. 2015.
2. อรอุมา เจริญสุข. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; 2557. หน้า
563-573.
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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3. ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม,
วิไลลักษณ์ ลังกา. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. เอกสารประกอบงานประชุม
ใหญ่วิสามัญประจําปี 2556; 25 ตุลาคม 2556; คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2556.
4. อรอุมา เจริญสุข, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, ภิรดี วัชรสินธุ์. แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสู ตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานแนวใหม่. เอกสารประกอบงาน ThailandResearch
Expo 2012; 25 สิงหาคม 2555; โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์; 2555.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต 5 ปี สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. โครงการประเมินกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ. ทุนวิจัยจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การพนันแฝงในงานวัด:กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย. ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย).
4. การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภูมิคุ้มกันที่
มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.). ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานภาคีวิชาการสารเสพ
ติด (ภวส) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย).
5. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่สง่ เสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย).
6. การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5
ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
7. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้
ร่วมวิจัย).
8. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.2549-2553). ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วม
วิจัย).
9. การพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่
2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคม
แห่งความรู้. ทุนวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555. (ผู้ร่วมวิจัย).
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวพรทิพย์ ศิริภัทราชัย
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Porntip Siripatharachai
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-828-9518
Email porntipkk@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
พย.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527
ศษ.บ.
มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539
กศ.ม.
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2539
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2549
กศ.ด.
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549
ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. พรทิพย์ วันสม, พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา –สสศท 2558; 6: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์).
2. พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2556; 5: 80-91.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ศิริรัตน์ ราชยอด, พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. ผลของการใช้ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34;
27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.
หน้า 41.
2. สุริยา บัวหอม, พรทิพย์ ศิริภัทราชัย. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น

19)
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นเรื่องมนุษย์กับ
ความยั่งยืนของสิง่ แวดล้อม (A Study of Twelfth Grade Students’ Science
Learning Achievement, Ability in Scientific Problem Solving and Public
Mind through The Five Steps Learning Activities Management on Human
and Sustainable Environment). เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยและสิง่ ประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี
บัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตวัฒนา. ทุนวิจัยจาก Young Blood ฝ่ายวิจัย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
2. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). ทุนวิจัย
เงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจัย).
3. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ทุนวิจัยเงิน
รายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
4. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. ทุนวิจัยจากโครงการการจัดตั้งโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
20)

นายสนอง ทองปาน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sanong Thongpan
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081-618-7228
Email sanong@swu.ac.th
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
กศ.บ
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2525
กศ.ม
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2537
กศ.ด
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2540
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาเทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดค้นทางด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และ
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. บรรณารักษ์ บุญปก, สนอง ทองปาน. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2559, 7: อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตีพิมพ์.
2. อุมาพร ทัศนุรักษ์, สนอง ทองปาน, ราชันธ์ บุญธิมา. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ CIRC กับการสอนอ่านตามคู่มือครู.
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2556, 4: 329-339.
2. วิรุฬห์ กะตะปุญโญ, สนอง ทองปาน, สมพล มงคลจงพิทักษ์สุข. การพัฒนาหนังสือ
เรียนวิชา “พลังงานและสิง่ แวดล้อม” สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร.
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2556, 3: 221-229.
3. วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์, สนอง ทองปาน, ราชันธ์ บุญธิมา. การศึกษา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2556, 3: 209-217.
4. ลักขณา รักษ์เถาว์, สนอง ทองปาน. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความ
รับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วารสารสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 2556, 4: 167-172.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. ปัญจพร แสนจันทร์, สนอง ทองปาน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้น
ความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ SMATRS ครั้งที่ 5 เรื่อง อัตลักษณ์เอเชีย; 12 กรกฎาคม 2558;
ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.
2. สนอง ทองปาน. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อใช้ในการบําบัด
น้ําเสียในคูคลองของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล;
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12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 80-88.
3. กฤษณา ฟ้าคะนอง, สนอง ทองปาน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับสุขภาพ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัย
ทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556;
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิ
สัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 159-166
4. สนอง ทองปาน. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่พฒ
ั นาขึ้นเพื่อใช้ในการบําบัด
น้ําเสีย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่
2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า
109-104.
5. Thongpan, S. (2015). A Stduy of Efficies a Dissolved Oxygen Test Kits in
the Water for Science Laboratories on the Method of Measure Dissolved
Oxygen in the Water (DO). Proceedings of The Sixth Asian Conference on
Social Siences 2015 (ACSS2015); 2015 Jul 11-15; Art Center, Japan; 2015.
6. Thongpan, S. (2015). A Development of Science Laboratories on “The
Method of Measuring Dissolved Oxygen (DO) in Water” by Using a DO
Test Kits for Teacing. Proceedings of International Conference on
Education, Psychology and Society (ICEEPS 2016); 2015 Feb 1-3; Fukuoka,
Japan; 2015.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําสําหรับบทปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
เรื่อง วิธีตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (ค่าดีโอ). ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสีย. ทุนวิจัย
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ทใี่ ช้ในระบบบําบัดน้ําเสียของสหกรณ์ผู้ค้าสุกรชําแหละกรุงเทพ
เขตคลองเตย. ทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้ค้าสุกรชําแหละกรุงเทพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
21)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสุธาวัลย์ หาญขจรสุข
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Suthawan Harnkajornsuk
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639
Email suthawan@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
กศ.ด.
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ สําหรับเด็กอายุ 4-6 ปี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
2558; 17:72-78.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Harnkajornsuk, S. The Effects of E-Mentoring on the Knowledge and Skills
of Gifted Students’ Teachers. Proceedings of the 21th World Conference
Educating Gifted and Talented: Turning Research into Practice; 2015 Aug
10-14; Odense, Denmark. World Counsil for Gifted and Talented Children;
2015.
2. Harnkajornsuk, S. Enhancing Achievement among High-potential Students
from Low Socioeconomic Backgrounds. The 10th Uttaradit Rajabhat
University International Conference (URUIC 2014) on University
Engagement Initiative; 2014 Dec 3-4; Uttatadit Rajabhat University,
Thailand; 2014.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมจิตคณิตศาสตร์ของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยการปรับเนื้อหาตามความแตกต่างของผู้เรียน. ทุนวิจัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับการใช้ E-mentoring เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถของครูในการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ. ทุนวิจัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษของ
โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร. ทุนวิจัยจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
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-148-

4. การสร้างแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
5. การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กอายุ 4-6
ปี. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาววันเพ็ญ ประทุมทอง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wanphen Pratoomtong
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15564
Email wpratoomtong_phen@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วท.บ.
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547
กศ.ด.
วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554
ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, วันเพ็ญ ประทุมทอง, รังรอง สมมิตร.
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1).
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2559; 10: 11-28.
2. วันเพ็ญ ประทุมทอง. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และบรรยากาศการเรียนรู้กับแบบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตกรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอล์บ. วารสารศึกษาศาสตร์ 2557; 37: 132-43.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development
of An Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student
Teachers (Phase I). Proceedings of the 1st Srinakharinwirot University
International Conference on Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12;
Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University.
Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,14244.
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4. ณัฐกาญจน์ เตจ๊ะเทพ, วันเพ็ญ ประทุมทอง. การศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อนคิด. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยลัยรังสิต ประจําปี 2558 (National Research Conference 2015); 24
เมษายน 2558; ชั้น 2 อาคารดิจิทัล คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต.
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต; 2558. หน้า 1403–13.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่สง่ เสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย).
2. การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจัย).
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบรรยากาศการ
เรียนรู้กับแบบการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอล์บ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
5. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2554 ของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจัย).
นายเกริก ศักดิ์สุภาพ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Krirk Saksuparb
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
176 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-9986
Email krirk200012@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
กศ.ม.
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2549
กศ.ด.
วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556
ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา

23)
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ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. เกริก ศักดิ์สุภาพ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่
มีต่อการแก้โจทย์ปัญหา การชนและโมเมนตัม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. การ
ประชุมสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 5. วารสารวิจัยและนวัตกรรมสาธิต 2558. หน้า 199-25.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. อโณทัย นันทสุนทร, สุนีย์ เหมะประสิทธิ,์ เกริก ศักดิ์สุภาพ. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรมสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1558-66.
2. จารีพร ผลมูล, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, เกริก ศักดิ์สุภาพ. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการแบบ STEAM สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: กรณีศกึ ษาชุมชนวัง
ตะกอจังหวัดชุมพร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1568-77.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ร่วมกับโปรแกรม Quipper School
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปญ
ั หาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4.
ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สง่ เสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน . ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557. (ผู้ร่วมวิจัย).
24)

นายกิตติคุณ รุ่งเรือง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittikoon Rungruang
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 087-9969699
Email kittikoo@swu.ac.th

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
ค.บ.
สังคมศึกษา
วิทยาลัยครูนครปฐม
2529
ศศ.ม.
การสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
ความเชี่ยวชาญ
การสอนวิชาสังคมศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. วิภาพรรณ พินลา, ชุติมา วัฒนะคีร,ี กิตติคุณ รุ่งเรือง. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้
แบบอริยสัจสี.่ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 2555; 4: 115-27.
2. วิภาดา พินลา, ชุติมา วัฒนะคีรี, กิตติคุณ รุ่งเรือง. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้
แบบหมวกคิด 6 ใบ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 2555; 4: 103-14.
3. กิตติคุณ รุ่งเรือง. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและความมีวินัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-learning). วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 2554; 4: 30-40.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
3. ตํารา/หนังสือ
1. กิตติคุณ รุ่งเรือง. การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ (The management of
geography instruction). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์; 2556.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
25)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวพิศมัย รัตนโรจน์สกุล
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Pissamai Ratanarojsakul
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 097-132-4500
Email pis.ratana@gmail.com

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
พณ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2528
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
บธ.บ.
บัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2547
บธ.ม.
การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2532
กศ.ด
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงคุณภาพ พัฒนศึกษาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. การเรียนรู้และสร้างความรู้ของชุมชนและครอบครัวเด็กพิการ.
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558;
(อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์).
2. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจํา. วารสาร วิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 2554; 31: 40-53.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการศึกษาสําหรับผู้ต้องขัง.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลัง
การเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 8-13.
2. เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, จันทรัศมิ์ ภูติอริยวัฒน์,
วรวุฒิ สุภาพ. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคม
สมัยใหม่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่
2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัว
ศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 2132.
3. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. กระบวนการสร้าง ผลิตซ้ํา และปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น:
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 พลัง
การเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจัยต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน
เพรสโปรดักส์; 2555. หน้า 134-140
3. ตํารา/หนังสือ
1. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. แนวคิดเชิงสังคมศาสตร์กับการศึกษา และบทวิเคราะห์ว่าด้วย
สังคมและการศึกษาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ; 2555.
2. นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล,
กิตติกร สันคติประภา. การใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อนําข้อกําหนด
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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กรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักในกิจการพระ
ดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม; 2555.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การเรียนรู้และสร้างความรู้ของชุมชนและครอบครัวเด็กพิการ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.
(หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการศึกษาสําหรับผู้ต้องขัง. ทุนวิจัยจากโครงการ
กําลังใจ ในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดยกระทรวง
ยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจัย).
3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. ทุนวิจัย
เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555. (ผู้ร่วมวิจัย).
4. กระบวนการสร้าง ผลิตซ้ํา และปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรณีศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม). ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
26)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นายวรวุฒิ สุภาพ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Voravoot Subhap
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 089-695-8095
Email vs_poo@hotmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
ค.บ.
ประถมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543
ค.ม.
พัฒนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546
ค.ด.
พัฒนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
ความเชี่ยวชาญ
พัฒนศึกษา สังคมและมานุษยวิทยาการศึกษา การสอนหน้าที่พลเมืองศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Subhap, V. A Study of Identities and Academic Space in Thai Society:
Case Studies of Thai Students in GED Preparation Program in Thailand.
Scholar 2011; 3: 1-7.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. วิจิตรา นพรัตน์, วรวุฒิ สุภาพ. การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชา
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟฟิคของ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36; 29-31 ตุลาคม 2558; มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2558.
หน้า 889-899.
2. เพ็ญศิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, จันทรัศมิ์ ภูติอริยวัฒน์,
วรวุฒิ สุภาพ. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคม
สมัยใหม่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้ง
ที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า
21-32.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. นโยบายการศึกษาทางเลือกแบบมุ่งอนาคตเพื่อการดํารงอัตลักษณ์และพืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.
(ผู้ร่วมวิจัย).
27)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวเกศินี ครุณาสวัสดิ์
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kasinee Karunasawat
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 086-662-2863
Email kasinee.kk@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ค.ม.
การสอนสังคมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
ค.ด.
หลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556
ความเชี่ยวชาญ
การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง การ
พัฒนาจริยธรรม การใช้พุทธวิธีในการสอน
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ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. เกศินี ครุณาสวัสดิ์. การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนเอกการสอนสังคมศึกษาตามความ
ต้องการของนิสิตระดับปริญญาโท (A STUDY OF CHARACTERISTICS OF SOCIAL
STUDIES LECTURERS BASED ON THE DEMAND OF MASTER’S DEGREE
STUDENTS). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559; (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตีพิมพ์).
2. เกศินี ครุณาสวัสดิ์. การแก้ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ (The Other 3 Rs Problem
Solving Model -TOTRs) : กระบวนการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2559; (อยู่ระหว่างดําเนินการ
ตีพิมพ์).
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. นิปัทม์ ทิพยกมลพันธ์, สุนีย์ เหมะประสิทธิ,์ เกศินี ครุณาสวัสดิ์. การศึกษาผลการใช้
หน่วยการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง “เสรีไทยแพร่” สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน” (The 5th
National and International Graduate Study Conference 2015 “Creative
Education: Intellectual Capital toward ASEAN”); 16-17 กรกฎาคม 2558; ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ; 2558. หน้า 1399-409.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สําหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผูร้ ่วมวิจัย).
28)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางพรใจ ลี่ทองอิน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Pornjai Leetongin
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 089-498-6204
Email pjleetong@gmail.com
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
สค.บ.
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2527
สม.ม.
มานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2535
กศ.ด.
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545
ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การศึกษาทางเลือก การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนและการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญ้า
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. พรใจ ลี่ทองอิน. การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน : บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอเชิง
นโยบาย. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559; 10: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์).
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
3. ตํารา/ หนังสือ
1. พรใจ ลี่ทองอิน. การศึกษาทางเลือก. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. ในวโรกาสพระชนมายุ 5
รอบ วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน : บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย. ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
29)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
พันตํารวจโทหญิงจิตติมา เจือไทย
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Pol. Lt. Col. Jittima Juathai
ตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ทํางาน ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 097-132-4500
Email jetjittima@gmail.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
วุฒิการศึกษา
พย.บ.
เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536
ศศ.ม.
พัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2542
กศ.ด
พัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงคุณภาพ พัฒนศึกษาศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, จิตติมา เจือไทย, สุรวุฒิ ปัดไธสง, กิตติกร สันคติประภา,
นงลักษณ์ จันทาภากุล. การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุวัฒนธรรม.
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559; 59: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์).
2. จิตติมา เจือไทย. การพัฒนาระบบอาสาสมัคร: ภาพสะท้อนจากการประเมินโครงการ
บ้านนนทภูมิบ้านแห่งความสุข. วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556; 10: 3-32.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Rujisatiensap, T., Juathai, J., Padthaisong, S., Sankatiprapa, K.,
Chantapakul, N. Embracing Diversity and Multicultural Perspective into
Practice of the Border Patrol Police School. International Interdisciplinary
Symposium Program : Knowledge Construction through the Lens of Social
and Cultural Diversity; 2014 Nov 3-5; Srinakharinwirot University. Bangkok
,Thailand; 2014.
3. ตํารา/ หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั
1. การศึกษารูปแบบการสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุวัฒนธรรม. ทุนวิจัยเงินรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย).
3. การประเมินโครงการบ้านนนทภูมิบ้านแห่งความสุข. ทุนวิจัยจากสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556. (ผู้ร่วมวิจัย).
30)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวดวงใจ จงธนากร
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangchai Chongthanakorn
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ 081-614-5657
Email duangchai@satitpatumwan.ac.th
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2529
ค.ม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537
ภาษาต่างประเทศ
Diploma of
Development of
Tokyo University of Foreign
2543
the InJapanese Teaching
studies
Service
Materials
Teacher
Training
Program
ศศ.ด.
ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
นานาชาติ
ความเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. เทอด แก้วคีรี; ชัยศักดิ์ลีลาจรัสกุล; ดวงใจ จงธนากร; และคนอื่นๆ. การศึกษา
ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน. วารสาร
ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2556;
5: 34-48.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Chongthanakorn, D. Does Vocabulary Knowledge Measured by the
VLT and VKS Correlate with Reading Comprehension Ability.
Proceedings of the 1st Tri-Institutes for English Language Education
(Tri-ELE) Conference; 2014 Jun 20-21; Ambassador Hotel, Bangkok,
Thailand; 2014.
2. Chongthanakorn, D. Effects of Text Types and English Language
Ability Levels on Summary Writing Performance of Thai High School
Students. Proceedings of the 7th Malaysia International Conference
on Languages, Literatures and Cultures: Research rigour, practicality
and releveance in current context; 2012 July 10-11; Pullman
Putrajaya Lakeside, Putrajaya, Malaysia; 2012.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
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31)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
นางแสงจันทร์ เหมเชื้อ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Saengchan Hemchua
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 081- 444-0800
Email saeng@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สําเร็จ
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2523
ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
M.A.
English Language
University of Nottingham
2541
Teaching
Ph.D.
Applied Linguistics
University of Nottingham
2545
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Rajprasit, K., Hemchua, S. The English Language & Communication in the
International Workplace: An Examination of Thai Computer Engineering
Professionals. 3L The Southeast Asian Journal of English Language
Studies 2015. (Online Journal:
http:cjournals.ukm.my/31/article/view/9222.
2. Rajprasit, K., Pratoomrat, P., Wang, T., Kulsiri, S., Hemchua, S. Use of
English Language Prior to and During Employment: Experiences and
Needs of Thai Novice Engineers. Global Journal of Engineering Education
2014; 16: 27-33.
3. Hemchua, S., HonKiss, L. Thai Learners’ Fossilizable Lexical Errors:
Proposition Partner Errors. Contemporary Issues in Language and
Humanities 2013; 3: 91-103.
4. Hemchua, S. Assessing Knowledge and Use of English Vocabulary.
NIDADevelopment Journal 2012; 25: 55-87.
2. บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)
1. Chumpavan, S., Hemchua.S; & Patil, N.Z. Reading Strategies, Reading
Problems, and Reading Achievements of Thai University Students in
Thailand. Proceedings of English Scholars Beyond Borders Conference
2014. Izmir, Turkey; 2014.
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2. Hemchua, S.; & Patil, Z.N. Lexical Errors of Thai Learners of English as a
Foreign Language. Proceedings of the 5th Confernce on Teaching English
as a Foreign Language. Purwokerto, lndensia; 2013.
3. ตํารา/หนังสือ
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
1. The Relationship between English Reading Achievement and Receptive
Vocabulary Size. ทุนวิจัยเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
2. Thai Learners’ Fossilizable Lexical Errors: Preposition Partner Errors. ทุน
วิจัยเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).
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ภาคผนวก ฉ
การเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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การเปรียบเทียบข้อมูลเฉพาะหลักสูตรระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ปรัชญาของหลักสูตร
คุณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพทางการศึ กษาเป็นผลมาจาก
คุณภาพทางการศึกษาเป็นผลของการพัฒนา
คุณภาพของวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีและการวิจัยด้านวิทยาการทาง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ความสําคัญของหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้เป็นสาขาหลักของวิชาชีพครู ดังนั้นการจัด
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตมีจุดมุง่ หมายเพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและสมรรถภาพ
ใน การวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสะท้อนวิกฤตของการสอนและการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ส่งเสริมความเป็นผู้นําทางวิชาการ อุทิศตนและ
คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ ดังนั้น
มหาบัณฑิตของหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นกําลัง
สําคัญและมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันดีงาม
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและ ดังต่อไปนี้
สังคมอย่างเหมาะสม
1) มีทักษะทางปัญญา มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มี
พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและ
ความสามารถด้านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และ
เรียนรู้
สามารถสื่อสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิดการ
2)
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา และมีจติ สาธารณะ
3) รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
4) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้นําทางวิชาการ มี
สังคม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยทาง
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ

การปรับปรุง

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน
5) เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการจัดการเรียน การวิจัยทัง้ โดย
อาจารย์ประจํา อาจารย์ผสู้ อนและนิสติ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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การเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตร
ระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสร้างของหลักสูตร
1. หมวดพื้นฐานการศึกษา
2. หมวดวิชาแกน
3. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
3.1 วิชาเอกบังคับ
3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
5. ปริญญานิพนธ์
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

โครงสร้างของหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/
ผู้มีประสบการณ์ทาง
ศึกษาศาสตร์ และประสงค์
การศึกษา
ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพครู
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
- หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
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การเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
หมวดพื้นฐานการศึกษา
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพือ่ สร้างและ
สื่อสารความรู้
3(3-0-6)
FE 502 Technology and Research for Knowledge
Construction and Communication
ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา
กระบวนทัศน์และบทบาทของการวิจัย เทคโนโลยีและ
การสื่อสารทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน บุคลากร และองค์การ
ทางการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ปรับออก

พฐ 501 การวิจัยและสถิตทิ างการศึกษา 3(2-2-5)
FE 502 Research and Statistics in Education
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของ
การวิจัย การออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติ
เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
การรวบรวมและจัดกระทําข้อมูลเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานวิจัย
ทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝีกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงบรรยายและสถิติเชิง
อนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การ
แปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
3(3-0-6)
FE 501 Life and Education
ศึกษาธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็น
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยงชีวิตกับการศึกษา
โดยสร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ ฐานคิดทาง
การศึกษา องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตาม
บริบทของสังคมและวัฒนธรรม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกที่สง่ ผลกระทบต่อ
ชีวิตและการศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา ความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทกุ ด้าน

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
พฐ 502 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
3(2-2-5)
FE 502 Education for Development
to Learning Society
ทําความเข้าใจทีม่ าและธรรมชาติของความรู้
ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด
ทางการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคม
โลก สัมมนาประเด็นปัญหาทางการศึกษาในมุมมอง
ทางปรัชญาและสังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
และสร้างสรรค์ความรู้เพื่อนําพาสังคมไทยไปสู่
สังคมแห่งการพึง่ ตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สําหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
วกจ 501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและ
การจัดเรียนรู้
2(2-0-4)
SEM 501 Educational and Learning
Management Paradigm
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับฐานคิด
และการมองโลกในแต่ละยุคสมัย ศึกษาแนวคิดและทิศทางการ
ปรับออก
จัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเพื่อ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) สัมมนา
ประเด็นปัญหา กระแสวิทยาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในปัจจุบัน ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และกระแสวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อแสวงหา
แนวทางแก้ไข และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วกจ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
2(2-0-4) พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา
2(2-0-4)
SEM 502 Educational Psychology
FE 503 Educational Psychology
ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งให้
ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทาง
ความสําคัญกับระบบการพัฒนาทางสมองและพัฒนาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการให้
ในระดับวัยต่าง ๆ ทฤษฏี และหลักการเรียนรู้ ทักษะ
คําปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทาง
กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา สมอง พัฒนาการและ ธรรมชาติการเรียนรู้ของ
ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพและการปรับตัว โดย ผู้เรียนแต่ละวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้
มุ่งให้ผู้เรียนวิพากษ์องค์ความรู้ดังกล่าวก่อนนํามาปรับใช้เพื่อ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้
สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยให้มี
ทฤษฎีการเรียนรู้ การคิด เชาวน์ปัญญา ความถนัด
การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การสร้างแรงจูงใจ
สุขภาพจิตและการปรับตัว ศึกษาการจัดบริการ
หลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การปรับปรุง
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วกจ 503 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 503 Early Childhood Education
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ และ
วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยทัง้ ในและต่างประเทศ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กวัยปฐมวัย หลักสูตรและรูปแบบการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
วกจ 504 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 504 Elementary Education
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ และ
วิวัฒนาการของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประถมศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัย
ประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา ระบบบริหารและการประกัน
คุณภาพ พร้อมทัง้ นวัตกรรมทางการประถมศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน
วกจ 505 การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 505 Secondary Education
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการการพัฒนา
หลักสูตรการมัธยมศึกษาตามนโยบายพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ระบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพ ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อารมณ์และสังคมของเด็กวัยรุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การปรับปรุง

ปรับออก

ปรับออก

ปรับออก

พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
2(1-2-3)
FE 504 Educational Innovation and
Information Technology
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การฝึกปฏิบัติ การ
ออกแบบ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้ การประเมิน และ
การพัฒนาโครงงานสื่อ นวัตกรรมการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และชุมชนเป็นฐาน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
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หมวดวิชาแกน
วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
SEM 506 Theories and Practices of Curriculum
Development
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบต่างๆของ
การพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์แนวคิดและปัจจัยพื้นฐาน
ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร ศึกษา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผนและ
การสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ การพัฒนาหลักสูตร
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรทัง้ ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
2(1-2-3)
FE 505 Languages and Culture for Teacher
Professional Development
ศึกษาและวิเคราะห์ความสําคัญและธรรมชาติของ
ภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรม วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ
วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษาเชิงบูรณาการ
ทักษะการนําเสนอและการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสืบทอดวัฒนธรรม และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ELM 501 Curriculum Development and
Educational Quality Assurance
ศึกษาและวิเคราะห์ แนวโน้ม หลักการ และ
ทฤษฎีพฒ
ั นาหลักสูตรในระดับต่างๆ รูปแบบ
องค์ประกอบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การประเมินหลักสูตร รูปแบบและกลยุทธ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพด้วยหลักธรร
มาภิบาล ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทัง้ ในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยบนพื้นฐานงานวิจัยที่ได้ผล ซึ่ง
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษา

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-168หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
SEM 507 Science and Education Teaching
and Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
วิทยาการและนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรูท้ ี่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในภาวะปัจจุบัน
ปัจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรู้ การสร้างและ
ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สง่ เสริม
ศักยภาพผู้เรียนทัง้ ด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิด
ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
หลากหลาย ตลอดจนการจัดการเรียนรู้โดยคํานึงถึง
ธรรมชาติและพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูข้ องบุคคลากรในสถานศึกษาและใน
ชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 502 การจัดการเรียนรูก้ ับความเป็นครู
3(2-2-5)
ELM 502 Learning Management and
Teachers’ Code of Ethics
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการ
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้
และความเป็นครูบนพื้นฐานปรัชญาทางการศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตตปัญญาศึกษา หลักการ
รูปแบบ และกลวิธีการจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์
และการแก้ปัญหาการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา สัมมนาประเด็นปัญหาที่สําคัญของ
งานครู กฎหมาย มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู สมรรถนะของครูมืออาชีพ การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมทัง้ การ
วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการ
เรียนรู้ โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
ครู จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตสํานึก
สาธารณะ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

-169หมวดวิชาเลือก
1) กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 9 รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 10 รายวิชา
วกจ 511 การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
ELM 511 Early Childhood Education
ศึกษาและวิเคราะห์ จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยทั้งในและ
ต่างประเทศ แนวคิดและหลักการการศึกษาปฐมวัย
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยปฐมวัย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร การ
จัดรูปแบบการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
วกจ 513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการศึกษา
วกจ 512 สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาและการ
ปฐมวัย
2(2-0-4)
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
SEM 513 Seminar in Problems and Research in ELM 512 Seminar in Learning Management
Early Childhood Education
for Young Children
ศึกษา วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการจัด
การศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ครอบคลุม
การศึกษาปฐมวัย รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการจัด
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและ
การศึกษาปฐมวัย จากบทความ ตํารา เอกสารสภาพ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แนวคิดและหลักการที่
จริง จากสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรต่างๆ และ
หลากหลาย ปัจจัยสําคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง ศีกษาและการจัดการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากบริบททางการศึกษาที่มีต่อการ การเล่นของเด็ก นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย การ
จัดการศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการ และนําเสนอแนว จัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย การฝึกปฏิบัติ
ทางการวิจัย รวมทั้งการนําผลงานวิจัยทางการศึกษา
ออกแบบกระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู้ การ
ปฐมวัยไปประยุกต์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาและแก้ปัญหา ออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้ง
การออกแบบการสร้างเครื่องมือวิจยั เพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย
ศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม
วกจ 515 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) วกจ 513 การประเมินผลการเรียนรู้สําหรับเด็ก
SEM 515 Assessment and Evaluation of
ปฐมวัย
3(2-2-5)
Young Children
ELM 513 Assessment for Young Children’
ศึกษา แนวคิด หลักการ กระบวนการ และ
Learning
แนวโน้มใหม่ของการวัดและประเมินผลการศึกษาและ
ศึกษา แนวคิด หลักการ กระบวนการ และ
การเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยมุ่งเน้นการประเมินตาม
แนวโน้มใหม่ของการวัดและประเมินผลการศึกษา
สภาพจริง เพือ่ พัฒนาให้เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละ
ระดับปฐมวัยโดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง
บุคคล การฝึกปฏิบัติการสร้าง การใช้และการ
เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละบุคคล
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินแบบที่เป็น พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการสร้าง การใช้และการ
ทางการและไม่เป็นทางการ การนําผลการวัดและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําผลการวัด
ประเมินไปใช้เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน แก้ไข และปรับปรุง
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การรายงานผลการประเมิน และประเมินไปใช้เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน แก้ไข และ
เด็กปฐมวัยบนพื้นฐานของจรรยาบรรณของผู้นํา ผู้ทํา ปรับปรุง การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การรายงานผล
หน้าที่วัดและประเมินเด็กระดับปฐมวัย
การประเมินเด็กปฐมวัยบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วกจ 511 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 511 Creative Activities Development
for Young Children
ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบ
ความคิด ทฤษฏีสมองของเด็กปฐมวัย หลักและวิธีการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
วิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฝกึ ปฏิบัติการ
คัดเลือกและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สง่ เสริมการทํางาน
ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆ ที่สง่ เสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
วกจ 514 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 514 Education for Young Children with
Special Needs
ศึกษา และวิเคราะห์หลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติการ สังเกตและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นของเด็ก
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะเริ่มแรก
การคัดเลือก จัดกิจกรรมและการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัยเหมาะสมสําหรับเด็กกลุ่มนี้ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่เรียนร่วมกับเด็ก
ปกติในสถานศึกษาปฐมวัยทุกรูปแบบ รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการสําหรับเด็กกลุ่มนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 514 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับ
เด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 514 Creative Activities Development
for Young Children
ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎีสมองของเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบความคิด หลักและวิธีการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ วิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึก
ปฏิบัติการคัดเลือกและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สง่ เสริม
การทํางานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทัง้ กิจกรรมอื่นๆ ทีส่ ง่ เสริมความคิด
สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 515 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 515 Special Education for Young
Children
ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาการด้านต่างๆ
ที่ล่าช้าหรือผิดปกติ การสังเกต และประเมินเด็ก
ปฐมวัยที่มคี วามต้องการพิเศษ การจัดการเรียนการ
สอนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อม การถ่ายโอน
การทํางานร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ
การประเมินพัฒนาการ การออกแบบสื่อ และจัด
กิจกรรมโดยจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย
วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
2(2-0-4)
SEM 516 Personnel Training in
ELM 516 Personnel Training in Early
Early Childhood Education
Childhood Education
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการของ
ของการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย การ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย การ
วิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกหัวข้อ การส่งเสริม
วิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกหัวข้อ การส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
การอบรม ฝึกปฏิบัติการ การทํางานร่วมกัน การเป็น ผู้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติการ การทํางานร่วมกัน
ผู้นําและผู้ตาม และการเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ การเป็นผู้นําและผูต้ าม และการเลือกใช้นวัตกรรม
ทันสมัย ในการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เทคโนโลยีทที่ ันสมัย ในการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่
ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย จัดการ การฝึกอบรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งจัดการ
โครงการต่างๆ บนมาตรฐานของจรรยาบรรณการฝึก ฝึกอบรมโครงการต่างๆ บนมาตรฐานของ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
จรรยาบรรณการฝึกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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วกจ 512 การบริหาร การนิเทศและการประกัน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
SEM 512 Administration Supervision and
Quality Assurance in Education in
Early Childhood Education
ศึกษา และวิเคราะห์หลักการและแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารในสภาวการณ์เป็นผู้นํา การนิเทศ
และการประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับปฐมวัย
การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกลวิธี
ต่าง ๆ ในการจัดการบริหาร การนิเทศ และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ งาน
บริหาร งานนิเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันรับผิดชอบเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานบน
พื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาทักษะต่างๆ
รวมทั้งเรียนรูแ้ ก้ไขปัญหาในการบริหารงานการนิเทศ
และการประกันคุณภาพการศึกษา
วกจ 518 สัมมนาการจัดการเรียนรูส้ ําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
SEM 518 Seminar in Learning Management for
Young Children
ศึกษา วิเคราะห์หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
และการจัดบริหารชั้นเรียนในระดับปฐมวัย การฝึก
ปฏิบัติการการออกแบบ กระบวนการ วิธีการ กลวิธี
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี รวมทัง้ การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาไทย โดยจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 517 การบริหาร การนิเทศและการประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 517 Administration Supervision and
Quality Assurance in Early
Childhood Education
ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกลวิธีในการ
บริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพด้าน
การศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการงานบริหาร งาน
นิเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษาจาก
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรต่างๆ บนพื้นฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทัง้ จัดทํารายงาน
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วกจ 518 สัมมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการ
ศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ELM 518 Seminar in Model of Learning
Management for Young Children
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ ทฤษฎี
พัฒนาการเด็ก และทฤษฎีการเรียนรู้ วิทยาการ
จัดการศีกษา รูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ หลักการ
จัดการเรียนรูท้ ี่สง่ เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในภาวะปัจจุบัน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมศักยภาพ
ของเด็กทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้งสีด่ ้าน การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย นํามาประยุกต์เพื่อพัฒนาจัดการ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
วกจ 517 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก วกจ 519 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย
2(2-0-4)
ปฐมวัย
2(1-2-3)
SEM 517 Seminar in Development and
ELM 519 Seminar in Development and
Behavior of Young Children
Behavior of Young Children
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีต่างๆที่
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา
กับพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา
บุคลิกภาพ อารมณ์ – จิตใจ สังคมและร่างกายของเด็ก บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย
ปฐมวัย รวมทั้งงานวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
รวมทั้งผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความเชื่อมโยงของ
ปฐมวัย ศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละวัย
พัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ในแต่ละวัย ที่สง่ ผลถึงพฤติกรรม ฝึกปฏิบัติการสังเกตอย่าง
ที่สง่ ผลถึงพฤติกรรมของเด็ก ฝึกปฏิบัติการบนพื้นฐาน ต่อเนื่องเป็นระบบ บนพื้นฐานจรรยาบรรณของ
ของจรรยาบรรณของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อนําผลจาก
ปฐมวัย โดยเน้นการสังเกตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ปฏิบัตกิ ารมาจัดประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้เด็ก
เพื่อนําผลจากปฏิบัติการมาจัดประสบการณ์เพื่อ
ปฐมวัยมีพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการและ
พฤติกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4)
SEM 519 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เป็น
เรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะ
เป็นเรื่องจําเป็นในอนาคตที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม การรู้จักวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการจัดทําและเสนอ
ข้อมูล การนําเสนอผลงาน
2) กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 21 รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 611 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 611 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อ หรือประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิทยาการการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นในอนาคตที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
จากการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการจัดทําและ
เสนอข้อมูล การนําเสนอผลงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 20 รายวิชา
วกจ 521 การประถมศึกษา
3(3-0-6)
ELM 521 Elementary Education
ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย แนวคิด
หลักการ และวิวัฒนาการของการประถมศึกษา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา ธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา
ระบบบริหารและการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา และนวัตกรรมทางการ
ประถมศึกษาในยุคปัจจุบัน
วกจ 522 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาและการประเมินผล 3(2-2-5)
ELM 522 Methodology of Elementary
Learning Management and
Assessment
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ใน
ระดับประถมศึกษา และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนบูรณาการ
ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผู้เรียน วิเคราะห์วิธีการและ
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ออกแบบการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียน การบริหารจัดการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย
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วกจ 521 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการ
ประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 521 Seminar in Problems and Research in
Elementary Education
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา จากบทความ
ตํารา เอกสาร สภาพจริงจากสถานศึกษา และ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับ
โลก ที่มีต่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาสัมมนาปัญหา
เกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา นําเสนอแนวทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา
วกจ 522 วิทยาการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาและ
พลศึกษา
2(2-0-4)
SEM 522 Science of Health and Physical
Education Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารูปแบบ
กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์
ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรูส้ ุข
ศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 523 วิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษา
2(2-0-4)
SEM 523 Science of Music Education
Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษา รูปแบบ กระบวนการ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษา การ
สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ จัดการ
เรียนรู้ดนตรีศึกษาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจาก
งานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ดนตรีศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
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ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา และการ
เสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ ําหน้าที่วัดและ
ประเมินผล
วกจ 523 สัมมนาปัญหาและวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
ELM 523 Seminar in Problems and
Research for Elementary Level
Learning Management
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
อภิปรายสภาพปัญหาด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษาทีส่ ่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา แนวทางและแนวโน้มการวิจัยระดับ
ประถมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต จากบทความ
ตํารา เอกสาร งานวิจัย และสภาพจริงใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการสร้างข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่เกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรหรือ
แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรู้สขุ ศึกษาและ
พลศึกษา
3(2-2-5)
ELM 524 Science of Health and Physical
Education Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การสร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์
3(2-2-5)
ELM 525 Science of Visual Art, Music and
Dance Learning Management
ศึกษาและแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ
จัดการเรียนรูท้ ัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
รูปแบบกระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ จัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ที่ได้จาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ
การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรูท้ ัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
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วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรูน้ าฏศิลป์ 2(2-0-4)
SEM 524 Science of Dance Learning
Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูน้ าฏศิลป์ รูปแบบ กระบวนการ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การ
ออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์รวมทั้งการบริหารจัดการชัน้ เรียน
วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์ 2(2-0-4)
SEM 525 Science of Visual Art Learning
Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูท้ ัศนศิลป์ รูปแบบ กระบวนการ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การ
ออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์รวมทั้งการบริหารจัดการชัน้ เรียน
วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนาค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม
2(2-0-4)
SEM 526 Seminar in Problems and
Development in Values and Ethics
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักการ มาตรฐานวิชาชีพด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติตน การศึกษาปัญหาทางจริยธรรม การ
ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาค่านิยม คุณธรรมขั้น
สูง การแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตและดํารงตนเป็นผู้มี
คุณธรรม ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลัก
คุณธรรมขั้นสูงและตามหลักศาสนาเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม การสร้างความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวม การตระหนัก
ในการปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม การคุ้มครอง
ดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึกสาธารณะให้กับชุมชน
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การปรับปรุง

วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนาค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม
2(1-2-3)
ELM 526 Seminar in Problems and
Development in Values Morals
and Ethics
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักการ มาตรฐานวิชาชีพด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติตน การศึกษาปัญหาทางจริยธรรม การ
ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาค่านิยม คุณธรรม
ขั้นสูง การแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตและดํารงตนเป็น
ผู้มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลัก
คุณธรรมขั้นสูงและตามหลักศาสนาเพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคม การสร้างความกล้าหาญทาง
จริยธรรม การสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวม การ
ตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม
การคุ้มครอง ดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณ
สมบัติ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึก
สาธารณะให้กับชุมชน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
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วกจ 527 สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และ
สมรรถภาพของผู้สอน
2(2-0-4)
SEM 527 Seminar in Enhancement of
Teacher’s Strategies and
Competence
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของเด็กเพือ่
เป็นข้อมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
กลยุทธ์และสมรรถภาพการสอน ศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยและกลวิธีใหม่ๆ ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน
การทดลองใช้ การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักของ
วิชาชีพครู
วกจ 528 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 528 Measurement and Evaluation in
Elementary Education
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัด
และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์
วิธีการและเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช้
เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของ
การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
และการเสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ทําหน้าที่วัดและ
ประเมินผล
วกจ 529 การพัฒนาและวิเคราะห์หนังสือเรียน
และสื่อการเรียน
2(2-0-4)
SEM 528 Development and Analysis on
Textbooks and Media
การศึกษาสภาพและคุณค่าของหนังสือเรียนและสื่อ
การเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอน วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าของรูปแบบเนื้อหาและมโนทัศน์
(Concept) เพื่อประมวลข้อมูลนํามาพัฒนาหนังสือ
เรียน สื่อการเรียนและสื่อการสอน จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หาข้อยุติจากการวิเคราะห์และประเมินเพือ่
นํามาเสนอแนวคิดนวัตกรรมในการพัฒนาหนังสือเรียน
ให้สามารถเป็นปัจจัยเอื้ออํานวยประสิทธิภาพต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 527 สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และ
สมรรถภาพของผู้สอน
2(1-2-3)
ELM 527 Seminar in Enhancement of
Teacher’s Strategies and
Competence
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูข้ องครูและการเรียนรู้ของเด็กเพือ่
เป็นข้อมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพการสอน ศึกษา
ค้นคว้าผลงานวิจัยและกลวิธีใหม่ๆ ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน การ
ทดลองใช้ การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ของวิชาชีพครู

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก

วกจ 528 การพัฒนาและวิเคราะห์แบบเรียน
และสื่อการเรียน
2(2-0-4)
ELM 528 Development and Analysis on
Textbooks and Media
การศึกษาสภาพและคุณค่าของหนังสือเรียน
และสื่อการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอน
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของรูปแบบเนื้อหาและ
มโนทัศน์ (Concept) เพื่อประมวลข้อมูลนํามา
พัฒนาหนังสือเรียน สื่อการเรียนและสื่อการสอน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หาข้อยุติจากการวิเคราะห์
และประเมินเพื่อนํามาเสนอแนวคิดนวัตกรรมในการ
พัฒนาหนังสือเรียน ให้สามารถเป็นปัจจัย
เอื้ออํานวยประสิทธิภาพต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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วกจ 621 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรม
สําหรับเด็ก
2(2-0-4)
SEM 621 Literature for Children and Critiques
on Children’s Literary Work
ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีวรรณกรรม
สําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของ
วรรณกรรม แปลงและแปลจากของต่างประเทศ
หลักการ และกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมสําหรับ
เด็กที่มีอยู่และพึงประสงค์ ความรับผิดชอบด้าน
วรรณกรรมของสังคม การส่งเสริมและแพร่ขยาย
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(2-0-4)
SEM 531 Science of Thai Language Learning
Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย รูปแบบ กระบวนการ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรม
สําหรับเด็ก
2(2-0-4)
ELM 529 Literature and Critiques on
Children’s Literary
ศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
วรรณกรรมสําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและ
ลักษณะของวรรณกรรม แปลงและแปลจากของ
ต่างประเทศ หลักการ และกระบวนการวิจารณ์
วรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีอยู่และพึงประสงค์ ความ
รับผิดชอบด้านวรรณกรรมของสังคม การส่งเสริม
และแพร่ขยายวรรณกรรมสําหรับเด็ก
วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและ
การประเมินผล
3(2-2-5)
ELM 532 Methodology of Thai Language
Learning Management and
Assessment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทัง้ ใน
และนอกห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย แนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง
ทางด้านความรู้ ทักษะภาษาและคุณลักษณะที่ดีใน
การใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกับการศึกษาสภาพ
จริงในสถานศึกษา เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรม
สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริง และการคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้
ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
3(2-2-5)
ELM 541 Science of Mathematics Learning
SEM 541 Science of Mathematics
Management
Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
มุมมองและความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ รูปแบบ กระบวนการ
แนวโน้มและวิทยาการทางคณิตศาสตร์ศึกษา และ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การ
สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับ
ภาษาไทยที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่หลากหลาย โดยออกแบบและ
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน
การจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การเรียนรวมและ
บริบทของสังคมทีเ่ ปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 551 Science of Science Learning
Management
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ กระบวนการ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจาก
งานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการบริหาร
จัดการชั้นเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 552 วิธีวทิ ยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และการประเมินผล
3(2-2-5)
ELM 552 Methodology of Science Learning
Management and Assessment
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทงั้ ในและ
นอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ แนวโน้มของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง และจิต
วิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งวินิจฉัย จัดตําแหน่ง และพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับ
การศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อวินิจฉัย
ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษา
วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2(2-0-4)
และการประเมินผล
3(2-2-5)
SEM 561 Science of Social Studies Learning
ELM 562 Methodology of Social Studies
Management
Learning Management and
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
Assessment
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา รูปแบบ กระบวนการ
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้สงั คมศึกษา การ
และรูปแบบจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาการจัดชั้น
สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน เรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณา
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การ การออกและพัฒนาสื่อ การใช้แหล่งเรียนรู้และ
สังคมศึกษาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดประเมินผลการจัดการ
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้สังคมศึกษาตามสภาพจริง ฝึกปฏิบัติการ
สังคมศึกษา รวมทัง้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับ
การศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ และวัดประเมินผลใน
สถานศึกษาจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู
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วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน 2(2-0-4)
SEM 571 Science of English Learning
Management in School
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ รูปแบบ กระบวนการ
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ
สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจาก
งานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ รวมทั้งการบริหาร
จัดการชั้นเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน
3(2-2-5)
ELM 571 Science of Organizing Learning
English in School
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ธรรมชาติในการพัฒนา
ภาษาแม่ ภาษาที่สองและ ภาษา ต่างประเทศ
องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ภาษา
ที่สองและภาษาต่างประเทศ ปัจจัยและอิทธิพลของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการ
สร้างและวิเคราะห์หลักสูตรในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ แนวโน้ม
ใหม่ของหลักการและทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัดและ
ประเมินผลทางภาษา การฝึกปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจยั ในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ
วกจ 622 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรัการศึกษา วกจ 621 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับ
และการวิจัย
2(2-0-4)
การศึกษาและการวิจัย
2(2-0-4)
SEM 622 Computer and Technology for
ELM 621 Computer and Technology for
Education and Research
Education and Research
ศึกษาหลักการทํางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
ศึกษาหลักการทํางานเบื้องต้นของ
การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็น
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมี
เครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ฝึกปฏิบัติการ ประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีต่างๆ สําหรับ
และวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและ
การศึกษาและการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
เทคโนโลยีต่างๆ สําหรับการศึกษาและการวิจัย
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์
ติดต่อสือ่ สาร ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจาก
เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการติดต่อสื่อสาร ตลอดจน
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
วกจ 623 สัมมนาปัญหาและการพัฒนาการจัด
วกจ 622 สัมมนาปัญหาและการพัฒนากิจกรรม
กิจกรรมผู้เรียน
2(2-0-4)
ผู้เรียน
2(1-2-3)
SEM 623 Seminar in Problems and
ELM 622 Seminar in Problems and
Development of Learner Activities
Development of Learner Activities
Management
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และอภิปรายเกี่ยวกับ
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผู้เรียน หลักการการจัดกิจกรรมผู้เรียน คุณลักษณะและ
คุณลักษณะและหน้าที่ของครู หลักเกณฑ์ในการจัดใน หน้าที่ของครู หลักเกณฑ์ในการจัดในการจัด
การจัดกิจกรรมผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษา กิจกรรมผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษา
ปัญหาและสถานการณ์การจัดกิจกรรมผู้เรียนของ
ปัญหาและสถานการณ์การจัดกิจกรรมผู้เรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการ
โรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมผู้เรียนเพื่อพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมผู้เรียน เพื่อ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัด
ผู้เรียนของสถานศึกษาต่างๆ
กิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษาต่างๆ
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วกจ 624 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
วัยเรีย
2(2-0-4)
SEM 624 Seminar in Children Behavior and
Development
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการ
ของเด็กวัยเรียนและนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กวัยเรียน ศึกษาพฤติกรรมและ
พัฒนาการของเด็กวัยเรียน ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและค้นคว้าแนว
ทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของ
เด็กวัยเรียน
วกจ 625 สัมมนาการบริหาร และการนิเทศงาน
วิชาการในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 625 Seminar in Educational
Administration and Supervision
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการประถมศึกษา ศึกษา
คุณลักษณะและหน้าที่ของผู้บริหาร หลักเกณฑ์ในการจัด
และบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารงานเพื่อ
สอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศ ทบทวน
หลักการนิเทศการศึกษา ศึกษาปัญหาและสภาวการณ์
การนิเทศการศึกษาในเมืองและชนบท ศึกษาค้นคว้าหา
แนวทางในการปรับปรุงการนิเทศการศึกษา เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และศึกษาผลงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ของ
กรมกองต่างๆ
วกจ 626 สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครูในชุมชน
2(2-0-4)
SEM 626 Seminar in the Role of School and
Teacher in the Community
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาต่อชุมชนในด้าน
การศึกษา ทรัพยากร ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรม
การศึกษาองค์การบริหารและองค์การต่าง ๆ ในชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของการสร้างความสัมพันธ์
แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยศึกษาเป็นรายกรณี
วกจ 627 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4)
SEM 627 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เป็นเรื่อง
ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
เรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 623 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก
วัยเรียน
2(1-2-3)
ELM 623 Seminar in Behavior and
Development Young Children
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
และนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกับเด็กวัยเรียน ศึกษาพฤติกรรมและ
พัฒนาการของเด็กวัยเรียน ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและ
ค้นคว้าแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
วกจ 624 สัมมนาการบริหาร และการนิเทศงาน
วิชาการในโรงเรียน
2(1-2-3)
ELM 624 Seminar in Educational
Administration and Supervision
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาระดับ
การประถมศึกษา ศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของ
ผู้บริหาร หลักเกณฑ์ในการจัดและบริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา การบริหารงานเพื่อ
สอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศ
ทบทวนหลักการนิเทศการศึกษา ศึกษาปัญหาและ
สภาวการณ์การนิเทศการศึกษาในเมืองและชนบท
ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการปรับปรุงการนิเทศ
การศึกษา เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และศึกษาผลงานของ
หน่วยศึกษานิเทศก์ของกรมกองต่างๆ
วกจ 625 สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครูใน
ชุมชน
2(1-2-3)
ELM 625 Seminar in the Role of School
and Teacher in the Community
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
โรงเรียนประถมศึกษาต่อชุมชนในด้านการศึกษา
ทรัพยากร ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรม
การศึกษาองค์การบริหารและองค์การต่างๆ ใน
ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของการสร้าง
ความสัมพันธ์ แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยศึกษาเป็น
รายกรณี
วกจ 626 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 626 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ
เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม
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-1803) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 16 รายวิชา
วกจ 535 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1:
หลักภาษา
2(2-0-4)
SEM 535 Learning Management in Thai
Language I : Grammar
ศึกษาและวิเคราะห์ ความรู้ทางหลักภาษาขั้นสูง
สําหรับครูผู้สอน โดยเน้นหลักและวิธีการนําไปใช้ใน
ห้องเรียนศึกษาและปฏิบัติการสอนหลักภาษาที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 18 รายวิชา
วกจ 531 การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 3(2-2-5)
ELM531 Learning Management in Grammar
of Thai Language
ศึกษาการจัดการเรียนรูท้ างด้านหลัก
ภาษาไทย ลักษณะสําคัญทางด้านภาษาไทย
ครอบคลุมด้านระบบเสียง ระบบคํา ประโยค และ
ความหมาย โดยการประยุกต์หลักภาษาไทยกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการ
สอนไวยากรณ์ไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลักภาษาไทยให้สอดคล้องตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(2-0-4) วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและ
SEM 531 Science of Thai Language Learning
การประเมินผล
3(2-2-5)
Management
ELM 532 Methodology of Thai Language
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
Learning Management and
การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
Assessment
และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างเครื่องมือ
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
วิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและ รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทัง้ ใน
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้จาก และนอกห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย แนวโน้ม
ใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทัง้ การ
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง
บริหารจัดการชั้นเรียน
ทางด้านความรู้ ทักษะภาษาและคุณลักษณะที่ดีใน
การใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกับการศึกษาสภาพ
จริงในสถานศึกษา เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรม
สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริง และการคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้
ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วกจ 532 การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรู้
ภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 532 Measurement and Evaluation of Thai
Language
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน วิเคราะห์วิธีการ
ปรับออก
และเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย การนําผล
การวัดและประเมินผลไปใช้ เพื่อวินจิ ฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาไทย ปัญหาและแนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย และ
เสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ ําหน้าที่วัดและประเมินผล
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วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 533 Seminar in Problems and Research
of Thai Language
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยจากบทความ ตําราเอกสาร
สภาพจริงจากสถานศึกษาและงานวิจัยต่างๆเกี่ยวข้อง
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน
ประเทศชาติและระดับโลก สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อนําเสนอ
แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ELM 533 Seminar in Problems and
Research of Thai Language
Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
สภาพปัญหา ผลกระทบของหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย และแนวโน้มการวิจัยทาง
ภาษาในอนาคต จากงานวิจัย บทความ ตํารา
เอกสารและสภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย
วกจ 534 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาไทย
2(1-2-3)
ELM 534 Development of Assessment
Tools in Thai Language Learning
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลักการ
กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษา โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน พร้อมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือทางภาษา การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการนํา
ผลการวัดและประเมินไปใช้ เพื่อวินจิ ฉัย ตัดสิน และ
แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ
วกจ 536 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 :
วกจ 535 การใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
ทักษะสัมพันธ์
2(2-0-4)
ELM 535 Thai Language Usage for Learning
SEM 536 Learning Management in Thai
Management
Language II : Language Skills
ศึกษา วิเคราะห์หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้
ศึกษาความคิด ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะใน
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทัง้ ในด้านการฟัง การดู การ
การใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดลีลาต่างๆ ทางภาษาศึกษาและ
พูด การอ่านและการเขียน โดยการประยุกต์ทกั ษะ
ปฏิบัติการทางการสอนเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
การใช้ภาษาไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ตลอดจนการสอนให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ทางภาษา
การฝึกปฎิบัติการสอนทักษะการใช้ภาษาไทยที่
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
วกจ 536 วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อการ
จัดการเรียนรู้
2(1-2-3)
ELM 536 Thai Literature for Learning
Management
ศึกษาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้วรรณคดี
ไทย ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการ
ประพันธ์ ตลอดจนมองเห็นคุณค่าทัง้ ด้านสารัตถะ
และสุนทรียภาพทางภาษาในแต่ละยุคสมัย โดยการ
ประยุกต์วรรณคดีไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
และการฝึกปฎิบัติการสอนวรรณคดีไทยที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน
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วกจ 537 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3: งานสร้างสรรค์
วรรณกรรม
2(2-0-4)
SEM 537 Learning Management in Thai
Language III : Poetry
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะทางฉันทลักษณ์
โดยทั่วไป อันเป็นลักษณะเฉพาะในภาษาไทยที่ก่อให้เกิด
ลีลาต่างๆ ในการประพันธ์และศึกษาความสําคัญที่มตี อ่
ภาษาและการใช้ภาษา
วกจ 538 การวิเคราะห์พื้นฐานทางภาษาศาสตร์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
SEM 538 Analysis of Foundation Linguistic
Theories on Language Learning
Management
การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์ ระบบเสียง การ
จําแนกคํา หน้าที่ของคํา ระบบการสร้างคําและประโยค
วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาในด้านความหมาย
ตลอดจนผลงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ทมี่ ีผลต่อการสอน
ภาษาไทย
วกจ 534 การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย
2(2-0-4)
SEM 534 Thai Language Usage in Research
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ภาษาที่ได้จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี มาสู่กระบวนการวิจัย ตั้งแต่การสร้างเครื่องมือ
การวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา
ในงานวิจัยอย่างมีเหตุผล มีศลิ ปะ และสอดคล้องตามหลัก
กระบวนการวิจัย
วกจ 539 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย
3(3-0-6)
SEM 539 Synthesis of Research in Learning
Management of Thai Language
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้ จาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การ
ใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทั้งการ
บริหารจัดการในชั้นเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 537 ศิลปะการจัดการเรียนรู้กวีนิพนธ์ไทย
2(1-2-3)
ELM 537 Art of Thai Poetry Learning
Management
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะคํา
ประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง อันเป็น
ลักษณะเฉพาะในภาษาไทยที่ก่อให้เกิดลีลาต่างๆ ใน
การประพันธ์และนําหลักการจัดการเรียนรู้ร้อยแก้ว
และร้อยกรองไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วกจ 538 การวิเคราะห์พื้นฐานทางภาษาศาสตร์เพื่อ
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 538 Analysis of Linguistic Foundation
for Language Learning Management
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์เสียง การจําแนกคํา หน้าที่ของ
คํา ระบบการสร้างคําและประโยค วิเคราะห์
โครงสร้างของภาษาในด้านความหมาย โดยใช้
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 539 การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย 2(1-2-3)
ELM 539 Thai Language Usage in Research
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพื่อนํามา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัย รวมถึงการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา
การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในงานวิจัยอย่างมีเหตุผล
มีศิลปะในการเขียน และสอดคล้องตามหลัก
กระบวนการวิจัย
วกจ 631 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ELM 631 Research Synthesis for Thai
Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการสังเคราะห์
แนวทางการวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทัง้ ในด้านรูปแบบ
กระบวนการ กลวิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์ความรู้ การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม
การประเมินผลและแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
ทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 631 การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 631 Supervisory Models in Learning
Management of Thai Language
ศึกษาทฤษฎี หลักการและรูปแบบในการนิเทศ
การสอนภาษาไทย เสนอรูปแบบ การสอนแบบใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ ศึกษาจริยธรรม
และทักษะทีจ่ ําเป็นสําหรับผู้นิเทศก์ ฝึกปฏิบัติการนิเทศ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วกจ 632 การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 632 Analysis of Instructional Behavior
in Learning Management of
Thai Language
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนที่เป็น
ปัญหาในการเรียนการสอน อันส่งผลถึงการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนัน้
วกจ 633 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแบบเรียน
ภาษาไทย
2(2-0-4)
SEM 633 Arts and Folk Culture in Thai Texts
ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทย
วิเคราะห์รูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
สอดแทรกอยู่ในแบบเรียนภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 632 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
2(1-2-3)
ELM 632 Supervision of Thai Language
Learning Management
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และรูปแบบต่าง ๆ
สําหรับการนิเทศการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทยทักษะ
และเทคนิคการนิเทศ การเสนอรูปแบบการสอนใหม่ ๆ
และการประเมินระบบการนิเทศ เพื่อปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ ศึกษาจริยธรรมและ
ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้นิเทศก์ ฝึกปฏิบัติการนิเทศใน
โรงเรียน

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก

 รหัสวิชา
2(2-0-4)  ชื่อรายวิชา
ELM 633 Folklore in Thai Textbooks
 จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางคติชนวิทยา ระเบียบ  คําอธิบายรายวิชา
และวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยา ทางด้านศิลปะ
 รายวิชาใหม่
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทีส่ อดแทรกอยู่ใน
แบบเรียนภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทางคติ
ชนวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 634 ศึกษาหนังสือเรียนและหนังสืออ่าน
วกจ 634 การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยและ
 รหัสวิชา
ประกอบ
2(2-0-4)
หนังสืออ่านประกอบ
2(1-2-3)  ชื่อรายวิชา
SEM 634 Study in Thai Texts and External
ELM 634 Analysis of Thai Language in
 จํานวนหน่วยกิต
ศึกษาและวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสืออ่าน
Textbooks and Supplement Books
 คําอธิบายรายวิชา
ประกอบหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษา
ศึกษาความเป็นมาและเปรียบเทียบแบบเรียน
 รายวิชาใหม่
เพื่อพัฒนาแนวการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องภาษา
ภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบตามหลักสูตร
ปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ่าน การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในการวิเคราะห์แบบเรียนเพื่อพัฒนาแนวการ
เพิ่มเติม 1 เรือ่ ง
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 635 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอน
วกจ 635 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการ
 รหัสวิชา
ภาษาไทย
2(2-0-4)
เรียนรู้ภาษาไทย
2(1-2-3)  ชื่อรายวิชา
SEM 635 Workshop for Development
ELM635 Media, Material and Innovation
 จํานวนหน่วยกิต
Instruction Media in Teaching Thai
Development in Thai Learning
 คําอธิบายรายวิชา
Language
Management
 รายวิชาใหม่
วิเคราะห์และปฏิบัติการสร้างสื่อการสอน
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ
ภาษาไทยโดยนํานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็น
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
หลักในการพัฒนาสื่อการสอนการนํารูปแบบของ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย วิเคราะห์
ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอุปกรณ์การจัดการ
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนเข้ามาฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการสร้าง พัฒนา และ
ประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
วกจ 633 คติชนวิทยาในแบบเรียนภาษาไทย
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วกจ 637 สัมมนางานวิจัยด้านการอ่านและการ
ประยุกต์งานวิจัย
2(2-0-4)
SEM 637 Seminar in Research Studies on
Reading Thai Language Theories and
Application
ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย
ด้านการอ่าน แนวการสอนและการเรียนรู้ภาษา เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุกระดับชั้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 636 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาไทย
2(1-2-3)
ELM 636 Activities Management for
Developing Thai Language
Potentials
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และหลักการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทยของผู้เรียนรายบุคคล
ตามความสนใจและความถนัดโดยคํานึงถึงธรรมชาติและ
วัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมโครงงาน
ค่ายภาษาไทย ทัศนศึกษา เกม ละครและการแสดงทาง
ภาษาไทยและการประเมินผล
วกจ 637 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 637 Thai Language Concept Development
in Elementary Level
ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของภาษาไทยใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทัศน์ และความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนวทางการ
พัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลมโนทัศน์ทางภาษาไทย เพื่อนําไปใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยที่
แตกต่างกัน
วกจ 638 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทยในระดับ
มัธยมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 638 Thai Language Concept Development
in Secondary Level
ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของภาษาไทยใน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์ และความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนวทางการ
พัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลมโนทัศน์ทางภาษาไทยเพื่อนําไปใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทีม่ ี
พื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยที่แตกต่างกัน

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

ปรับออก
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วกจ 638 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4)
SEM 638 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ หรือ/เรื่องที่
อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
เรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม

4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 9 รายวิชา
วกจ 541 วิทยาการและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 541 Science of Teaching and Learning
Management of Mathematics
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับวิทยาการและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กล
ยุทธ์ การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการและกลวิธี
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลจากงานวิจัย การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของครู ผู้เรียน และ การจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ การพัฒนา
และปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อ การใช้
นวัตกรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทัง้ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 639 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 639 Independent Study
เลือกศึกษา สํารวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นปัญหา แนวโน้ม และกระแสวิทยาการการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามความสนใจของนิสิตโดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณนักวิจัย และจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 10 รายวิชา
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 541 Science of Mathematics Learning
Management
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
มุมมองและความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์
แนวโน้มและวิทยาการทางคณิตศาสตร์ศึกษา และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฝึกปฏิบัติการแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่หลากหลาย โดยออกแบบและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ การ
จัดการชั้นเรียน สิง่ แวดล้อมเพือ่ การเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน การเรียนรวมและบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
วกจ 542 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 542 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2(2-0-4)
คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
SEM 542 Measurement and Evaluation in
ELM 542 Assessment for Developing
Mathematics
Mathematics Learning
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระดับ
และแนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินตาม คณิตศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
สภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เพือ่ วินิจฉัยผูเ้ รียน จัด
วัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการ
ตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการวัดและ
ผู้เรียน สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่อง การวัดและประเมินผลที่ใช้ในงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและ สร้าง ปรับปรุง บริหารจัดการใช้เครือ่ งมือ และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและแบบวัดทาง
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ ําหน้าที่วัดและประเมินผล
การศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ
การเรียนรู้

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-186หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 543 Seminar in Problems and Research
Studies in Mathematical Curriculum and
Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากบทความ ตํารา และเอกสาร
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลตามสภาพจริงจาก
สถานศึกษา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนา
ปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อนําเสนอโครงการ
แก้ปัญหาและแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทมี่ ีประสิทธิภาพ โดยมี
พื้นฐานทางการวิจัยและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้
วกจ 544 คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 544 Mathematics at Elementary Level
ศึกษาทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่
สําคัญและการประยุกต์ทฤษฎีเหล่านั้นในการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์หลักการ
การสอน และรูปแบบต่างๆ ของการเรียนและการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา สํารวจปัญหาในการ
สอนคณิตศาสตร์ตามแนวใหม่และการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจัย กลวิธี
ใหม่ๆ ที่มุ่งสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในการ
นําไปใช้ ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถภาพ ปัญหาการสอน
การประเมินสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 543 Seminar in Problems and Research
of Mathematics Learning
Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายแนวโน้ม
ปัญหาและผลกระทบของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จากงานวิจัย บทความ ตํารา เอกสาร และ
สภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทัง้ เสนอแนวทางแก้ไข
ด้วยกระบวนการวิจยั ศึกษาแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากสื่อประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
สื่อนวัตกรรมต่างๆ ฝึกการเขียนบทความเชิงวิชาการ
อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย
วกจ 544 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2(2-0-4)
ELM 544 Mathematical Concepts, Skills and
Processes in Elementary Level
ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติของ
วิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวติ จริง มโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา
มโนทัศน์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัตกิ ารออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนามโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนทีม่ ี
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน
วกจ 545 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4) วกจ 545 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
SEM 545 Mathematics at Secondary Level
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2(2-0-4)
ศึกษาทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการจัดการเรียนรูท้ ี่
ELM 545 Mathematical Concepts, Skills and
สําคัญและการประยุกต์ทฤษฎีเหล่านั้นในการสอน
Processes in Secondary Level
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะห์หลักการการ
ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติ
สอนและรูปแบบต่างๆ ของการเรียนและการสอน
ของวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา สํารวจปัญหาในการสอน มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับ
คณิตศาสตร์ตามแนวใหม่และการสอนคณิตศาสตร์ใน
มัธยมศึกษา มโนทัศน์และความเข้าใจที่คลาดเคลือ่ น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจัย กลวิธี
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนว
ใหม่ๆ ที่มุ่งสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในการ ทางการพัฒนาและส่งเสริมมโนทัศน์ ทักษะและ
นําไปใช้ ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถภาพ ปัญหา การสอน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการ
การประเมินสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาการสอน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนามโนทัศน์
ของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ของผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

-187หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 546 Computer Science for Mathematics
Learning Management
ศึกษาหลักการและรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยการ
เรียนการสอน แนวทางการพัฒนา
และประเมินผลบทเรียนจากคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 546 การพัฒนาสื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
ELM 546 Media, Material and Innovation
Development in Mathematics
Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ การ
เลือกใช้ การพัฒนา การวิเคราะห์คุณภาพ ปัญหา
และประเมินผลการใช้สื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและใช้
สื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
คณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
ด้านคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
SEM 547 Activities Management for Enhancing
ELM 547 Activities Management for
Potentials in Mathematics
Enhancing Potentials in
ศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
Mathematics
เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคลและ
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการจัดกิจกรรม
เป็นกลุ่ม ศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมคณิตศาสตร์ทชี่ ว่ ย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
เสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนและการ ตามความถนัดและความสนใจโดยคํานึงถึงธรรมชาติ
สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของครู การจัดกิจกรรมเพือ่
ความสามารถ และวัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
สนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจและ
ออกแบบและจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะ
ความสามารถของนักเรียนในลักษณะเป็นรายบุคคลและ
และกระบวนการ โครงงานคณิตศาสตร์ เกม ค่าย
คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
รายกลุ่ม ศึกษาขอบข่ายกิจกรรมคณิตศาสตร์ การจัด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม ของผู้เรียน
คณิตศาสตร์
วกจ 548 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 548 Workshop for Mathematics
Teachers
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 548 สัมมนาปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนรู้
วกจ 549 การนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
2(1-2-3)
SEM 548 Seminar on Problems in Supervision of ELM 549 Supervision of Mathematics
Mathematics Teaching and Learning
Learning Management
Management
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การ
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ กระบวนการ และปัญหา
เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครู
เกี่ยวกับการบริหารและการนิเทศ การจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ การนิเทศการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ
วางแผนและออกแบบการนิเทศ การให้ข้อมูล
เทคนิคการนิเทศ ฝึกปฏิบัติจัดทําโครงการนิเทศการสอน
ย้อนกลับในระดับห้องเรียน และการประเมินผลการ
คณิตศาสตร์อย่างมีระบบ
นิเทศ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่
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วกจ 549 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4)
SEM 549 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เรื่องที่อยู่
ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่อง
จําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม

5) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 12 รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 641 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 641 Independent Study
เลือกศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็น
หัวข้อ ปัญหา แนวโน้ม กระแสวิทยาการที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบันหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นใน
อนาคต โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 13 รายวิชา
วกจ 551 ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
ELM 551 History and Philosophy of Science
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประวัติของ
วิทยาศาสตร์ในแต่ละยุค ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
และวิวัฒนาการของศาสตร์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่
เนื่องมาจากการบูรณาการทั้งในและนอกสาขา
วิทยาศาสตร์ ตระหนักในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ความก้าวหน้า และการนําความรู้และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
SEM 551 Science of Science Learning
และการประเมินผล
3(2-2-5)
Management
ELM 552 Methodology of Science Learning
ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการ
Management and Assessment
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ การจัดกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทงั้ ในและ
จัดการเรียนรู้ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้
นอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมที่
วิทยาศาสตร์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย
เอื้อต่อการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ แนวโน้มของการวัด
ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นวิธีการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง และจิต
วิทยาศาสตร์ การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถภาพของ วิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งวินิจฉัย จัดตําแหน่ง และพัฒนา
ครู ผู้เรียน การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การ ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม และกิจกรรมการจัดการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทัง้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
การศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อวินิจฉัย
ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการ
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2(2-0-4) เรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
SEM 552 Measurement and Evaluation of
Science Learning Management of Science ผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน วิเคราะห์วิธีการ
และเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ บริหารจัดการ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ การนําผล
การวัดและประเมินผลไปใช้ เพื่อวินจิ ฉัย ตัดสิน และแก้ไข

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)
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ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ าํ หน้าที่วัดและ
ประเมินผล
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 553 Seminar in Problems and Supervision of
Science Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากบทความ ตํารา เอกสาร
สภาพจริงจากสถานศึกษา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน
ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อนําเสนอแนวทางการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
วกจ 554 วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 554 Science at Elementary Level
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา แนวคิดทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการ
เรียนรู้ทสี่ ําคัญ รูปแบบ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ การประยุกต์ทฤษฎีการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไปใช้ในการการออกแบบและสร้าง
สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การปรับปรุง

วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
ELM 553 Seminar in Problems and Research
of Science Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
ปัญหาและผลกระทบของหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากงานวิจัย บทความ ตํารา
เอกสาร และสภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วกจ 554 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา
2(2-0-4)
ELM 554 Scientific Concept Development in
Elementary Level
ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทัศน์และความ
เข้าใจที่คลาดเคลือ่ น การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนว
ทางการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ฝึก
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
ผู้เรียนทีม่ ีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทแี่ ตกต่าง
กัน
วกจ 555 วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2(2-0-4) วกจ 555 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ใน
2(2-0-4)
SEM 555 Science at Secondary Level
ระดับมัธยมศึกษา
ELM 555 Scientific Concept Development
ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้
in Secondary Level
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา แนวคิดทฤษฎีการสอนและ
ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ใน
ทฤษฎีการเรียนรูท้ ี่สําคัญ รูปแบบ และเทคนิควิธีการจัด
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์และความ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ การประยุกต์ทฤษฎีการ
สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไปใช้ในการการออกแบบและ เข้าใจที่คลาดเคลือ่ น การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนว
ทางการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ฝึก
สร้างสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทัศน์ทาง
มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทีม่ พี ื้นฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 556 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 556 Computer for Learning Management of
Science
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การศึกษา
ความสัมพันธ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ กับ
กระบวนการเรียนรู้ การวางแผน การสอนวิทยาศาสตร์
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
วกจ 652 การวิเคราะห์และสร้างอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 652 Analysis and Invention of Scientific
Materials
ศึกษาและวิเคราะห์วัสดุที่จะใช้ผลิตอุปกรณ์การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ หลักการออกแบบสร้างและการ
ทดสอบคุณภาพอุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยี
พื้นฐานในการประดิษฐ์อุปกรณ์การเรียนการสอน
เทคโนโลยีพื้นฐานในการประดิษฐ์อุปกรณ์การเรียนการ
สอนจากวัสดุชนิดต่างๆ
วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 557 Activities Management for Enhancing
Potentials in Science
ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ขอบข่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นวิธีการสืบเสาะ หาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์
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วกจ 556 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 556 Media and Innovation
Development in Science Learning
Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอุปกรณ์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการใช้
สื่อ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์
ELM 557 Activities Management for
Developing Science Potentials
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
รายบุคคล ตามความสนใจและความถนัด โดย
คํานึงถึงธรรมชาติและวัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมโครงงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ทัศน
ศึกษา เกม ละครและการแสดงทางวิทยาศาสตร์
และการประเมินผล
วกจ 558 สัมมนาปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนรู้
วกจ 558 การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
วิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 558 Seminar on Problems in Supervision of ELM 558 Supervision of Science Learning
Management
Science Learning Management
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ กระบวนการ และปัญหา
รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การ
เกี่ยวกับการบริหารและการนิเทศ การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ และปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
และการนิเทศ เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
เทคนิคการนิเทศ ฝึกปฏิบัติจัดทําโครงการนิเทศการสอน
การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการนิเทศ
วิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ
การให้ข้อมูลย้อนกลับในระดับห้องเรียน การ
ประเมินผลการนิเทศ และจัดทําโครงการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 559 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 559 Scientific Creative Thinking
Development
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์
ศึกษาชีวประวัติและผลงาน หลักการและวิธีการส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 651 Classroom Management for Science
Subjects
ศึกษาการจัดชั้นการเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การออกแบบ การจัดวางและติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคลเพื่อสนอง
ความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถ
ของนักเรียน
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วกจ 559 การพัฒนาความคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 559 High Order Thinking Development
in Science
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
ประเภทของการคิดขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สง่ เสริมการคิดขั้นสูง การวัดและ
ประเมินผลการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 651 Science Classroom and Laboratory
Management
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ และรูปแบบ
การจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับ
วัยและระดับชั้นของผู้เรียน สํารวจเพื่อค้นหาปัญหา
การจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
สภาพจริงของชั้นเรียน และห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา พร้อมทัง้ เสนอแนว
ทางการแก้ไข ทดลองใช้ และรายงานผล
วกจ 652 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
ELM 652 Development of Assessment
Tools in Science Learning
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี
มโนทัศน์ และแนวโน้มของการพัฒนาเครื่องวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สืบค้น
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือการวัด
ประเมินผลที่ใช้ในงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน บริหาร
จัดการใช้เครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบวัดการคิด แบบวัดเจต
คติ และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
จรรยาบรรณ
วกจ 653 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
ELM 653 Trends in Science Curriculum
Development
ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประเด็น
ปัญหา และกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีอทิ ธิพลต่อการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของไทยและ
ต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม สืบค้น และวิเคราะห์
แนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเสนอโครง
ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทตี่ อบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4)
SEM 653 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแสวิทยาการ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นใน
อนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ควบคุม

6) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 13 รายวิชา
วกจ 564 ความรูแ้ ละการจัดการเรียนรู้ศาสนา 2(2-0-4)
SEM 564 Theory and Learning Management
Religion
ศึกษาความหมายที่แท้จริงของศาสนา บทบาทและ
ความสําคัญของศาสนาที่มีต่อการดําเนินชีวิตและอารย
ธรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนาในแง่มุม
ต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยศึกษาจากประวัติ
ความเป็นมาและหลักความเชื่อของศาสนาที่สําคัญของโลก
ทั้งศาสนาเทวนิยม อาทิ คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาอเทวนิยม อาทิ พุทธศาสนา สามารถนําหลักธรรม
ในศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ การศึกษา
ปรัชญา หลักพุทธธรรมและแนวทางปฏิบัติตามหลักพุทธ
ธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ และนําแนวทาง
ปฏิบัติมาส่งเสริมการพัฒนาตนให้กระทําดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
วกจ 565 ความรูแ้ ละการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
2(2-0-4)
SEM 565 Theory and Learning Management in
Citizenship
ศึกษาวิเคราะห์ระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองดี สิทธิ หน้าที่
เสรีภาพ ในการดําเนินชีวิตในสังคม สถาบันทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ประเภทและบทบาท
ของสถาบันในสังคมทีม่ ีผลต่อกัน บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม และวิธีการป้องกันและแก้ไข การจัดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ เจตคติทาง
สังคม เพื่อการปลูกฝังความรัก สามัคคี การดําเนินชีวิต
อย่างสันติสุขและความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 654 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 654 Independent Study
เลือกศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็น
หัวข้อ ปัญหา แนวโน้ม กระแสวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนิสติ โดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณนักวิจัย และจัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 12 รายวิชา
วกจ 561 มโนทัศน์และประเด็นทางสังคมศึกษา
3(3-0-6)
ELM 561 Social Studies Concepts and
Issues
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์และสังคมศึกษา ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีทางสังคมศึกษา ฝึกวิเคราะห์
สังเคราะห์ และอภิปรายประเด็นทางสังคมศึกษา
วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตรสังคมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ และนําเสนอแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง

การปรับปรุง
รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 566 ความรู้และการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 566 Theory and Learning Management in
History
ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสําคัญของเวลา ยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบของเหตุการณ์ บุคคลในอดีตที่มี
ต่อความเปลี่ยนแปลง ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิ
ปัญญาไทย การจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้ คุณลักษณะ เจตคติ
ทักษะ รักและภูมิใจในความเป็นไทย
วกจ 567 ความรู้และการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
2(2-0-4)
SEM 567 Theory and Learning Management in :
Economics
ศึกษาวิเคราะห์หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาคในด้านปัญหาเศรษฐกิจ
พื้นฐาน ปัจจัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดํารงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
วิเคราะห์หลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพือ่
พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ ค่านิยม และการนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
วกจ 568 ความรู้และการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 2(2-0-4)
SEM 568 Theory and Learning Management in
Geography
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของโลก
แหล่งทรัพยากร ภูมิศาสตร์ และภูมอิ ากาศ ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การจัดหลักสูตรและแนวทางจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ ค่านิยม จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(2-0-4)
SEM 561 Science of Social Studies Learning
Management
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ แนวทาง
รูปแบบ ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
อาทิ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ และปัจจัยต่างๆ ทีส่ นับสนุนและยับยั้ง
กระบวนการต่างๆ การนํากระบวนการทางสังคมไปใช้ใน
การจัดการเรียนรูแ้ ก่ผู้เรียน วิเคราะห์และออกแบบการ
จัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษาทีส่ อดคล้องกับท้องถิ่น ศึกษา
แนวทางและรูปแบบ การใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในโรงเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การปรับปรุง

วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
และการประเมินผล
3 (2-2-5)
ELM 562 Methodology of Social Studies
Learning Management and
Assessment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ
ทฤษฎี และรูปแบบจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
การจัดชั้นเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เชิงบูรณาการ การออกแบบและพัฒนาสื่อ การใช้
แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัด
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามสภาพ
จริง ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์
งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ และวัด
ประเมินผลในสถานศึกษาจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 562 Measurement and Evaluation of Social
Studies
ศึกษา แนวคิดและหลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูโ้ ดยมุ่งเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงเพือ่ พัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์วิธีการและ
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริการจัดการ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การนําผลไปใช้เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน
และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ ปัญหาและแนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษาและสร้าง
จรรยาบรรณของผู้ทําหน้าที่วัดและประเมินผล
วกจ 569 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 569 Information Technology for Social
Studies Learning Management
ศึกษาหลักการ รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ แนวการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนสังคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วกจ 563 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
2(2-0-4)
SEM 563 Seminar in Problems and Research of Social
Studies Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา จากบทความ ตํารา เอกสาร
สภาพจริงจากสถานศึกษา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง จิตวิทยา วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับ
สถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนา
ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อ
เสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
เพื่อออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การปรับปรุง

ปรับออก

ปรับออก

วกจ 563 สัมมนาปัญหาและวิจัยการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
3 (2-2-5)
ELM 563 Seminar in Problems and Research
of Social Studies Learning
Management
วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ รวมทั้งแนวโน้ม
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ด้วย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์จากตํารา เอกสาร
งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
จรรยาบรรณนักวิจัย

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

วกจ 564 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
2(1-2-3)
ELM 564 Local Wisdom for Social Studies
Learning Management
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับวิถีการดํารงชีวิต พัฒนาการของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
ท้องถิ่นตามความสนใจของผู้เรียนและออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทีบ่ ูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่
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วกจ 663 พลโลกศึกษา
2(2-0-4)
SEM 663 Global Citizenship Education
ศึกษาความเป็นมา เป้าหมาย และแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลโลก ศึกษาและวิเคราะห์
คุณลักษณะ มโนทัศน์ ทักษะ และเจตนารมณ์ของอาเซียน
จิตสํานึกอาเซียน และความเป็นอาเซียน การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และ
กิจกรรมสําหรับนักเรียนและเยาวชนอาเซียนศึกษา เพื่อ
พัฒนาความเป็นพลโลก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 565 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมือง
2(1-2-3)
ELM 565 Social Studies Learning
Management for Citizenship
ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ์แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีของความเป็นพลเมือง วิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย พลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
วกจ 566 สังคมศึกษาเพื่อความเข้าใจอาเซียน
2(1-2-3)
ELM 566 Social Studies for ASEAN
Understanding
ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์พัฒนาการและ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน วิเคราะห์คู่มือหลักสูตร
อาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook)
สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ตามคูม่ ือหลักสูตร
อาเซียนของประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในปัจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน
วกจ 661 หลักพุทธธรรมกับสังคม
2(2-0-4) วกจ 567 สังคมศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมและ
SEM 661 Buddhist Principles and Societies
จริยธรรม
2(1-2-3)
การศึกษาปรัชญาและแนวทางปฏิบัติตามหลัก พุทธ
ELM 567 Social Studies and Development
ธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียน สามารถใช้
of Moral and Ethics
หลักการทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ และนําแนวทาง
ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการและ
ปฏิบัติมาส่งเสริมการพัฒนาตนและสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม วิพากษ์
ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ใน
วกจ 662 การพัฒนาจริยธรรมและทักษะทางสังคม
2(2-0-4) สถานศึกษา ในหลักสูตร และในระดับบุคคล จาก
บทความ งานวิจัย ข่าวสารและสภาพจริงเพือ่
SEM 662 Ethical and Mastering Skills
นําไปสู่การเสนอความคิดเห็นและแนวทางการ
Development in Societies
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่เน้นการ
การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิดในการ
สร้างจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียน
พัฒนาจริยธรรมและทักษะทางสังคม รูปแบบการพัฒนา
จริยธรรม ทักษะทางสังคม การออกแบบกิจกรรมและฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมใน
สังคมและพัฒนาทักษะทางสังคม

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 568 สังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
ELM 568 Social Studies and Environment
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการเชิง
นิเวศวิทยา การพัฒนาจิตสํานึกและการมีส่วนร่วม
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบน
ฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติและ
นําเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาใน
มิติสิ่งแวดล้อมเพือ่ ส่งเสริมจิตสาธารณะ
วกจ 569 การนิเทศการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2(1-2-3)
ELM 569 Supervision of Social Studies
Learning Management
วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและ
เทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง
วิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ฝึกปฏิบัติการนิเทศ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ และประเมินผลการนิเทศ
วกจ 661 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มปัญหา
สังคมไทย
2(1-2-3)
ELM 661 Seminar in Issues and Trends
of Thai Society Problems
วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นปัญหาใน
สังคมไทย บริบทด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ ความเชือ่ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตใน
ปัจจุบัน แนวโน้มในการจัดการศึกษาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
วกจ 664 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4) วกจ 662 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
SEM 664 Independent Study
ELM 662 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
เลือกศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็น
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือเรื่องที่อยู่ หัวข้อปัญหา แนวโน้ม กระแสวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สังคม
ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่อง
ศึกษา ตามความสนใจของนิสิตโดยคํานึงถึง
จําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ จรรยาบรรณนักวิจัย และจัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่
ปรึกษาควบคุม
กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การปรับปรุง
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 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

-1977) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 14 รายวิชา
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
2(2-0-4)
SEM 571 Science of English Learning Management
in School
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ธรรมชาติในการพัฒนา
ภาษาแม่ ภาษาที่สองและ ภาษา ต่างประเทศ
องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ภาษาทีส่ อง
และภาษาต่างประเทศ ปัจจัยและอิทธิพลของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษาศึกษา กระบวนการสร้างและวิเคราะห์หลักสูตร
ในโรงเรียนมัธยมด้วยนวัตกรรม ต่าง ๆ แนวโน้มใหม่ของ
หลักการและทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัดและประเมินผลทางภาษา
การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอน
ภาษาอังกฤษ
วกจ 572 การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
SEM 572 Measurement and Evaluation of
Organizing Learning English
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน วิเคราะห์วิธีการ
และเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การนําผลการ
วัดและประเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และเสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ าํ หน้าที่วัดและ
ประเมินผล
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
SEM 573 Seminar in Problems and Supervision of
English Learning Management
ศึกษาและสํารวจปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนด้วยวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่ได้ผลจากการวิจัย การใช้
สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทัง้ การสร้างแผนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนําเสนอแนว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 8 รายวิชา
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน
3(2-2-5)
ELM 571 Science of English Learning
Management in Schools
ศึกษาหลักการและทฤษฎี ธรรมชาติในการ
พัฒนาภาษาแม่ ภาษาที่สองและ ภาษา
ต่างประเทศ องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้
และเรียนรู้ภาษาทีส่ องและภาษาต่างประเทศ ปัจจัย
และอิทธิพลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการสร้างและวิเคราะห์หลักสูตรในโรงเรียน
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ
แนวโน้มใหม่ของหลักการและทฤษฎี วิธีการสอน
และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัด
และประเมินผลทางภาษา การฝึกปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจยั ในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ
วกจ 572 การประเมินผลการจัดเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
ELM 572 Assessment of English Learning
Management
ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัด
และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน
วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและเสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ ํา
หน้าที่วัดและประเมินผล
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
ELM 573 Seminar in Problems and
Research Studies on the
Organizing of English Learning
Experiences
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนด้วยวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ
ที่ได้ผลจากการวิจัย วิเคราะห์แนวโน้ม กระบวนการ
และรูปแบบการวิจัยเกี่ยวกับการสอน

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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ทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

SEM 574 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 2
(2-0-4)
ELM 574 Workshops for English Teachers
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักการและ
ทฤษฎีของการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ เพือ่ การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีระบบ ศึกษา
รูปแบบเครื่องมือการนิเทศการสอนต่างๆ ที่ได้ผลจาก
งานวิจัย และฝึกปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ผลการใช้
เครื่องมือการนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสือ่ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการสร้าง
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ
การปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
วกจ 576 สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาการรู้หนังสือ
2 (2-0-4)
SEM 576 Seminar in Research Studies on Literacy
Development
ศึกษาวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการรู้หนังสือและสัมมนางานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการ
พัฒนาการรู้หนังสือ การปฏิบัติการพัฒนาการรู้หนังสือ การ
จัดรูปแบบการสอน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์
ปัญหาพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ภาษาต่างประเทศที่ได้ผลในปัจจุบัน ศึกษา
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการ
สอนภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาต่างประเทศ
จากสื่อประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาการวิจัยการสอน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสร้างแผนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพือ่
นําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
วกจ 574 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
ELM 573 Workshops for English Teachers
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์หลักการและ
ทฤษฎีของการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างมีระบบ ศึกษารูปแบบเครื่องมือ
การนิเทศการสอนต่างๆ ที่ได้ผลจากงานวิจัย และ
ฝึกปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือ
การนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การฝึก
ปฏิบัติการสร้างสือ่ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
และการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 575 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้หนังสือ
2(2-0-4)
ELM 575 A Study on Language and Literacy
การศึกษาแนวโน้มใหม่ในการจัด
การศึกษาด้านภาษาและการรู้หนังสือทีส่ ่งผลต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งจริยธรรม
และคุณธรรม รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและกล
ยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการรู้หนังสือในระดับการเรียนรู้ต่างๆพร้อม
ทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

การปรับปรุง

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 575 สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน
2 (2-0-4)
SEM 575 Seminar in Research Studies on English
Learning Management in School
ศึกษาวิเคราะห์และสัมมนาแนวโน้ม กระบวนการ
และรูปแบบการวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาต่างประเทศที่
ได้ผลในสมัยปัจจุบัน ศึกษาแหล่ง ข้อมูลในการค้นคว้าเพื่อ
การวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษหรือการสอน
ภาษาต่างประเทศจากสื่อประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการวิจัย
การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การนําเสนอแผนหรือเค้าโครงการวิจัยอย่างมี
ระบบ รวมทั้งการเขียนบรรณานุกรมและบทคัดย่อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(1-2-3)
ELM 576 Classroom-Research Techniques
and Methodology for Teaching of
English
การศึกษาและประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ
หลักการ ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ รูปแบบกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การสังเกตและการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
สอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การแปลผลข้อมูล
วกจ 577 การประชุมปฏิบัติการทางภาษาของครู
วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4) ELM 577 English for Teachers
การศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชั้น
SEM 577 Workshop on Language Skills for
เรียน การพัฒนาทักษะทางภาษาของครูตามกรอบ
Teachers of English
ศึกษา และวิเคราะห์ข้อความต่อเนื่อง สํานวนภาษาอังกฤษ มาตราฐานอ้างอิงทางภาษาของสภายุโรป (CEFR)
เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อช่วยสร้างเสริม
ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ทั้งสําหรับครูและนักเรียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การวิคราะห์อรรถลักษณะ
ของเนื้อความแต่ละประเภท (Genre Analysis)
ในชั้นเรียน เพื่อเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อความต่อเนื่อง (Discourse
ยิ่งขึ้น
Analysis) กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆจากงานวิจัยที่
ได้ผลในการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการและการค้นคว้า
ข้อมูลทางการศึกษาและวิชาชีพครู
วกจ 675 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(2-0-4) วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2(0-4-2)
ELM 578 Independent Study
SEM 675 Independent Study
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆและ/หรือเรื่องทีอ่ ยู่ใน วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆและ/หรือเรื่อง
ความสนใจปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นใน ที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
อนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ เรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม
ควบคุม
วกจ 578 วิเคราะห์งานการวิจัยของนักภาษาศาสตร์ด้าน
การอ่าน
2 (2-0-4)
SEM 578 Seminar in Research Studies on Reading
Theorist
ปรับออก
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ และทฤษฏีด้านการอ่าน
ของนักภาษาศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดของแต่ละ
ทฤษฎี และนํามาพัฒนาการใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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วกจ 579 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความสามารถ
ด้านการอ่าน
2 (2-0-4)
SEM 579 Seminar in Miscue Analysis
ทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้อ่าน ศึกษา
ความสามารถในการอ่าน ความบกพร่องหรือความสามารถ
พิเศษในการอ่าน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้สามารถอ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วกจ 671 ศึกษาทฤษฎีการอ่านและการประยุกต์ใช้
2 (2-0-4)
SEM 671 Reading Theories and Application
ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยด้านการอ่าน กระบวนการ
อ่านทั้งภาษาแม่ และภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง
เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่างๆ
วกจ 672 การรับรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาทีส่ อง
2(2-0-4)
SEM 672 Second/ Foreign Language Acquisition
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาที่สอง โดยเน้นกระบวนการรับรู้ภาษาโดยธรรมชาติ
ปฏิสัมพันธ์และการถ่ายโอนภาษาของผู้เรียน
วกจ 673 ภาษาศาสตร์สังคม
2 (2-0-4)
SEM 673 Sociolinguistic
ศึกษาภาษาในบริบทสังคม การใช้รูปแบบภาษาที่
แตกต่างกันตามสังคมและภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา การใช้ภาษาและการตีความภาษาในรูปแบบต่างๆ
วกจ 674 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
SEM 674 Computer Assisted Program in TEFL
ศึกษาหลักการ และรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วย
การเรียนการสอน แนวพัฒนาและประเมินผลจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ และฝึกฏิบัติการบทเรียนคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การปรับปรุง

ปรับออก

ปรับออก

ปรับออก

ปรับออก

ปรับออก

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 1 รายวิชา
วกจ 581 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สําหรับครู3(3-0-6)
SEM 581 Knowledge Management Strategies
for Teacher
ศึกษาทฤษฎีจัดการการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
การออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สําคัญ โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และ
ผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นการจัดการความรู้
จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายทีจ่ ะเอือ้ ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม การบูรณาการ
เนื้อหาในกลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละจัดการเรียนรู้แบบเรียน
รวมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 6 รายวิชา
วกจ 581 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้สําหรับครู
2(2-0-4)
ELM 581 Learning Organization and
Knowledge Management for
Teacher
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
กระบวนการ กลยุทธ์ และการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
แสวงหาความร่วมมือ จัดการความรู้ และบูรณาการ
เนื้อสาระให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถี
ชีวิตของชุมชนเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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การปรับปรุง

วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา
2(1-2-3)
ELM 582 Educational Policy Analysis
ศึกษา สัมมนาและวิเคราะห์ แนวคิด
หลักการของนโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์
การใช้นโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายทาง
การศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษาที่ผู้เรียนสนใจเพื่อการปรับปรุงหรือเสนอ
แนวนโยบายทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ทางการศึกษาและสังคม
วกจ 583 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 583 Qualitative Research for Learning
Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดประเด็น
ปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
การเลือกวิธีวิทยาและการออกแบบเครื่องมือที่
เหมาะสมเพื่อทําการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
และวิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนข้อเสนอ
โครงการและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจผู้เรียน
วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
ELM 584 Academic Writing
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ
รูปแบบและกระบวนการเขียนงานเชิงวิชาการ ฝึก
ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า การคัดสรร และการใช้
แหล่งข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการเรียบเรียง
ระบบความคิด การใช้เหตุผล การใช้ภาษาวิชาการ
ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประเมินและวิพากษ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเขียนและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ
วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
3(2-2-5)
ELM 585 Inclusive Education
ศึกษา ปรัชญา หลักการ แนวคิด และ
ความสําคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
องค์ประกอบและปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเรียนรวม การ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชน การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมทัง้ อภิปรายและศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
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ปริญญานิพนธ์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
จํานวน 1 รายวิชา
วกจ 699 ปริญญานิพนธ์
12(0-36-0)
SEM 699 Thesis

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

การปรับปรุง

วกจ 586 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาการ
เรียนรู้
3(2-2-5)
ELM 586 Information Technology for
Learning Development
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดีและข้อจํากัด แนวทางและ
แนวโน้มของการเลือก การใช้ การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เลือกใช้ ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็น
สําคัญ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 3 รายวิชา

การปรับปรุง

ปรับออก
วกจ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1 4(0-12-0)
ELM 691 Master’s Thesis 1
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนและบริบททางการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ โดยนําเสนอผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ
วกจ 692 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2 4(0-12-0)
ELM 692 Master’s Thesis 2
จัดทําเครื่องมือการวิจัยตามเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดําเนินการเก็บข้อมูล และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบ
วกจ 693 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3 4(0-12-0)
ELM 693 Master’s Thesis 3
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย จัดทํา
รายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และจัดทํา
เอกสารบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับรองตามมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือนําเสนอในที่
ประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

-203การปฏิบตั ิงานวิชาชีพในสถานศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553
ไม่มีรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
จํานวน 3 รายวิชา
วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3(0-6-3)
ELM 791 Practicum in Profession of Teaching
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน
การบริหารจัดการ สภาพงานครู พฤติกรรมและ
คุณลักษณะครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา
รวมทั้งการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียน ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลทีส่ อดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้และวิชาเอก การสอนระดับจุลภาค การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นฐาน ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการ
ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
วกจ 792 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
3(0-16-0)
ELM 791 Internship 1
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีครินทรวิโรฒกับ
สถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึก
ทักษะต่างๆ ที่ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และการประเมินผลตามสภาพจริง ดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
ทําการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study)
วกจ 793 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
3(0-16-0)
ELM 791 Internship 2
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
การฝึกทักษะต่างๆ ที่ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานและนําผลการวิจัยชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับครูประจําการและนิสิตครู รวมทั้งร่วม
จัดกิจกรรมหรือโครงการให้กับสถานศึกษาและชุมชน

การปรับปรุง
 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

 รหัสวิชา
 ชื่อรายวิชา
 จํานวนหน่วยกิต
 คําอธิบายรายวิชา
 รายวิชาใหม่

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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ภาคผนวก ช
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายรายวิชาทีเ่ ปิดสอนเทียบกับสาระความรู้
ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

2. ilf-afyi

1. pni3JLilw|
ELM 502 Learning Management and Teachers' Code of Ethics

nayyiBmiaa'u I'MaHwilyyo^

3(2-2-5)

(3) iJgajjwBisiVi'in^Rinijwtly'u'M
a-3i.ai3jn'ii'wajtii?['ntifii'wwLlEj'u

(4) nni^^nniflQnii|i>n£jQfnj

3(2-2-5)

iLas^a-^fiijIan aiJtJiiiilisi^ijiljyviiyin'3nii^nwIij3JiJtia-3vii>3iJf'B£yiLiaj;a^

nTj^nw L'wataiuai'i-jfn's

ef'3PiwlTnalilaa-3?tjjavi-anii'w-3wia-3uasniiiNajui'Mfi^^

lt!«^n^fi1flQijjLiluijwmiaK?iQi3Jiiltjpf'3fiuv^MQwi!Bi'53J uasaii-jaii^flTiufmaolim

ni(u^ntnii,as;ilcyvii'wi,n^wq1-3l'u?f-a^3j ma"uililamiilf'ui.'Lla£]'U|njfl« afi-3fniuwii;vi'un

auQ^^iyii-jmiffln'yi nniaii'3?f'3fliiitvi-3nnii,lEJii|i,ias;niitJQiilnii^nwi^4uij;w

vi'ifnujmI\)'W3j'iuai;5iijj'Biwt)a-3pni3Ji ^ntti Qmnsw imm ilf^tyiuas

FE 502 Education for Development to Learning Society

•w^ 502 nni3nwimanni'W%i'una^fliJU,vf-annti.l£i'u|

qi£]Biiui'Bi?iNfli ^OTEytyifuflTiSJitlufli aas^lwdiunaiBiiius

l^tjm'u^M^aiBiiJjuasi

^uuiniliJiLl'utljy'Mi'MaiPicii'ya'j'ji'Ufli novdjiti inwici'u uas

QL^iiswaasniiantlfiivinnnitlmf mi'yianmii.iEi'ufu'U'uilEJ'unjj m^'^mv^mv

iojjwnniwua?;ili5;mwaROi3jmiviTjiTO'3nni^^niii.i^

imw

nanmi iilauij aasnaiBmiwmimjil&u a-^uQ^aauaasiiviPiMallmafniilEj'uf m i

(2) \ni'im i.i.as;naiBni"5^(?i

a<ifiw Qsuusiiiu

vn-amiflnw ?nain L^iivsnq (2) Qmi'iJi'Mi.nEJin'Ufniflfi'wni.vianTS

(1) ilisfjnsin.m'wa'Maj'unaa'i'u^ri'wn

(4) flwQiyfyiwfliiiJLil'upii

'OiiEJiiiiiaiQ'a'i^vifli aiJiifi'ut'ua-apiiflaai^vi miq^mifiQiuima'w^'uiQ'Bi^'wfii

AQijjfiriaHmjwaniii.ilaEJ'u Lilian

uasinnwfl^

(5) miaii-aPiTiijnnvi'U'iaas;

mii.l&i'ul'uaaiwntn

(2) uai-s'vni.i.asiiaanHTOija'dnaii

wivi£jimiii£)"uf uas^qgiwilfyfyi^in'wi

(3) ngviiJitivitntiQTO^nufti

klaufuasiflQnjJi.ilwiiiwwiuilrBfy'ivii-jnni^nw

QLfliis'M af^tflnjjw aii-jaiifla-alviii ^

^nm Qifin^'M i,ia5^ff-9Wiis;M viannTj viq^Q iiluuu aasiitn'l'uu'ua-jmi^^nii

Qfiq 502 miwfnii.lEjijIn'Upn'imil'Ufii

(1) laufl'UL^avn^'an^aa'uua;;

(2) miiJantl^WQjyEyncupmiJ

(1) anivi^TUPii flfljafryaisi

^a^unuasflnasintinEiQin

5. wanapiii

3- fiiwiuasi

aasinaEjvisniiiliJ^ri'uflaifiiiAiniirtn'wi i.iaKrniiiiViiiiflaifn'MWQavianBiitn/iuia Hn

mmm

fla!fn'wni'5^n'bn'5s^W'fi'uvi"U|iu uas^llnilgiiwniiiliiiiClwaifiii^viana^ii.'wanniiJiiin'u

aa^piaa^nijwi.iEi'ulwsnii'ttvi 21 uas;aa«flaa^n'uina)'W3Ji?T5|Tu wTu-j^miilisiS'u

ijQwinnii^wyivianasiiiwI'uisj'uij •uanisijii ua3i?in3ja5aif»!'Ejii'U'wi45i'u-3iuQqEj'wl«wa

iiJuinj

iiJaijii8-3«4ili3inaiiaat;nisiTjQi4niiIi4nni'wi!iJUiviana?^

waniiiJiJjmul'LfL'^uni'a'wwui

(3) niwRU'uivia'n^wi

^nwiuasQmns'M UUQWU viqwg ua^viannii'wajajivianawit'uis^'ui^i-j^

3(2-2-5)

(2) tJgiiniiilisiS'u'Hanawiuasi'ui

ELM 501 Curriculum Development and Educational Quality Assurance

501 nniwf«utjnManawiuasnni\Ji£mjH£Ufln'wnni^fiw

(2) mniTManawiM^

(1) vjannii u.wliisil'unii^wvii

f n i u n w wiTuaiiuEu i^Pianfu-w n1'5a•f'l•al.,"5•3^•3l^)

aTOTW^waajjni'siJi'uwT ^n'winTj^i^njiniivia'nl'uniii.msiU'UT iJ^niimiwuauasi'diytviaa
1
V

wiTuiJrytyi

yiflwgnTatiytil niim

miJlnw I«BjJ>3i.'uwn'yiis;'Utimi'ww'uivn-3a3ja-3 'waitnniiLLai; siiu'aiwfnii.lyufDa-J

^ntnuas^i.Pi'a'iJim'itiPi^ a•3fl^^l3Jfv)'l^3?«^vl?J1m1fln'w-1 nnuus^atn itasmiH

2(2-0-4)

nTsHmiJln'bti

vianawiM

503 qciQviEjnvn^fni^nw

FE 503 Educational Psychology

m

aatniia^iQunu

u^mm&z^ti a-3fliliii;na'U'ua-3niii,1y'u| niimTuniitlyul il^f£)'wSayi5iMaTOniiLla'u|

aiiiiawn'iitlyiil'aa'jwi.lfjtjlmw

(2) HlmviEJimapmumli)i>ias

(1) aijJuoHfliLL'usi'u'i'iJQymaa

am-aefwI^BiuijnistjQuniifl^am^SQ^iiwJiiift)

mtniaat;mwai^n'ua-a/iiwIusitisi^i,ilijifl1a>3Saaijyia(^

i^-a-yjannii yinwniiuni,auauas;niiHuvia-3TOyaaiiautyi?ivii-3i'«iniima^^

iQunuaai-jaliw

Qwusiijjl'uniit'^

fiiwieii-ailwmfimaniiaaaniltj^iwilis'a^wua^Qiii^'w IJnilgiiiniiH'M'riwsvii-sfin'bti

^n'ttiuaj;Qi.fi'3i3;'Mpi-3'ijja°iPi{i!uas5iijj^iw'ua-3fn"W'i

(2) Hfii'W'iuajiQai'uetiumamia^

aai-3anwa-3

fiTaijiii-siliJiivipjmanTsaapmiJvijjia

FE 505 Languages and Culture for Teacher Professional Development

2 (1-2-3)

niiai-u mii.TO'ufi'TwilyiEj uas

505 /inwnuas'iai'usi'saji'wanii'wai'un^'anw

m

(1) aiinialwfiwniii'v^-j Di-^m

(3) WQyieiniiumiLtnaat;

(2) wQviEJiniii,iEj'u|it,asi

5pi^yiyi'wat!inii'«a'3U'U'W£i

(1) qi^nviyiiM'us'i'uaas;

(2) fi'i'yiwi-JiJiisimRma'wai'ui

(1) /nttiuasiT'siJ'usiiulviai'wa
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unlu aas;iJi'uiJ'^-3

3(2-2-5)

uaa^nisiiJiuniiT'waasJtlisLS'uwanii^n'wiaasiniii.ia'ui

IwaisJ-ai.'U'umi

iila'UTji.Lasu'UTWi-jnii^'^mii.iej'uil'u

raniijjmiiifj'ui

a-3i.n!?taa5Ji,'M8a^3i,aiumiiiEjiipa-3wi.i^t4 ^mns'MQsmiaai;
miijivniwmiQ«LiaKilis;i.Ci4wa
ilcyviiuasiLtiiQl'uu'ua-amiT'^i.iasiiJisii.utiwanii
iiyuiisTOilisJCiD^nw uasniiiaiijaii-3iiii!jiiJiiai'^a'3W'Mivi'unyiii^Li,as;ilis

TOuniMia-Jvn-jniiiiauiisiwtJiJiaufln'tti

miLi^i'uiisiW'LlisaiJ^n'bn mnIiwamiQwaasiiJisim'uwaliJH maQU\iay m&M uasanl'y

i.iE]Uiuas;^(sinii'auii!juraii-3ilisamfiiv<g-3a^^^

tfiia-aSa^uuum-j*! llnil2imniiain-3i.ma^32aitas;niiwiQ^iaai)«a!finiAiiPi1a'35a aanauumi

anautviffl

i.'U'uwi.iEj'ui.il'ua'iPiqj iJiviii^^nniwi.ltjtii.Lasia-ou'j^aaiilijniitia'ui waPiuas^Haa ivifiMaS

ilismwnjjafinT^WL'wa'wsiiJ'uiwi.im \)ia!iniiflQiiJiuas;wn^)nii3jniii.i?j'u|'wviainvia'i£jI(?iEj

is^uilis^au^fTyi

^nwivianmi mim viqwfjmiq^miiiEjtji

ELM 522 Methodology for Elementary Learning Management and Assessment

^n^) 522 Q5Qviannniwni"3i,l£itj|i£mjtJisn3j3nwuasnniTJisi,2'uwa

miiiEi'uf'oa-ailniJiiJQa niiiiEj^nuwaniitJisiClumniJsiiQaiiij'wwiijtia-a'fliiyiiJiiailtii^

vn^miaasliJLiluvii^nii niiuiwaniiQ^aaJi'LliJii.C'ulilHi'waQQqagj

niiHuasniiwiQ^iaauflai/inwLfiia^Sai^uasiJiKLn^iu'U'u^itlti

viiBuwUniJgij^miaii^

^ntn m-im •wanmi nisuTumi aat;i,mQl'u:jtvijJ'i)a'3niiT'^i,i,as;tJii;i,£i"uwan'ii^n'tf'i

•Uism-uwa

mii1i)'upa-3wi,1ej'u

ELM 513 Assessment for Young Children' Learning

3(2-2-5)

is;^iJiJ|3J%I^83J-3i,'U'uriiiiJis;iCi'ucii'i3jafii"Hqi-3 maMWUiHi.vi3jns;a3ja°ivii'ui.lni.i.?iasiijfl?ia

Itjmi'W'ajiiiwLim!

Tjfjiiil'umiT'waaiiilisiijj'uwa

ilismuwami

Qfiq 513 nni"U'5si.2'uwann?i,1a'u|anvi!''uiln\J|jiT'ii

'UQfiinii3jmifln'tti aajJi.YiflMaflaiiaympimamiaaaiinii^in'wi I^atmvia-JLia'uiuasi'^sj'a'u

Mnwiu'UQflw vitiyg aas^vianmitia-jaa uismiiw mfiMaSaiia'ULviPii.'wamiaaaTj

(2) ilgimmiT'^uaiimii

(2) aiajniotl'iwamiiJisi.C'uliJlf

(1) vianmi mim uasitw

aaaii
(1) aiuiiaT'^aas'LlisimuNaM

•Hnilgiiw fiiiaanauu miwawaa m i i l i s f j n w H miiJiiii.S'u uasmi'wai'uilfii'a-snuaa

(2) aiinioHtyi^MaS

LvifiMagaiiauLYifit'wami

(2) LvifiMaSaiia'umpit'wami

mif^nwi Qi.fiiisviiJ^viimil'aaa ui^iniijj aasivimmayaiia'ui.vifli.'wariiiaaaiiniiSn'a'i m i

mamitlayf

FE 504 Educational Innovation and Information Technology

miilisim'uaa •UQ^innw

2(1-2-3)

•uwniiu mflMaSaiiautvi?!

504 iiTi^fiitijaasiviPiI'uIaaania'utviflvin-^nni^fiw

aaniLuu miiJisanwl'O uas

m

(1) iJisEjnsnl'^ iiasiJisiCltjaa

(1) wanmi mim m i

9. mii^uas

8. •uQwniiuuas

auiiciuswniijninisnt!

i l e u f im)

ilisiai'uwami

4
3(2-2-5)

i,iasmayiajui(^n£i/iivit^ni?HfiiTji'ua-3Mi,l£jtilwaOT
3(2-2-5)

wiQ^)aaii^ftifinvN'Da-3mia-3C]auasii.i,tjii?wvii-anii^nT;>iadi'3S^ii?8i'U'3iai

miTigiaasiliiKmuwaviltnwiw^Ej UmJ^ijIimiai'i-j ilfuil^o •ulvni^wmiHi.ma'^fla uas

^mim-u^ mtv^9u^i•^^mmyim^f\uimlmi'l}t)^^lw•u ^vm QiPinsi'vi Ltasef-^Lftnt-wLfila-jfla

mm imiiJi'M mim viqw^ ViannTa wliiinfiij uas^uu'sT'UJj'ua-amiT'wuasiilijimufja

ELM 542 Assessment for Developing Mathematics Learning

542 nniiiismuwamamjunnniilaijIflcuMflnawi

aai-jfl^iiigjiijiicu

mCl-jwPiQiiiae^nm'JiK'W'ii'^'ijflfiai.'waiQqafj mm u.e\t:i\.f^mmmimmAm-^^HhXii'VQ<MHm

mi^nwafnvi'ai-jIuaaTUfflnw maBanu'u•uua^;1^leiJ'^^n^)n•313J ^a •UT'tnni'aum'j^^n'miEj'ul

ii.fiiis^^iLtasaf^LPiinswntiQsravii-j/inwiQijn'u

niiii1viniwnniwi,l!jijua5i3-3tn^aaiivit8SMannii,1y^!f

flwanwais^fiT.xjnniWfiiwilJntJg'uliniil'Uflu

fii'y'ilviEJwT.'ULi.asi'usnMa-jtlEj'u

Assessment

ELM 532 Methodology of Thai Language Learning Management and

'im 532 Q5Qviainn'5wnntt,l£j'u|/inwT.vie)U,asfniiJisi2t4wa
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10. nii'Llisri'u
n^niijjnniileufi.as'wwu'ifjaifl-i'wn'ii

iJfl'tmi.ntiQnijfiii^^n'ii

Qi.piiiis;w5niii,i,aKtma-3SaTi^uuiic^i-ai

3(2-2-5)

fiai/ii'wnii^n'wi

flwfiirin'ii^n'wiis^ii'ii'uwiit!

Li,asj13ntl2ij?innitJij;i.2ufia!/inBViana?iimaniiilisf^^

?i'3'u-3?ninJis;i,2u

ll2wn^11^lCiiJ'U1Viangw1Vl•3lu'^^i'U'u uanisiij'u aat;eiiwa5£inf^EJt)'uviaj|iT4-3'i"UQq'EJ'Ml«wa

iisj-ufl^

aawftaa'ari'uwi.1?juT,'u«^wT5iw^ 21 Lias^aawpiaa-jnijmai'siu'iwisTu

uasnativisfiiiiJisjn'UPjfufii'wmi^n'tfi uasiniiiJivi'i"5?jnifi'i'w?iQavian5i'53Jifi"uia 13n

•UisiCwai/in'wrniiqi^ifi'iiniijjmi

itlituii

niiflntn

itJii,ijija-3^ili5inaiJuas;ni5ii)Qt4niitijnnii^a]unvianaeiiuasinniilist^

(2) aiuiieimi.Q'umi^wfiqniiu

^fi'wii.i.asiQmiiJi'w u'uiT'UJj viq-wg uasiMannii'w^ij-ivian^wi'luispitiwi-?^

ELM 501 Curriculum Development and Educational Quality Assurance

Qfi^ 501 nn'5i^«wynviana«iuasnniiJ?sn'Uflai/invinni^n'wn

LlEJuffiiwia<inf|mias;taiiiaii-3qii£inijiifu^a-3W'wnMi4iv

iinlOTa\jni^iawn-3nniiim|/ii'wia^nq'w tJjyvtiuas^u'UQl'uiJ'ija-jniiT'^uasiiliKi.C'uwami

ili;;i.£iuwanni1a"uffii'ttia-anq'w niiTliwami%Li.a?;ilij;i.Cl'uwal'Lfl^ t'waiQ'OQa msixi aas;

13niJ2wnniain-3i.fl1a-35auasnii9ii^qaaiiqaiiii'wi,Pi1a-aCia niiui'ni'awni'jmiT'^aat;

l«EjjJ-5m^!niiTJisi,£i\i?iitia/iiT^^)1'3i'wa'w«iiajiwi.i^

(2) miil'5?5n'up|fufn'w

ilfj'ufati'Monai.ila^

(1) siiuiiciwniifjCUflTwmi^^

(1) Manmi mim iitii

2(2-0-4)

^ntn mim mnm% tmsnitiijQtiniiT'piaastl'js^LS'uwanii^nwuajini'si.lEi'ul

ELM 572 Assessment of English Learning Management

tlisii.C'uwanii

ilti-uf (pia)

Qfiq 572 fni'iJisili'uwafni^^i.lauf/nwa^nqw

9. nuT'^uas;

milJniJgiji

(2) pjWBi-au uas^iajBiijj^a^

'a-jiEJitJiiw

^•ai.n?) uasiTiPinsiM afii'witi^aaiJViil.'ULi.asriii'uivi'iiwriii^a-s

3(0-6-3)

•^niJg'uwmiaa'uis^Tj'^a/i'ifl

iiliJiJid£JWwaniii,i£)iinniaauLv!aiJanp]-35wQEy{ijia!PiQi3JL?)wi^

(5) n-T5wnqtiaf(a"u m i M

(8) miMaj'U-iPmui.iItjPiifla
ai?w

(7) fniQq!Jun'0£yvnwi,l£)'u

(6) fiiiaa'u/iifltJgijwuasnnH

wamivieiiaa-jH TOa^\iu11niJ2i!m^i\ji.i,a5;ni)niiyananuasIf=ii^nnicii-3'i'^a^aniu?lnwn

vilaiflia^SaT'^iwa

l3naanLLiJijn\iniiijnnii.i8u|aasi,?EJt!uwt!nni^^nnii.1tiufviaa«fla^

'uni.lEj'u la.acriii^^fi-ji.nwaaiJirlariiiLitj'ull'uaai'u^n'W'i

aaiu^nw m i m i w - j n t j uuumiaau aasflwan'waistia-^Pii 'wq^n'5ii3jnni.lEJ\jpa-3

^om

ELM 791 Practicum in Profession of Teaching

^nq 791 fniUmJisaunniuQinSvifli

m?%ija^viana5nini'3pin'wiTO'wu5i'u uas^^Iililviwaa^aa^jl^i'Ma-JLiEiijqi^v^iajjyi-aiiB^iu

aanuu'uviwaaTJ Qwua5iiJis;i.2uwa

(2) aiuTsailgimniiaatj

3(2-2-5)

mm imnsM uas^f^ji^nsM vianmi viqwg iiJu'uu uajiuwliljj'ua^mi^wnii
ilfjufuasiaQniJiilwiiJWWiuilf'Btyivi'i^n'ii^n'wi 5piQyitiimiilEj'u| iias^wwiJEyfy'i
mm Vianmi iiJuiju iLas;naQ5mi?«mi"a'ui,l!j'u a-ji.n^aaui.i.asLviflMaSmamiilEj'uf
miQwati Qmiis'Muasn'iiii.nilfyviimiiiyiil mi\j'3anmii.iEJ'u|u,'U'ui.iEJtjnjj mi'wswui
pi'utimiLlEj'uluamu^n'wn ^3J3j'UiiJiisii.wtljyvinyia°'iPi'cy'!ja-3-3'i'UPii ngviunEJ JJIWICIU
aa!j^iiifjTui'3aii'ai^'w?)| atiiimsDa-jfliSaai^vi niiwnniP)^iij|ivia'waj'U'iQiii!ivvf)^
tJniJgOinniaanuijijnni^^nnii.ifjul'wCiilis^yiB/iiv^aastviijnKaijn^
2i
iQjjwnii%Li,a£tlisL2tiwaflQiiimQViiji^a-3ni'5qi?in'iii,ifj'ui I(?ifjfl°'iC^wftnj5iiuLi,ai;
mbm-iinvimm
wQ{yEyiai?niui,tlwi ii.asiwa'i^na'isnfus;

Qnq 502 n'i?^«fnii.1ot!|mjpmjii,vl'Ufl|
ELM 502 Learning Management and Teachers' Code of Ethics

(4) miaanau'uvi^aa'u TOfiau

(3) miviwaa-jaa'ul.'uafn'umiw

t1j)ti| I'wa^wilisia-j^niiaa'U'M

(2) nii^^iviiuwuniiqwrni
i.it)ufl'wwLlej'Uf(i'i-3pnnu|i?i'5Ej
•nainTOiEJ

(1) aiuiiOTWiawunTawmi

(2) il2Tj?i?ii4siny'Diie'Tui"5£uiia^

(1) ilfltiwei'uiil'Uuii'uaEiiwIi S

(1) niipf-ampimiwriiiilfjui

(3) qiiEji'uiiai'ya^'ai^'W'Wfl'^

(1) viansiiiuifl'uia aatpnijj

11. Piateiiu

na^TnuasRiasunansTin
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^anmimr^nywriwaim

tii'vn'viiinaimjm-ifnj^fitnaasimjwmjBavf

(ninmjiJfvdj-) fi.ff.2559)
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ภาคผนวก ซ
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

-215-

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-216-

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
อิสระ
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสู ตรปรั บปรุง พ.ศ.2559)

3
4
7
8
17
18
21
28
29

-217-

มคอ. 7
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ประจําปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์
อาจารย์ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล
อาจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว
4. วันที่รายงาน
7 กรกฎาคม 2558
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
ปีการศึกษา 2557
6. สถานที่ตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนิสิตชัน้ ปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
นิสิตในและนอกเวลาราชการจํานวน 64 คน จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ได้แก่
- การศึกษาปฐมวัย
- คน
- การประถมศึกษา
6 คน
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 คน
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 คน
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
6 คน
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5 คน
11 คน
- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. จํานวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2554 และเริม่ เปิดรับนิสิตในแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย และการ
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สําหรับแขนงวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ นั้นเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2555
2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาหลักสูตร จํานวน 28 คน
2.4
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)
ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตสําเร็จการศึกษา ดังนี้
การศึกษาปฐมวัย มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 16 คน
การประถมศึกษา มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 คน
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน - คน
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน - คน
3 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2557 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07
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4 จํานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
จํานวนนิสิตปีที่ 1 ในเวลาราชการที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.20 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
จํานวนที่เข้าสอบ
จํานวนที่สอบผ่าน
ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
6
6
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18
11
61
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12
12
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
6
6
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5
4
80
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
11
11
100
จํานวนนิสิตปีที่ 2 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
จํานวนที่เข้าสอบ
จํานวนที่สอบผ่าน
ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7
7
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3
2
66.7
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4
3
75
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
สัดส่วนของนิสติ ที่สอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา
นิสิตชั้นปีที่ 1ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 86.20 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

จํานวนที่เข้าสอบ
6
18
12
6
5
11

จํานวนที่สอบผ่าน
6
11
12
6
4
11

นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 คิดเป็น 85.7 % จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
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ร้อยละ
100
61
100
100
80
100
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วิชาเอก

จํานวนที่เข้าสอบ
จํานวนที่สอบผ่าน
ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7
7
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3
2
66.7
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4
3
75
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
6 ปัจจัย/สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อจํานวนนิสติ ตามแผนการศึกษา
นิสิตวิชาเอกวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 คน นิสิตวิชาเอกวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 1 คน นิสิตวิชาเอกวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 คน ที่สอบไม่ผ่าน เนื่องจาก
ไม่ได้เข้ามาศึกษา แต่มิดําเนินการลาออก
7 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
นิสิตมีงานทําคิดเป็นร้อยละ 85.71
8 การวิเคราะห์ผลที่ได้
-
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-221-

หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ผี ลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
- มีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดหลักสูตรนี้ ทําให้เกิดการแข่งขันสูง และอาจมีผลกระทบต่อ
จํานวนรับและจบของนิสิตในอนาคต
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดย
เพิ่มเติมจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึง
จําเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรดังกล่าว เพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้ทสี่ นใจที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
และไม่ประสบการณ์วิชาชีพครู แต่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง อันจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
หมวดวิชาสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา วิชาบังคับ และวิชา
เลือก 5 แขนงวิชา ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 สรุปรายวิชาบังคับสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาบังคับ
(ผู้ไม่มีพื้นฐาน)

การกระจายของระดับคะแนน

A

B
+

B

C
+

C

D
+

D

E

S

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

U W

วกจ 501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดเรียนรู้sem501
- แขนงการศึกษาปฐมวัย

3

1

4

4

- แขนงการประถมศึกษา

2

1

3

3

3

3

1

1

- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2

1

1

- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1

1

1

3

2

2

1

14

13

- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม
วกจ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

7

4

2

2

4

4

1

3
1

3
1

2

2

10

10

3

2
7

3
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ตาราง 2 สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาเลือก
(ผู้ไม่มีพื้นฐาน)

A

วกจ 505 การมัธยมศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

B+

B

1
1

1

การกระจายของระดับคะแนน
C+ C D+ D E S

1
3

1

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

2
1

2
1

1

2

1

1

5

4

U W

ตาราง 3 สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาแกน

การกระจายของระดับคะแนน
A

พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคปกติ)
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

B+

B

4

2

2

1

8
7
2

4
2
1

C+

C

D+

D

E

S

U

W

จํานวน
นิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

6

6

3

3

14
11
5

14
11
5

1

3

1

1
3

2
11

1
8

5

55

49

6

6

4

4

21
12
6
4

15
11
5

I

2
2
2
1

- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3
5
รวม
23 12 13 1
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
2 1 2 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคปกติ)
4
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
4 6 5
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 6
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
4
1

1

1

6
1
1
1

3

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-224- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

2
2 4 5
21 17 13

1

1

11

3
11
67

4

11
52

ตาราง 4 สรุปรายวิชาในหมวดวิชาแกนที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาแกน

การกระจายของระดับคะแนน

A

B+

B

C+

C

วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
4 2
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคปกติ)
1 3
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
10 4 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 8 2 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
4 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
4 3 4
รวม
31 17 7
วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
3 3
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคปกติ)
2 2
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
2 8 5
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
2 2 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

1

7

2
4

26

22

7

D+

D

E

I

S

U

W

จํานวน
นิสิต
ลงทะเบีย
นเรียน

จํานวน
นิสิต
สอบ
ผ่าน

6

6

4

4

1

21
12
6
4
11

15
11
5
3
11

7

64

55

6

6

4

4

21
11
6

15
11
5

1

4
11

3
11

2

63

55

I

6
1
1
2

6
1

6
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ตาราง 5 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ
และรายวิชาเอกเลือก

การกระจายของระดับคะแนน

A

B
+

B

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

1

1

1

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

1

C
+

C

D
+

D E

จํานวน
จํานวน
นิสิต
นิสิตสอบ
ลงทะเบียน
ผ่าน
เรียน

S U W I

รายวิชาเอกบังคับ
1

4

3

2

1

1

6

4

1

4

3

2

1

6

4

3

1

1
1

รวม

2

1

วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1

2

วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

1

1

1
1

รวม

2

วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

1

2

1

1

1
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ตาราง 6 สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิดสอนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาเลือก
(ผู้ไม่มีพื้นฐาน)

A

วกจ 505 การมัธยมศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคปกติ)
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

B+

B

1

1

การกระจายของระดับคะแนน
C+ C D+ D E S

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

2

2

1
1

1
1

2
1

2
2

1

3

8

5

U

W

1
1
1
4

1

ตาราง 7 สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาแกน

การกระจายของระดับคะแนน

A

B+

B

C+

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
2 1 2 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคปกติ)
4
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาคพิเศษ)
4 6 5
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 6
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
4
1
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2 4 5
รวม
21 17 13

C

D+

D

E

I

S

U

จํานวน
นิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

6

6

4

4

21
11
6
4
3
11
66

15
11
5

W

6
1
1
2
10

3
1
4
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ตาราง 9 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

2

1

4

3

6
6

8
10

1

20
24

14
17

2

2

4

4

2
4

5
7

20
24

14
18

2

1

4

3

1

20
24
3

14
17
3

14
17

14
17

14
16
วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาคปกติ) 3
วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาค
พิเศษ)
9
12

3
3

7
7

2
2
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ตาราง 10 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก

การกระจายของระดับคะแนน

I

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

A B+ B C+ C D+ D

E

11

1

12

11

1

12

11

11

1

12

11

11

1

12

11

1

12

11

รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 542 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

7

4

4

7

ตาราง 11 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 532 การวัดและประเมินผลการจัด
เรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วกจ 535 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 :
หลักภาษา

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

3

1

1

2

3

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

6

5

6

5

6

5

6

5

5
3

1

1
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ตาราง 12 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ
และรายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
รายวิชาเอกเลือก
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

E

1

1

1

1

1

2
1

I

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

4

3

4

3

1

1

4

2

1

2

4

2

ตาราง 13 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก

วกจ 563 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สงั คม
ศึกษา
วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สังคมศึกษา
วกจ 568 ความรู้และการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์

การกระจายของระดับคะแนน

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

A B+

B C+ C D+ D

3

2

6

E

S

U W

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รายวิชา วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา
วกจ 568 ความรู้และการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
มีนิสิตได้เกรด A ทั้งหมด
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รายวิชา วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
มีนิสิตได้เกรด E จํานวน 1คน
รายวิชา วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
มีนิสิตได้เกรด I จํานวน 1คน
การดําเนินการตรวจสอบ
- ตรวจสอบข้อสอบ คําถาม เฉลย ผลงาน ผลคะแนน (กรณี เกรด A ทั้งหมด)
- สอบถามจากนิสิตและเพื่อนคนอื่นๆ เนื่องจากนิสิตไม่มาเรียนและยังไม่ทําเรื่องลาออก (กรณี
เกรด E)
- ตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากนิสิตไม่ส่งงานที่ได้รบั มอบหมายทันตามข้อตกลงของ
รายวิชา (กรณี เกรด I)
เหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- นิสิต สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของรายวิชา ทั้งการทํางานที่ได้รับมอบหมาย การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน (ความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงาน) ซึ่งสามารถ
วัดและประเมินผลจากวิธีการที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการวัดผลที่ทํา
ไปพร้อมกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตไปพร้อมๆกัน (กรณี
เกรด A ทั้งหมด)
- นิสิตลาออกระหว่างเรียน เนื่องจากได้สถานที่ทํางานใหม่หรือมีปัญหาส่วนตัวทําให้ไม่สามารถมา
เรียนได้ (กรณี เกรด E)
- นิสิตไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายทันตามข้อตกลงของรายวิชา (กรณี เกรด I)
มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
- มีการปรับแก้ไขเกรดเมื่อนิสิตส่งงานที่ได้รับมอบหมายทันตามข้อตกลงของรายวิชา (กรณี เกรด I)
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
ไม่มี
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้วน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
-นิสิตภาคปกติที่เข้าศึกษาเป็นผู้ไม่ -ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบท
ของการจัดการเรียนการสอน และ
มีวุฒิทางการศึกษา และไม่มี
ระบบการศึกษา อีกทั้งเป็น
ประสบการวิชาชีพครู
(วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) อุปสรรคต่อการพัฒนาหัวข้อการ
วิจัย

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

-ควรมีรายวิชาที่ฝึกและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู โดย
เสนอให้ปรับรายวิชาการ
มัธยมศึกษา ให้เป็นรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 6 หน่วย
กิต ซึ่งเทียบเท่ากับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมี
โอกาสที่จะผ่านในการยื่นขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู
-ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า งานประจํ า ใน -อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ -เสนอสาขาวิชาและคณะในการ
อาจารย์ผู้สอนต้องใช้เวลามากใน จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการประจํา
การช่วยบริหารจัดการหลักสูตร
การดําเนินการประสานงานเรื่อง หลักสูตร
ต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสื่อ
เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ
ฯลฯ
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
1.1

ข้อวิพากษ์ทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่านิสิตมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในด้านการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน มีการจัดแผนการศึกษา
อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและ
ตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน ส่วนในด้านอาจารย์ผู้สอนพบว่า 1.
ประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.
อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองสม่ําเสมอ และ 6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
-

2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3.1 เกณฑ์การประเมิน
(1) ผ่านในระดับดีมาก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน
(2) ผ่านในระดับดี
หมายถึง ตัวบ่งชี้ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (21 ข้อ)
(3) ผ่านในระดับพอใช้
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (18 ข้อ)
(4) ไม่ผ่าน
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
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3.2 ผลการดําเนินการของหลักสูตร

ที่
2.1.1

ชื่อตัวบ่งชี้

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดํ าเนิ น งานหลั ก สู ต รต่ อ จํ า นวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรทั้งหมด
2.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
2.1.3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
2.1.4 จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
2.1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
2.1.6 ร้อยละของจํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ต่อจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษานั้นทั้งหมด
2.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว
2.1.8 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ที่ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ต่อจํานวนอาจารย์ใหม่ทั้งหมด
2.1.9 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
2.1.10 ร้ อ ยละของจํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย น
การสอน (ถ้ามี) ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ ต่อจํานวนบุคลากรสนับสนุนทั้งหมด
2.1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
สรุปคะแนนประเมินเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมิน

คะแนนการประเมิน
(จากคะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินเทียบกับ
เป้าหมายของ สกอ.
บรรลุ
ไม่บรรลุ
()
()
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5



5



5



5
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5



5



5



5



5.00
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
1.1
รายวิชาที่มกี ารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อ
รายวิชา
ทุกรายวิชาใน
หลักสูตร

ประเมินโดย
นิสิต


อื่นๆ
คณะกรรมการ
รายวิชา

แผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน
ประเมินจากแบบประเมินการ
สอนและการสัมภาษณ์นิสิต

การดําเนินการ
มี


ไม่มี

1.2

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดทุกประการ และได้ผลทีส่ ามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
จากการที่ให้นิสิตวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนมักกะสันพิทยา จํานวน 5 คน เป็นนิสิตในเวลาราชการจํานวน 4 คนและ
นอกเวลาราชการจํานวน 1 คน พบว่านิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู และจากการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่านิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และมีความปรารถนาที่จะแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และ/หรือมีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ โดยจะเห็นได้จากการ
เรียนในรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2557 นิสิตได้นําประสบการณ์จากการฝึกมาอภิปรายร่วมกับเพื่อนและ
อาจารย์ นอกจากนี้จาการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจ ได้ปฏิบัติและนําไปทดลอง
ใช้จริงในสถานศึกษา เช่น การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเชิง
สํารวจ และการทําวิจัยชั้นเรียน ทําให้นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนมากขึ้น
นิสิตวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาในรายวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงแก่นักเรียนในชุมชนบ้านบาตร โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน พบว่านิสิตได้นําความรู้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากการเรียน
การสอนทางด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังฝึกให้นิสิตเรียนรู้การบริการวิชาการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ต่อไป หลังจากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนจึงได้มีการอภิปรายร่วมกับเพื่อนและครูผู้สอน และผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงนิสิตได้รับความรู้ ทักษะ กระบวนการและมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
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2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ตาราง สรุปข้อคิดเห็นของผูส้ อนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
คุณธรรม จริยธรรม :
การส่งเสริมและบูรณาการเกี่ยวกับคุณธรรม และสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง

ความรู้ :
การชี้แนะ และต่อยอดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และ
การมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง
ผู้อื่น และสังคมให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

ทักษะทางปัญญา :
ปลูกฝังการเป็นผู้ใฝ่รู้คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีให้กับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ :
จัดการอบรม และสัมมนาให้นิสิตสามารถติดต่อสื่อสาร
และดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชี้แนะวิธีการจัดการความรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
2. จัดให้มีการส่งเสริมด้านรับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการให้กับ
นิสิต
4. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา
เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อนมนุษย์/สังคม ทั้งไทยและนานาชาติ กฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นในการมีสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อมมีความรู้พื้นฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้และมี
วิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมใน
ทุกมิติได้อย่างสมดุล
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถปรับตัว
ทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวน 1 คน

มี 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ไม่มี 

3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ทางคณะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในปี
2557 ได้มีโอกาสเสวนาระดมความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ เรื่อง แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร
ได้ร่วมสัมมนาในการจัดทําแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมใน
การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ในแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) ใน
ภาคเรียนที่ 2/2557 ตามลําดับ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ลงในแบบ มคอ. 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่พบ
หัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกิดความรู้ ความเข้าในร่วมกันในการ
ดําเนินการของหลักสูตร
อาจารย์มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่
พบหัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ
-
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรม
The 7th Annual Congress for Teacher Professional
Development
Topic: “Assessment for Learning” Wrong
Questions Never Yield Right Answer
ณ Impact Forum (Hall9) เมืองทองธานี กทม. ประเทศ
ไทย
การฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ณ ห้องบุศราคัมโรงแรมอเวนิว เอเตรียม
โครงการอบรมเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบ กระบวนการและ
ขั้นตอนการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ
การฟังการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์ EdPEX
ณ ห้องไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวีท
โครงการเสริมทักษะความเป็นครู การศึกษา ดูงานด้าน
หลักสูตรและการสอน
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
การฟังการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ณ ห้อง 19-503 อาคาร 19 ชั้น 5
คณะวิทยาศาสตร์ (ประสานมิตร)
การประชุมปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ “ผสาน
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย”
ณ รร. IBIS Bangkok Riverside กทม. ประเทศไทย
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สานพลัง 3 ดี สู่การสร้างพลเมือง
เด็ก”
ณ รร. เอบีน่า เฮ้าส์ กทม. ประเทศไทย
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
กรุงเทพ
การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ IPC
โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม : การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว
โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม : การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับสํานักงาน
คณบดี ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว

จํานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
1
-

1

-

1

-

1

-

1

-

9

-

1

-

1

-

1

-

1
2

-

1

-
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6

-

16

-

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
การเป็นอาจารย์”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล
โครงการจัดการความรู้ : ระบบและกลไลของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จังหวัดอยุธยา

1

-

2

-

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมที่ 1 Active your
Teaching Skill with Active Learning
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว
ประชุมวิชาการสัญจร “การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน: ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย การเปิดปิด
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียนและมาตรการควบคุม”
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมที่ 2 การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา
ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการประเมินผล”
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ
โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2:
แนวทางในการประเมินหลักสูตร
ณ ห้อง 12-705 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกข้อสอบที่ดี” ณ
ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลา
กุล
อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมในการสอนและการวิจัย”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น

1

-

5

-

1

-

1

-

1

-

4

-

1

-

1

-

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม: การให้ความรู้
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง
ประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
โครงการสัมมนาวิชาการประจําคณะศึกษาศาสตร์
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้คําปรึกษา”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล
โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม ทําวิจัย
อย่างไรให้ผ่านการพิจารณาทุนและตําแหน่งทางวิชาการ
โดยศาสตราจารย์บุญเรียง ขจรศิลป์

1

-

4

-

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : โปรแกรม ATLAs.ti
ณ ห้อง 509 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการสู่สังคม”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล
อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิญญาณความเป็นครู”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น
มาลากุล

1

-

1

-

1

-

1

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552”
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557
ณ โรงแรมอีสติน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
การประชุมผู้นําของโรตารีสากล เกี่ยวกับการวางแผนกล
ยุทธ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา
เป็นวิทยากร และร่วมการประชุมผู้นําของโรตารีสากล
เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา และกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์
การประชุมปฐมนิเทศ และวางแผนคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากลในฐานะกรรมการบริการโรตารีสากล 25582560 ในการบําเพ็ญประโยชน์ขององค์กร

6

-

4

-

1

-

1

-

1

-

4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ได้รู้วิทยาการเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงและการให้คําปรึกษาเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยทาง
การศึกษา ความเป็นครูและทักษะการสอน การส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษา การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์และการบําเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-240-

หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับหลักสูตร

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
-

2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตรเร่งดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เข้มแข็ง และ
เป็นผู้นําทางวิชาการ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม และจัดกิจกรรมเพื่อการรองรับ
ความมุ่งหวังดังกล่าว
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ

วันสิ้นสุดการ
ดําเนินการตามแผน
23-24 มกราคม
2558

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสติ
กิจกรรมที่ 1: การศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยรังสิต และองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน จังหวัด
นครนายก
6 มีนาคม 2558
โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพครู และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย ตําบลดงละคร อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
27 มิถุนายน 2558
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา
กิจกรรม การปฏิบัติธรรมนําสู่สังคมสงบสุข
18 กรกฎาคม
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
2558
กิจกรรม: การติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์
สําหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จ
-

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา

ความสําเร็จของ
แผน
สําเร็จ

สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา

สําเร็จ

สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา

สําเร็จ

สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา

สําเร็จ

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ
เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยเพิ่มเติมจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
และไม่มีประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวและมีความประสงค์จะ
ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ
นอกจากนี้บางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับเพิ่มหน่วยกิตในวิชาเอกบังคับ เป็น 3 หน่วย เพื่อให้สามารถ
บรรจุเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติการที่จําเป็นในรายวิชาบังคับได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้มีเวลาเพียงพอใน
การฝึกฝนนิสิต
อีกทั้งบางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับแผนการเรียนจาก 2 ภาคการศึกษา เป็น 3 ภาคการศึกษา เพื่อ
ไม่ให้มีจํานวนรายวิชามากเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา
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2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- ควรเพิ่มรายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
- ควรเพิ่มรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่นิสิตที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพิม่ ชั่วโมงฝึก
ปฏิบัติการให้มากขึ้น
- ควรมีการจัดให้นิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
- ควรปรับรายชื่อและเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลให้อาจารย์
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเขียนเชิงวิชาการให้กับอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนปฏิบัตกิ ารใหม่สําหรับปีการศึกษา 2558
แผนปฏิบัติการ
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
ภายในปีการศึกษา 2558
ปรับปรุงหลักสูตรฯ
แผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน

30 เมษายน 2559

แผนการติดตามผลการทําปริญญานิพนธ์

30 กรกฎาคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ แต่ละแขนงวิชา

30 มีนาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ
คณาจารย์ในแขนงวิชา
7 แขนง
คณาจารย์ในแขนงวิชา
7 แขนง
คณาจารย์ในแขนงวิชา
7 แขนง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (คณบดี)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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มคอ. 7
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ประจําปีการศึกษา 2556
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ์
อาจารย์ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
4. วันที่รายงาน
20 มิถุนายน 2557
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
ปีการศึกษา 2556
6. สถานที่ตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-246-

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนิสิตชัน้ ปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
นิสิตในเวลาราชการจํานวน 14 คน จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ได้แก่
- การศึกษาปฐมวัย
- คน
- การประถมศึกษา
- คน
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 คน
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 คน
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- คน
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4 คน
- คน
- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. จํานวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2554 และเริม่ เปิดรับนิสิตในแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย และการ
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สําหรับแขนงวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ นั้นเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2555
2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.3 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา
2.4 จํานวนนิสิตทีส่ ําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)
ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2554 จึงยังไม่มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
4. จํานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
จํานวนนิสิตปีที่ 1 ในเวลาราชการที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.7 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
จํานวนที่เข้าสอบ
จํานวนที่สอบผ่าน
ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7
7
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3
2
66.7
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4
3
75
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
-
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จํานวนนิสิตปีที่ 2 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรจํานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
จํานวนที่เข้าสอบ
จํานวนที่สอบผ่าน
ร้อยละ
การศึกษาปฐมวัย
15
14
93.3
การประถมศึกษา
24
24
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27
27
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2
2
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
7
7
100
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
20
19
95
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
17
17
100
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
สัดส่วนของนิสติ ที่สอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา
นิสิตชั้นปีที่ 1ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 85.7 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

จํานวนที่เข้าสอบ
7
3
4
-

จํานวนที่สอบผ่าน
7
2
3
-

ร้อยละ
100
66.7
75
-

นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 คิดเป็น 98.2% จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

จํานวนที่เข้าสอบ
15
24
27
2
7
20
17

จํานวนที่สอบผ่าน
14
24
27
2
7
19
17
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ร้อยละ
93.3
100
100
100
100
95
100
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6. ปัจจัย/สาเหตุที่มผี ลกระทบต่อจํานวนนิสติ ตามแผนการศึกษา
นิสิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 คนและวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 คน ที่สอบไม่ผ่าน
เนื่องจากไม่ได้เข้ามาศึกษา แต่มิดําเนินการลาออก
7. ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
ไม่มีข้อมูล เนื่องจากเป็นปีแรกที่เปิดหลักสูตร ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้
-
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ผี ลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทผี่ ่านมา
ไม่มี
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา
- มีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดหลักสูตรนี้ ทําให้เกิดการแข่งขันสูง และอาจมีผลกระทบต่อ
จํานวนรับและจบของนิสิตในอนาคต
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดย
เพิ่มเติมจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึง
จําเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรดังกล่าว เพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้ทสี่ นใจที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
และไม่ประสบการณ์วิชาชีพครู แต่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง อันจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ

หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2559)

-250-

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
หมวดวิชาสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา วิชาบังคับ และวิชา
เลือก 5 แขนงวิชา ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 สรุปรายวิชาบังคับสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาบังคับ
(ผู้ไม่มีพื้นฐาน)

การกระจายของระดับคะแนน

A B+ B C+ C D+ D

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

วกจ 501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดเรียนรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย

2

1

3

3

- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1

5

6

6

- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1

1

1

5

2

7

7

รวม
8
วกจ 502 จิตวิทยาทางการศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
8
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม
8

9

17

17

- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

5

1
1

6
1

6
1

2
1
8

1
1
4

11
2
20

11
2
20
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ตาราง 2 สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาเลือก
(ผู้ไม่มีพื้นฐาน)
วกจ 505 การมัธยมศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

การกระจายของระดับคะแนน
B C+ C D+ D E S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

A

B+

3

1

4

4

3

1

4

4

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

1

25

24

2

7
4

7
2

2

13

11

5

49

44

1

1

0

2

7
4

7
2

3

12

9

ตาราง 3 สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาแกน
A

B+

การกระจายของระดับคะแนน
B C+ C D+ D E S

พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
9 7
8
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 2
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
8 2 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม
23 12 9
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 3
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม
4 5

U W
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ตาราง 4 สรุปรายวิชาในหมวดวิชาแกนที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาแกน
A

B+

B

การกระจายของระดับคะแนน
C+ C D+ D E I

วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
26
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 4
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
9 2
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
1
รวม
37 5 5
วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
24
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 2 2
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
5 6
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
1
รวม
32 10 3

จํานวน
นิสิต
ลงทะเบีย
นเรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

1

27

27

2

7
4

7
4

4

12
1
51

12
1
51

3

27

27

2

7
4

7
4

12
1
51

12
1
51

S

U W

1

1
6

ตาราง 5 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ
และรายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

3

1

4

3

3

1

4

3
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ตาราง 6 สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิดสอนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาเลือก
(ผู้ไม่มีพื้นฐาน)
วกจ 503 การศึกษาปฐมวัย
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
วกจ 505 การมัธยมศึกษา
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
รวม

A

B+

B

การกระจายของระดับคะแนน
C+ C D+ D E S

U

W

9

3

3
1

3
6

4

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

10

9

6
3

6
1

4

3

13

10

ตาราง 7 สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาแกน
A B+

B

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
- แขนงการศึกษาปฐมวัย
5 3 4
- แขนงการประถมศึกษา
- แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
- แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
4 1 1
- แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
1
รวม
9 5 5

การกระจายของระดับคะแนน
C C D+ D E I S
+

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

12

12

10
1
23

9
1
22

3
3
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ตาราง 8 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการศึกษาปฐมวัย ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก

การกระจายของระดับคะแนน

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

25

24

24

24

24

24

24

24

25

24

24
4

24
4

A B+

B C+ C D+ D

E

S

U W

รายวิชาเอกบังคับ

วกจ 511 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สําหรับเด็กปฐมวัย
วกจ 512 การบริหารการนิเทศและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
วกจ 513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย

20

4

รายวิชาเอกเลือก

วกจ 514 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
วกจ 515 การวัดและประเมินผลเด็ก
ปฐมวัย
วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

14

10

24
4

ตาราง 9 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายวิชาเอกเลือก
วกจ 599 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์
วกจ 652 การวิเคราะห์และสร้างอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
รายวิชาเอกเลือก
วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
RHP614 ADVANCED STATISTICAL
ANALYSIS

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

2

2

3

4

3

2

2

3

7

9

9

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

7

7

7

7

7

7

27

26

8

8

27

26

8

8

1

8
3

15

3

3

3

2

3

2
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ตาราง 10 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก

การกระจายของระดับคะแนน

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

4

2

4

2

4

2

4

2

2

4

2

2

4

2

A B+ B C+ C D+ D

E

I

S

U W

รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วกจ 542 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
รายวิชาเอกเลือก
วกจ 545 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
รายวิชาเลือกเสรี
วกจ 549 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2
1
1

1

1
1

1

ตาราง 11 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเลือกเสรี
วกจ 638 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

1

2

4

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

7

7
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ตาราง 12 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ
และรายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเอกบังคับ
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
รายวิชาเอกเลือก
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเสรี
RHP614 ADVANCED STATISTICAL
ANALYSIS
RHP611 TECHNIQUES OF
CONSTRUCTION AND USE OF
ASSESSMENT TOOLS
MER631 EXPERIMENTAL AND
QUASI-EXPERIMENTAL RESEARCH
DESIGNS

การกระจายของระดับคะแนน

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

3

4

3

3

4

3

5

4

5

5

A B+

B C+ C D+ D

4

3

2

2

1

1

E

I

S

U W

1
1

3

ตาราง 13 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก
รายวิชาเลือกเสรี
วกจ 568THEORY AND LEARNING
MANAGEMENT IN GEOGRAPHY
RHP614 ADVANCED STATISTICAL
ANALYSIS

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

16

16

3

3

16
1

2

ตาราง 14 สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการศึกษาปฐมวัย ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่
3 ปีการศึกษา 2556
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก

การกระจายของระดับคะแนน

A B+

B C+ C D+ D

E

S

U W

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตสอบ
ผ่าน

14

14

รายวิชาเลือกเสรี

วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

14
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รายวิชา วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีนิสิตได้เกรด A ทั้งหมด
รายวิชา วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
วกจ 572 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มีนิสิตได้เกรด E จํานวน 1คน
รายวิชา พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้
วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การดําเนินการตรวจสอบ
- ตรวจสอบข้อสอบ คําถาม เฉลย ผลงาน ผลคะแนน (กรณี เกรด A ทั้งหมด)
- สอบถามจากนิสิตและเพื่อนคนอื่นๆ (กรณี เกรด E)
- ตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากนิสิตไม่ส่งงานที่ได้รบั มอบหมายทันตามข้อตกลงของ
รายวิชา (กรณี เกรด I)
เหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้
- นิสิต สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของรายวิชา ทั้งการทํางานที่ได้รับมอบหมาย การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การปฏิบัติตน (ความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงาน) ซึ่งสามารถ
วัดและประเมินผลจากวิธีการที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการวัดผลที่ทํา
ไปพร้อมกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตไปพร้อมๆกัน (กรณี
เกรด A ทั้งหมด)
- นิสิตลาออกระหว่างเรียน เนื่องจากได้สถานที่ทํางานใหม่ (กรณี เกรด E)
มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
ไม่มี
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้วน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
-นิสิตภาคปกติที่เข้าศึกษาเป็นผู้ไม่ -ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบท
ของการจัดการเรียนการสอน และ
มีวุฒิทางการศึกษา และไม่มี
ระบบการศึกษา อีกเป็นอุปสรรค
ประสบการวิชาชีพครู
ต่อการพัฒนาหัวข้อการวิจัย
(วิทยาศาสตร์)

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

-ควรมีรายวิชาที่ฝึกและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู โดย
เสนอให้ปรับรายวิชาการ
มัธยมศึกษา ให้เป็นรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 6 หน่วย
กิต ซึ่งเทียบเท่ากับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมี
โอกาสที่จะผ่านในการยื่นขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู
-จํานวนอาจารย์ผู้สอนในสาขา
-จําเป็นต้องเชิญอาจารย์นอก
-ทําแผนขออัตรากําลังอาจารย์
วิชาเอกไม่เพียงพอ (ภาษาไทย
สาขาวิชาและนอกสถาบันมาสอน ผู้สอนหรือของบประมาณจาก
ภาษาอังกฤษ)
ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
คณะเพื่อสนับสนุนการเชิญ
อาจารย์ภายนอกมาสอน
-ไม่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า งานประจํ า ใน -อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ -เสนอสาขาวิชาและคณะในการ
อาจารย์ผู้สอนต้องใช้เวลามากใน จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการประจํา
การช่วยบริหารจัดการหลักสูตร
การดําเนินการประสานงานเรื่อง หลักสูตร
ต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสื่อ
เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ
รวมทั้งการเชิญอาจารย์พิเศษ และ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.1 ข้อวิพากษ์ทสี่ ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3.1 เกณฑ์การประเมิน
(1) ผ่านในระดับดีมาก
หมายถึง ตัวบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน
(2) ผ่านในระดับดี
หมายถึง ตัวบ่งชี้ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (21 ข้อ)
(3) ผ่านในระดับพอใช้
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (18 ข้อ)
(4) ไม่ผ่าน
หมายถึง ตัวบ่งชี้ ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
3.2 ผลการดําเนินการของหลักสูตร

ที่

ชื่อตัวบ่งชี้

2.1.1

ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดํ าเนิ น งานหลั ก สู ต รต่ อ จํ า นวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรทั้งหมด
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

2.1.2
2.1.3

คะแนนการประเมิน
(จากคะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินเทียบกับ
เป้าหมายของ สกอ.
บรรลุ
ไม่บรรลุ
()
()


0

5



5
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ที่
2.1.4

ชื่อตัวบ่งชี้

จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
2.1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
2.1.6 ร้อยละของจํานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ต่อจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษานั้นทั้งหมด
2.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว
2.1.8 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ที่ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ต่อจํานวนอาจารย์ใหม่ทั้งหมด
2.1.9 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
2.1.10 ร้ อ ยละของจํ า นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย น
การสอน (ถ้ามี) ที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ ต่อจํานวนบุคลากรสนับสนุนทั้งหมด
2.1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
สรุปคะแนนประเมินเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมิน

คะแนนการประเมิน
(จากคะแนนเต็ม 5)

ผลการประเมินเทียบกับ
เป้าหมายของ สกอ.
บรรลุ
ไม่บรรลุ
()
()

5



5



5



5



5



5



5



5
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หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีทรี่ ายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อ
รายวิชา
ทุกรายวิชาใน
หลักสูตร

ประเมินโดย
นิสิต


อื่นๆ
คณะกรรมการ
รายวิชา

แผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน
ประเมินจากแบบประเมินการ
สอนและการสัมภาษณ์นิสิต

การดําเนินการ
มี


ไม่มี

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดทุกประการ และได้ผลทีส่ ามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
จากการที่ให้นิสิตวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ พบว่านิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู และจากการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่านิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และมี
ความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และ/หรือมีข้อบกพร่องในการเรียนรู้
โดยจะเห็นได้จากการเรียนในรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2556 นิสิตได้นําประสบการณ์จากการฝึกมาอภิปราย
ร่วมกับเพื่อนและอาจารย์
นอกจากนี้จาการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตนสนใจ ได้ปฏิบัติและนําไปทดลอง
ใช้จริงในสถานศึกษา เช่น การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยเชิง
สํารวจ และการทําวิจัยชั้นเรียน ทําให้นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนมากขึ้น
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
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ตาราง สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
คุณธรรม จริยธรรม :
การส่งเสริมและบูรณาการเกี่ยวกับคุณธรรม และสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง

ความรู้ :
การชี้แนะ และต่อยอดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และ
การมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง
ผู้อื่น และสังคมให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

ทักษะทางปัญญา :
ปลูกฝังการเป็นผู้ใฝ่รู้คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถ
นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีให้กับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ :
จัดการอบรม และสัมมนาให้นิสิตสามารถติดต่อสื่อสาร
และดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชี้แนะวิธีการจัดการความรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
2. จัดให้มีการส่งเสริมด้านรับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการให้กับ
นิสิต
4. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มวี ินัย ตรงต่อเวลา
เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อนมนุษย์/สังคม ทั้งไทยและนานาชาติ กฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นในการมีสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อมมีความรู้พื้นฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้และความ
เข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โดย
การไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2556
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้และมี
วิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมใน
ทุกมิติได้อย่าสมดุล
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถปรับตัว
ทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
3. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถแสวงหา
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวน 1 คน

มี 

ไม่มี 

3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ทางคณะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในปี
2557 ได้มีโอกาสเสวนาระดมความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ เรื่อง แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร
ได้ร่วมสัมมนาในการจัดทําแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ในรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมใน
การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ในแบบ มคอ.5 (รายงานผล การดําเนินการของ
รายวิชา) ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตามลําดับ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ลงในแบบ มคอ. 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่พบ
หัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกิดความรู้ ความเข้าในร่วมกันในการ
ดําเนินการของหลักสูตร
อาจารย์มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่
พบหัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ

-
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม เรื่อง ระบบพี่
เลี้ยงและการให้คําปรึกษาเพื่อการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องวิจัย
ทางการศึกษา พลังการเรียนรูก้ ้าวสู่สากล
การอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความ
เป็นครูและทักษะการสอน รุน่ ที่ 1
การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี 2556 เรื่อง บัณฑิตไทย คน
รุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม
การอบรมพัฒนาทักษะการทํางานวิจัย
การศึกษาดูงานสถานศึกษา

จํานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
20
20

-

9

-

1

-

2
2

-

4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ได้รู้วิทยาการเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงและการให้คําปรึกษาเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยทาง
การศึกษา ความเป็นครูและทักษะการสอน และการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษา และสามารถเป็น
ประโยชน์ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับหลักสูตร

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
-

2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตรเร่งดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เข้มแข็ง และ
เป็นผู้นําทางวิชาการ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม และจัดกิจกรรมเพื่อการรองรับ
ความมุ่งหวังดังกล่าว
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ

วันสิ้นสุดการ
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผน
1. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นกรรมการ
ภายในเดือน
ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต
กรกฎาคม 2556 หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2. ปรับการเรียนการสอนเพื่อความเป็นสากลเพิ่มมาก ภายในเดือนมีนาคม ผู้รับผิดชอบ
ขึ้น โดยเพิ่มทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมาก
2557
หลักสูตร และ
ขึ้น
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
กรกฎาคม 2556 สาขาวิชาการ
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นิสิตการมัธยมศึกษา ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิง่ แวดล้อม
มัธยมศึกษา
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
สาขาวิชาการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสติ เพื่อความ มิถุนายน 2557
มัธยมศึกษา
ยั่งยืนของชุมชน
กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการ
5. การส่งนิสิตเข้าร่วมอมบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
มัธยมศึกษา
Abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (The English
Abstract: A Workshop for Writers)
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จ
-

ความสําเร็จของ
แผน
สําเร็จ

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ
เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วชิ าชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยเพิ่มเติมจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
และไม่มีประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ความสนใจทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวและมีความประสงค์จะ
ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ
นอกจากนี้บางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับเพิ่มหน่วยกิตในวิชาเอกบังคับ เป็น 3 หน่วย เพื่อให้สามารถ
บรรจุเนื้อหาและการฝึกปฏิบตั ิการที่จําเป็นในรายวิชาบังคับได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้มีเวลาเพียงพอใน
การฝึกฝนนิสิต
อีกทั้งบางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับแผนการเรียนจาก 2 ภาคการศึกษา เป็น 3 ภาคการศึกษา เพื่อ
ไม่ให้มีจํานวนรายวิชามากเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา
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2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- ควรเพิ่มรายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
- ควรเพิ่มรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่นสิ ิตที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพิม่ ชั่วโมงฝึก
ปฏิบัติการให้มากขึ้น
- ควรมีการจัดให้นิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
- ควรปรับรายชื่อและเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลให้อาจารย์
- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเขียนเชิงวิชาการให้กับอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนปฏิบัตกิ ารใหม่สําหรับปีการศึกษา 2557
แผนปฏิบัติการ
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน
ภายในปีการศึกษา 2557
ปรับปรุงหลักสูตรฯ
แผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน

30 เมษายน 2558

แผนการติดตามผลการทําปริญญานิพนธ์

30 กันยายน 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ แต่ละแขนงวิชา

30 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ
คณาจารย์ในแขนงวิชา
7 แขนง
คณาจารย์ในแขนงวิชา
7 แขนง
คณาจารย์ในแขนงวิชา
7 แขนง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
ประธานหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
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เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (คณบดี)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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