
Ft1&L1,tCLt1'C l'b 

OOOOnOoOOOoCfl•fl•••OorJcoO oCOco 

b!1LthI3LLtrgt.(f 

blb 

(6ggJYMru,k'1) 

&LULfl&LU11 

+ 

19c1S 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 2 
 

สารบัญ 

                                                                                                                                                        หน้า 
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป                                                                                                      4 

1. ช่ือหลกัสตูร                         4 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา        4 
3. วิชาเอก/แขนงวชิา (ถ้ามี)                                                4 
4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลกัสตูร                                                                                               4 
5. รูปแบบของหลกัสตูร         4 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร    5 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน     5 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา      5 
9. ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่และคณุวฒุิทางการศกึษา 
     ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร        5 
10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน        6 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร  6 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั  8 
13. ความสมัพนัธ์ของหลกัสตูรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลกัสตูรอื่นของสถาบนั                           11 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสตูร                                       12 
1. ปรัชญา  ความส าคญัและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร                           12 
2. แผนพฒันาปรับปรุง                    12 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร            14 
1. ระบบการจดัการศกึษา                    14 
2. การด าเนินการหลกัสตูร                              14 
3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน                   17 

3.1 หลกัสตูร                                               17 
3.2   ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่และคณุวฒุิทางการศกึษาของอาจารย์   26 

4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา) (ถ้าม)ี  29 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้าม)ี   29 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล  30 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสติ                               30 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน                    31 
 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 3 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา  
   (Curriculum Mapping)                                    39 

หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต                              41 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)                   41 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสติ                                 41 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร                     41 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์   42 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    42 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์       41 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร                                         44 
1. การก ากบัมาตรฐาน                  44 
2. บณัฑิต                    45 
3. นิสติ                     46 
4. อาจารย์                                                                            46 
5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน                                                                                  47 
6. สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้     48 
7. ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)                                                  49 

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร                        51 
1.การประเมินประสทิธิผลของการสอน                 51 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม                           51 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร                       51 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง                         51 

ภาคผนวก                             52  
ภาคผนวก ก ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
 
53 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร 79 
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 81 
ภาคผนวก ง รายงานผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูร 87 
ภาคผนวก จ ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 96 
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 129 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 4 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
(Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. ชื่อหลักสตูร 

ภาษาไทย: หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต   สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
ภาษาองักฤษ: Doctor of Philosophy  
                      Program in Educational Science and Learning Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม: ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
                            (วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้)  

    ช่ือยอ่: ปร.ด. (วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้)  
ภาษาองักฤษ  ช่ือเต็ม: Doctor of Philosophy  
                               (Educational Science and Learning Management) 
        ช่ือยอ่: Ph.D. (Educational Science and Learning Management) 

3. วิชาเอก/แขนงวชิา (ถ้ามี) 
        ไมม่ี 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

    ท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และศกึษารายวิชาตา่งๆ อีกไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 48 
หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
          หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก  3ปี  แบบ 2.1 
   5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย เอกสารและต าราที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษองักฤษ 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
           รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและตา่งประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
           ไมม่ี 
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  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด)   วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ เพียงสาขาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลกัสูตร 

หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจาก
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2554)  คาดว่าจะเปิดท าการสอน
ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2559   

  ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชมุครัง้ที่ 4/2559 
 เมื่อวนัท่ี 28  เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

  ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ที่ 6/2559 
 เมื่อวนัท่ี  14 เดือนมถินุายน  พ.ศ.  2559 

  ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลัยในการประชมุครัง้ที่ 7/2559  
 เมื่อวนัท่ี 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา พ.ศ.2552   ในปี

การศกึษา 2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

1. ครู อาจารย์ 
2. ศกึษานิเทศก์ 
3. ผู้บริหารสถานศกึษา 
4. ผู้บริหารการศกึษา 
5. นกัวิจยัการทางการศกึษา 
6. นกัวิชาการทางการศกึษา 
7.  ผู้น าชมุชน นกัพฒันาการทางการศกึษา 
8.  นกัวดัผลและประเมินผลทางการศกึษา 
9.  นกัพฒันานวตักรรมทางการศกึษา 
10.  นกัวิชาชีพทางการศกึษาทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ประพนัธ์ศิริ 
  สเุสารัจ 

กศ.บ. (พลศกึษา-สขุศกึษา), 2519 
ค.ม. (พลศกึษา), 2521 
กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา), 2529    
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2534   
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศกึษา), 2550 

วิทยาลยัครูสวนดสุิต  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว ค.บ. (การมธัยมศกึษา: วิทยาศาสตร์ทัว่ไป -เคมี),2542 
กศ.ม. (บริหารการศกึษา), 2546 
ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศกึษา),  2550 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
     ห้องบรรยาย ห้อง 307 และ  ห้อง 509 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจบุนัโลกเคลือ่นเข้าสูย่คุของคลืน่ลกูที่ 4 “ยคุสงัคม-เศรษฐกิจฐานความรู้ กระแสโลกาภิวตัน์” เป็นยคุของการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วรุนแรง
ในทกุด้าน ไมว่า่จะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้การเปิดการค้าเสรี 
ซึง่ท าให้การศกึษากลายเป็นธุรกิจมากขึน้ (ส านกัเลขาธิการสภาการศกึษา. 2551: 1) อนัจะสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา และมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ ตลอดจนการแขง่ขนัทางด้านการศกึษาระหวา่งสถาบนัในประเทศกบัตา่งประเทศ      

ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ ยงัคงประสบสภาวะแวดล้อมและ
บริบทของการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสีย่ง ทัง้จากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้า
ทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุการเกิดภยัธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกบัสภาวการณ์ด้านตา่งๆ ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศในปัจจบุนัท่ียงัคงประสบปัญหา 
ในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลติภาพการผลติ ความสามารถในการแขง่ขนั คณุภาพการศกึษา ความเหลือ่มล า้ทางสงัคม เป็นต้น ระยะที่ผา่น
การขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงและมคีวามผนัผวน ความสามารถในการแขง่ขนัเร่ิมลดลง ผลติภาพการผลติของปัจจยัการผลติรวม 
(TFP) ยงัคงอยูใ่นระดบัต า่ท าให้ขาดพลงัในการขบัเคลือ่นการขยายตวัทางเศรษฐกิจให้หลดุพ้น 
จากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวมยงัปรับตวัดีขึน้ไมม่ากนกั สถานการณ์ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานยงัคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน บคุลากรและการบริหารจดัการ  

รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานยงัขาดประสทิธิภาพ ความจ าเป็นในการปรับเปลีย่นจดุเน้น
ในการพฒันาคณุภาพคนในสงัคมไทยให้มคีณุธรรมและมคีวามรอบรู้อยา่งเทา่ทนั มีความพร้อมทัง้ 
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสูส่งัคมฐานความรู้ได้อยา่งมัน่คง  
แนวการพฒันาคนดงักลา่วมุง่เตรียมคนให้มีพืน้ฐานจิตใจทีด่ีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทัง้มีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นใน
การด ารงชีวิต อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. 2554) ซึง่แนวทางดงักลา่วสอดคล้อง
กบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสูโ่ลกยคุศตวรรษ 
ที่ 21 โดยมุง่สง่เสริมผู้ เรียนให้มคีณุธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคดิวเิคราะห์ คดิสร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นและสามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคมโลกได้อยา่งสนัติ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551) แนวทาง 
การพฒันาคนในสงัคมไทยและจดุเน้นของกระทรวงศกึษาธิการในการพฒันาเยาวชนสูศ่ตวรรษที่ 21 ดงักลา่วจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ที่จะต้องใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรมกีารทบทวนการจดัการศกึษา เพื่อปรับปรุง เปลีย่นแปลงและพฒันา
หลกัสตูรในทกุระดบั ทกุสถาบนัการศกึษาให้มคีวามเหมาะสม ชดัเจน สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุภาพและเปา้หมายของหลกัสตูรในการ
พฒันาคณุภาพผู้เรียนให้มีความชดัเจนตอ่การน าไปปฏิบตัิ เพื่อพฒันาเยาวชน 
ของชาติไปสูค่ณุภาพตามมาตรฐานและตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
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    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว ท าให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสูก่ารเป็นสงัคมสงูวยั แตย่งัคง 
มีปัญหาทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพของประชากรในทกุช่วงวยั ประชากรวยัเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอยา่งรวดเร็ว มีพฒันาการไม่สมวยัและการ
ตัง้ครรภ์ในกลุม่วยัรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ก าลงัแรงงานมีแนวโน้มลดลง กลุม่ผู้สงูอายวุยักลางและวยัปลาย 
มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ สะท้อนถึงภาระคา่ใช้จ่ายด้านสขุภาพที่เพิ่มมากขึน้ ขณะที่ผู้สงูอายจุ านวนมากยงัมีรายได้ไมเ่พียงพอ 
ในการยงัชีพ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลีย่นแปลง มีหลากหลายรูปแบบมากขึน้สง่ผลให้ความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมและครอบครัวเปลีย่นแปลงไป ท้าให้ครอบครัวเสีย่งตอ่การลม่สลาย คนไทยยงัมีปัญหาเชิงคณุภาพ 
ทัง้ด้านสขุภาพ การเรียนรู้และคณุธรรมจริยธรรม ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แตย่งัคงมีความเหลื่อมล า้ของการกระจายรายได้   
มีปัญหาความเหลือ่มล า้ระหวา่งกลุม่คน ได้แก่ ความเหลื่อมล า้ ด้านสนิทรัพย์ทัง้ด้านการเงินและการถือครองที่ดินยงัคงกระจกุตวั 
อยูใ่นกลุม่คนเพียงสว่นน้อย เด็กยากจนยงัเข้าไมถ่ึงการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
ยงัมีความแตกตา่งกนัตามฐานะของกลุม่ประชากร ระหวา่งเขตเมือง-ชนบท และระหวา่งภมูิภาค มีปัจจยัหลกัมาจากปัญหาเร่ือง 
คา่ครองชีพและการเดินทางไปศกึษา ความเหลือ่มล า้ด้านคณุภาพการให้บริการสาธารณสขุและกระบวนการยตุิธรรม อยา่งไรก็ตามคนไทยมีความ
มัน่คงทางสงัคมมากขึน้ วฒันธรรมอนัดีงามของไทยเร่ิมเสือ่มถอยและสงัคมไทยมีแนวโน้มเป็นสงัคมพหวุฒันธรรมมากขึน้ อาทิ การให้คณุคา่กับ
ความสนกุสนาน ความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินยั มีความเห็นแก่ตวั ไมรู้่จกัเสยีสละ ไมเ่อือ้เฟือ้ 
เผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนีย้งัมีแนวโน้มการเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานตา่งชาติ 
ที่ก่อให้เกิดการน าเอาวฒันธรรมต้นทาง ผสมผสานกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ความเข้มแข็งของชมุชนมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ความไมย่อมรับในความคิดเห็นที่
แตกตา่งกนัสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม ในช่วงระยะเวลากวา่ 10 ปีที่ผา่นมา ความขดัแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุม่ตา่งๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึน้ น าไปสูค่วามสญูเสยีตอ่ชีวิต ทรัพย์สิน และสง่ผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้สถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สว่นใหญ่ถกูน าไปใช้ในการพฒันาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสือ่มโทรมอย่างตอ่เนื่องและเกิดปัญหาความขดัแย้งในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้  

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ที่ประเทศก าลงัประสบอยู ่ท าให้การก าหนดวิสยัทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
ยงัคงมีความตอ่เนื่องจากวิสยัทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 และกรอบหลกัการของการวางแผนที่น้อมน าและประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยดึคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาอยา่งมีสว่นร่วม การพฒันาที่ยดึหลกัสมดลุ ยัง่ยืน โดยวิสยัทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 
12 ต้องให้ความส าคญักบัการก าหนดทิศทางการพฒันาที่มุง่สูก่ารเปลีย่นผา่นประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศที่มีรายได้สงู 
มีความมัน่คง และยัง่ยืน สงัคมอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสขุ และน าไปสูก่ารบรรลวุิสยัทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ของประเทศ จาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมดงักลา่วท าให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยดึกรอบแนวคิดและหลกัการในการ
วางแผนที่ส าคญั ดงันี ้(1) การน้อมน าและประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันาอยา่งมีสว่นร่วม (3) 
การสนบัสนนุและสง่เสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพฒันาสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศตลอดระยะที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั ท าให้เห็นได้วา่ การศกึษา 
เป็นปัจจยัส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาประเทศ ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูปการศกึษาอยูอ่ยา่งตอ่เนื่องหลายครัง้ นบัแตปี่พทุธศกัราช 2540 ได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ผลจากบทบญัญตัิในรัฐธรรมนญูดงักลา่ว ท าให้มีการตราพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
2542 อนัเป็นกฎหมายทางการศกึษาฉบบัแรกของชาติ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ท าให้มี
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พระราชบญัญตัิ ระเบียบ กฎหมายและข้อบงัคบัเกิดขึน้ตามมาหลายประการ มีการก าหนดพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรฐานทางการศกึษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศกึษา และได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ขึน้ จนกระทัง่ปัจจบุนั  
คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ รัฐบาลได้มีนโยบายและแนวคิดตลอดจนการด าเนินการและวางแนวปฏิบตัิในการปฏิรูปการศกึษา 
ที่เกิดผลการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาอยา่งชดัเจน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการปฏิรูปการศกึษาแหง่ชาติ มีการออกค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแหง่ชาติที่ 10/2559 เร่ืองการขบัเคลือ่นการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการในภมูิภาค มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูป
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการในภมูิภาคมีการปรับปรุงโครงสร้างหนว่ยงานบริหารจดัการ 
ทางการศกึษา เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการน าแนวนโยบายการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของชาติไปสูก่ารปฏิบตัิ 
 โดยมุง่เน้นมาตรฐานและคณุภาพทางการศกึษา  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร          
ผลกระทบสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมดงักลา่ว สิง่ส าคญัที่สดุในการพฒันา

มนษุย์ คือ การศกึษา การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาจึงต้องด าเนินการให้สอดคล้องและสง่เสริมแผนพฒันาเศรษฐกิจและแนวนโยบาย
ดงักลา่ว โดยจะต้องพฒันาปรับปรุงคณุภาพของบณัฑิต มาตรฐานการจดัการศกึษา และมุง่ให้ปริญญาหรือคณุวฒุิทางการศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาไทยให้สามารถผลติบณัฑิตที่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม สามารถออกไปรับใช้สงัคมได้อยา่งมคีณุภาพ มี
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ท าให้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่เป็นสถาบนัทางการศกึษาของชาติทีม่ีภาระหน้าที่ผลติ
บณัฑิตทางการศกึษา จงึต้องเตรียมคนให้เป็นบณัฑิตทีม่ีคณุสมบตัิพร้อมเพื่อเข้าสูอ่าชีพทางการศกึษาทีม่ีคณุภาพ ต้องปรับปรุงหลกัสตูร
อยา่งสม า่เสมอ เพื่อความทนัสมยัและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของโลกในยคุปัจจบุนั มุง่ให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑติเทยีบเคียงได้
กบัมหาวิทยาลยัชัน้ด ีอนัจะเป็นหลกัประกนัท่ีดีตอ่การศกึษา และความเจริญก้าวหน้าของชาตติอ่ไป 

วิชาชีพทางการศกึษาเป็นวิชาชีพชัน้สงู มีบทบาทหน้าที่ให้บริการต่อสาธารณชนอนัสง่ผลตอ่ความเจริญก้าวหน้า 
ของประเทศ โดยการสร้างพลเมืองดีของประเทศ พฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื่อตอบสนองตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และสบืทอด
วฒันธรรมประเพณีของชาติให้มีการรักษาความเป็นชาติไว้อยา่งมัน่คงยาวนาน  จากบทบาทและความส าคญัดงักลา่ว พระราชบญัญตัิการศกึษา
แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545) จึงก าหนดแนวทางในการก ากบัดแูลพฒันาวิชาชีพ และก าหนดให้วิชาชีพทางการศกึษา
เป็นวิชาชีพควบคมุ เป็นการยกระดบัวิชาชีพให้สงูขึน้อนัจะเป็นผลดี 
ตอ่ผู้ รับบริการทางการศกึษาที่จะได้รับการศกึษาอยา่งมีคณุภาพและมีมาตรฐาน แนวการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติฯ 
กลา่วไว้วา่ การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัวา่ผู้ เรียนทกุมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และผู้ เรียน 
มีความส าคญัที่สดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ การจัดการศกึษาต้องเน้น
ความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรมและกระบวนการเรียนรู้และบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษา (มาตรา 23) 

หวัใจส าคญัของการพฒันาการศกึษา คือ การจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ที่มีคณุภาพจะก่อให้เกิดการพฒันา 
ในตวัผู้ เรียนได้เต็มตามศกัยภาพ และเกิดการเปลีย่นแปลงในทางความเจริญก้าวหน้าแก่ตวัผู้ เรียน อนัจะสง่ผลให้บคุคล สงัคมและประเทศชาติเกิด
ความเจริญก้าวหน้าและพฒันายิ่งขึน้ตอ่ไป ปัจจบุนัวิทยาการการจดัเรียนรู้มีความหลากหลายและมีความก้าวหน้าไปอยา่งไมห่ยดุยัง้กระแส
วิทยาการ การจดัการเรียนรู้สมยัใหมเ่น้นการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายทีเ่น้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การจดั 
การเรียนรู้ในปัจจบุนั จะต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงได้ฝึกทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาและทกัษะของโลกปัจจบุนั ได้
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ปรับปรุงตนเองทัง้ด้านความรู้ คณุธรรม จริยธรรม สง่เสริมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้จากกลุม่ รู้จกัแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้สือ่
การสอนและแหลง่เรียนรู้ที่หลากหลายที่เช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวิตจริง มีการสงัเกตและประเมินพฒันาการของผู้ เรียนอยา่งตอ่เนื่องและตาม
สภาพจริง อนัสามารถพฒันาผู้ เรียนทกุระดบัไปสูศ่กัยภาพสงูสดุได้ตามความแตกตา่งของแตล่ะบคุคล  

พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ให้ความส าคญัของ 
การจดักระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก โดยได้ก าหนดในมาตราที่ 24 ไว้วา่  สถานศกึษาจะต้องจดัเนือ้หาสาระและ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์การประยกุต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแก้ปัญหา การจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งตอ่เนื่อง จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานความรู้ 
อยา่งได้สดัสว่นสมดลุ รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงามและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สือ่การเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ 
ทัง้นีผู้้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่งๆ ตลอดจนจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา
ทกุสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนทกุฝ่ายเพื่อพฒันาผู้ เรียน โดยรัฐจะต้องสง่เสริมการจดัตัง้แหลง่
เรียนรู้ตลอดชีวิตตา่ง ๆ  ในชมุชน(มาตรา 25 ) และในมาตรา 30 ได้ก าหนดให้สถานศกึษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
สง่เสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

กระแสวิทยาการการเรียนรู้ดงักลา่ว จ าเป็นจะต้องติดตามและรู้เทา่ทนั สามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสงัคมและบริบทของ
ไทยและสงัคมโลก เป็นผลให้วงการศกึษาและสถานศกึษาตลอดจนครูและบคุลากรทางการศกึษา  ส าหรับสถาบนัระดบัอดุมศึกษา โดยเฉพาะ
สถาบนัการศกึษาที่มีหน้าที่ผลติครูและบคุลากรทางการศกึษานัน้ นอกจากจะต้องมีหน้าที่จดัการเรียนรู้ตามกระบวนการดงักลา่วให้กบันิสติ/
นกัศกึษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการจดัการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
ในสถานศกึษาตา่งๆและในชมุชนได้อยา่งมีคณุภาพแล้ว คณะวิชาที่ท าหน้าที่ผลติบณัฑิตทางการศกึษาดงักลา่วยงัจะต้องค านงึถึงการจดัหลกัสตูร
ที่จะต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพสอดคล้องกบัมาตรฐานคณุภาพของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ด้วย  

ด้วยเหตดุงักลา่วคณะศกึษาศาสตร์จึงได้พฒันาหลกัสตูรวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ขึน้ โดยเร่ิมท าการศกึษาส ารวจ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการและสภาพการณ์ของหลกัสตูรที่ก าลงัใช้อยู ่ตลอดจนความต้องการในการปรับปรุงเปลีย่นแปลงหลกัสตูร พบวา่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นศิษย์ปัจจบุนัและคณาจารย์ผู้สอน มีความเห็นวา่จากการปฏิรูปการศกึษาของชาติ ท าให้สาระและโครงสร้างของหลกัสตูร
การผลติบณัฑิตทางการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ไม่สอดคล้องกบั 
ความต้องการและสภาพการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาและสงัคมปัจจบุนั ไมส่อดคล้องกบัความต้องการในการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้
ในสถานศกึษาทกุระดบัเทา่ที่ควร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ยงัมีความต้องการที่จะเข้าศกึษาตอ่ในสาขาวิชาฯ เนื่องจากเห็นวา่สาขาวิชาฯ มี
ความพร้อมในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อาจารย์ผู้สอนมีคณุภาพในการสอน การสอนมีความทนัสมยัและมีการเอาใจใสดู่แลลกูศิษย์ ผู้ เรียน
สามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบตัิงานในชีวิตจริง 
ได้เป็นอยา่งดี จึงควรมีการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรนีใ้ห้ดีขึน้ และเมื่อหลกัสตูรได้เร่ิมด าเนินการเปิดรับนิสติในปีแรก พ.ศ. 2555 ประกาศรับ 15 คน 
มีผู้ เข้ามาสมคัรสอบจ านวน 65 คน และปี พ.ศ. 2557 มีผู้ เข้ามาสมคัรเข้าศกึษาจ านวน 47 คน และขณะนี ้
มีนิสติบางคนส าเร็จการศกึษาไปบ้างแล้ว อยา่งไรก็ตามเมื่อกระทรวงศกึษาธิการได้มีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
2558 ขึน้มาใหม ่คณะศกึษาศาสตร์จึงมีจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลกัสตูรให้เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 10 
 

ที่ก าหนด และได้น าหลกัสตูรไปท าการตรวจสอบและท าประชาพิจารณ์จากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีประสบการณ์การสอนและการบริหารทางการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา ให้การแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข  น าไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้จากการประเมินความพงึพอใจคณุภาพของ
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต และน าหลกัสตูรการศกึษาระดบัการศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขา 
วิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ท าประชาพิจารณ์หลกัสตูรซึง่ด าเนินการขึน้เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 
ในภาพรวมมีความเห็นวา่ หลกัสตูรนา่สนใจ มีความกว้างขวางและครอบคลมุ ทนัสมยั มีคณุภาพ เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั   
มีความตอ่เนื่องและมีการบรูณาการ รวมทัง้เป็นหลกัสตูรที่จะช่วยยกระดบัวิชาชีพทางการศกึษา จะช่วยพฒันางานในอาชีพ 
ให้ก้าวหน้า ยกระดบัการศกึษาของตนเอง ท าให้เกิดความลุม่ลกึในกระบวนการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้ใช้เวลาในการศกึษาน้อย ประหยดัคา่ใช้จ่าย 
ตลอดจนเช่ือมัน่ในคณุภาพของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพนัธกจิของสถาบัน 

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา ได้ก าหนดมาตรฐานระดบัตา่งๆ ซึง่มีสาระส าคญั คือ ผลติบณัฑิตให้เป็น 
คนที่สมบรูณ์ ทัง้ด้านคณุธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทกัษะทางปัญญา มีทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  
มีทกัษะการวิเคราะห์ การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้และความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เป็นมือ
อาชีพ สร้างจรรยาบรรณ เอกลกัษณ์ คณุธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ คา่นิยมตามวิชาชีพ ลดบทบาทในการเป็น 
ผู้ปอ้นความรู้ให้เป็นผู้ ชีแ้นะ กระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถสร้างและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต้องจดัการเรียนรู้โดยจดัสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้ จดั
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน สือ่ชมุชน  ภมูิปัญญาสากลและท้องถ่ินสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และมีทกัษะด้านการใช้สือ่และ
เทคโนโลยี  นิสตินกัศกึษามีลกัษณะเป็นนกัสบืค้น มีทกัษะในการสือ่สาร มีความคิดสร้างสรรค์และมีสติปัญญา ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรู้ต้องให้
ผู้ เรียนน าตนเอง (Self-Directed) หลกัสตูรและการสอนที่สอดคล้องกบัปัญหาและ 
ความจริงในสงัคม (Problem-Based) เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical-Based) การสร้างผลงานจากการตกผลกึทางปัญญา(Crystal-
Based) โดยใช้การสอนที่เน้นการวิจยั (Research-Based) ตลอดจนการบรูณาการสาระความรู้เป็นพืน้ฐานของการสอนทกุรูปแบบ  

ด้วยเหตดุงักลา่ว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ รับผิดชอบการผลติบณัฑิตทางการศกึษา 
ให้ออกไปเป็นครูและบคุลากรทางการศกึษา เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ทางการศกึษา จ าเป็นต้องมีการพฒันาหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เพื่อผลติ
บณัฑิตให้มีความรู้ สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม ่มีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลกึซึง้ 
ในด้านการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าในการสง่เสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ
ในชมุชน สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรมที่ซบัซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ  
มีความสามารถสงูในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบัซ้อนสงูมาก 
ด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกิจกรรมกลุม่ 
อยา่งสร้างสรรค์และเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสงัคมที่ซบัซ้อน สามารถสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกบักลุม่บคุคลตา่ง ๆ ทัง้ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชมุชนทัว่ไป มีความทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์และ 
ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถรองรับกบัการปฏิรูปทาง
การศกึษาที่เกิดขึน้  เป็นหลกัสตูรที่สามารถผลติบณัฑิตให้มีความรู้ ความความสามารถและลุม่ลกึในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศได้เป็นอยา่งดี เป็นไปตามปรัชญา 
และพนัธกิจของการอดุมศกึษา สนองตอบตอ่เจตนารมณ์และบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  
(แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2545) ที่กลา่วมา และเป็นไปตามมาตราที่ 52 ของพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ ที่ให้กระทรวงสง่เสริม 
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ให้มีระบบและกระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกบัเป็นวิชาชีพชัน้สงู 
โดยการก ากบัประสานให้สถาบนัที่มีหน้าที่ผลติและพฒันาครู คณาจารย์ รวมทัง้บคุลากรทางการศกึษา 
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบคุลากรใหม ่และพฒันาบคุลากรประจ าอยา่งตอ่เนื่อง                                                  

ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จ าเป็นอยา่งยิง่ที่คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่เป็นสถาบนัผลติครูชัน้สงูแหง่แรกของ
ประเทศไทย อนัมีภาระหน้าที่ส าคญัในการผลติบณัฑิตออกไปประกอบอาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษาจ าเป็นจะต้องมีการพฒันาหลกัสตูร
เพื่อผลติบณัฑิตทางการศกึษาที่มคีณุภาพเพื่อพฒันาคน สงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 
13.ความสัมพนัธ์ของหลักสตูรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาหรือหลกัสตูรอื่นของสถาบนั 

มีการบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรที่มีคณาจารย์มาจากหลากหลายสาขาวิชา และมีการท างานและมีการ
ประสานงานร่วมกนักบัคณะศกึษาศาสตร์และบณัฑติวิทยาลยั  ตัง้แตก่ารรับสมคัร คดัเลอืกผู้สอน ผู้ เข้าเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน สือ่การสอนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร การจดักิจกรรมเพือ่พฒันาผู้ เรียน การจดัห้องเรียน เวลาเรียน การสอบ การวดัและประเมินผล  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร 
    1.1 ปรัชญา 

การศกึษา คือความเจริญงอกงาม คณุภาพและประสทิธิภาพของการศกึษา เป็นผลมาจากการมคีวามรู้  
ความเข้าใจในการศกึษาและมคีวามสามารถในการจดัการเรียนรู้ ซึง่ครูและบคุลากรทางการศกึษา เป็นปัจจยัหนึง่ 
ที่มีความส าคญัยิง่ตอ่คณุภาพการศกึษาและความเป็นผู้น าทางการศกึษา 
    1.2 ความส าคัญ 
           หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้มุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ 
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ในด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มีความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ที่ซบัซ้อนด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพและสงัคมที่ซบัซ้อน หลกัสตูรนีต้อบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศได้เป็นอย่างดี 
เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  
    1.3 วัตถุประสงค์ 
         เพื่อผลติปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ด้านวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ให้มีคณุลกัษณะดงันี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอนัดีงาม และสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า 
ในการปฏิบตัิตนทางวิชาชีพ สามารถพฒันาบคุคลและสงัคมอยา่งเหมาะสม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ถ่องแท้และลกึซึง้ 
ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ  

3. มีทกัษะและความสามารถใน การวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ในระดบัสงู สามารถประยกุต์
ความรู้หรือองค์ความรู้ที่ค้นพบเพื่อพฒันาตนเอง ชุมชน องค์กรสงัคมอย่างเหมาะสม  และตอบสนองความต้องการ 
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศ  

4. เป็นผู้น าทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศกึษา สามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นอยา่งสร้างสรรค์  และ
สามารถสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

  

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้
พฒันาหลกัสตูรให้มีมาตรฐานไมต่ ่ากวา่
เกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

พฒันาหลกัสตูรโดยมีพืน้ฐาน 
จากหลกัสตูรสากลและพืน้ฐาน 
ของสงัคมไทย 

1. เอกสารหลกัสตูร (มคอ. 2) 
2. รายงานผลการประเมิน 
    หลกัสตูร 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี ้
พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั 
การเปลีย่นแปลงทางการศกึษา  
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและความ
ต้องการของสงัคม 

ศกึษาการเปลีย่นแปลงทาง
การศกึษาและความต้องการ 
ของสงัคม 

1. รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลกัสตูร (มคอ. 7) 

2. รายงานผลการศกึษา 
ความคิดเห็นของนิสติ 
ชัน้ปีสดุท้าย 

3. รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

ปรับปรุงสถานท่ี สือ่การเรียนการสอน 
ให้มีความเหมาะสม มคีวามทนัสมยั 

ปรับปรุงสถานท่ี สือ่ให้เหมาะสม ห้องเรียน ห้องประชมุ และ 
สือ่การเรียนการสอนได้รับ 
การปรับปรุงมคีวามเหมาะสม 
และเพียงพอ 

พฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบั 
ความต้องการของผู้ เรียน 

-พฒันารายวิชาในหลกัสตูร 
ให้มีความบรูณาการ  

เอกสารหลกัสตูร (มคอ. 2) 
 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารหลกัสตูร - ปรับปรุงคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร โดยร่วมมือ
ประสานงานกบัสาขาวิชาตา่งๆ 
ในการจดัการบริหารหลกัสตูร 

รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 

พฒันาบคุลากร อาจารย์ที่เก่ียวข้องกบั 
การเรียน การสอนให้มีทนัสมยั เพิ่มพนู
ประสบการณ์ให้หลากหลายและลุม่ลกึ 

สนบัสนนุอาจารย์ให้ได้รับ 
การเพิม่พนูประสบการณ์ความรู้
โดยการศกึษา ดงูาน เข้าร่วม
อบรม ประชมุสมัมนา ท าวจิยั
และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน
หรือแนวคิดโดยการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

1. การศกึษา อบรม ประชมุ 
สมัมนา การศกึษาตอ่ของ
อาจารย์ 

2. การบริการทางวิชาการ 
งานวจิยั และการท าผลงาน
วิชาการของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาคการศกึษาปกติ 
มีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์   
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
           อาจจดัการเรียนการสอนในภาคฤดรู้อนเป็นกรณีพเิศษได้  โดยมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ (เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร) 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
          เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคต้น     เดือน สงิหาคม – เดือน ธนัวาคม 
ภาคปลาย    เดือน มกราคม – เดือน พฤษภาคม 
ภาคฤดรู้อน   เดือนมถินุายน – เดือนกรกฎาคม 

     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
ผู้ มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับในระเบียบมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และมีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
    1.  ส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเทา่  

1.1 ส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญามหาบณัฑิตทางการศกึษาหรือเทยีบเทา่ และมีประสบการณ์ 
ในการท าปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวจิยัทางการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต หรือ 

1.2   ส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญามหาบณัฑิตทางการศกึษาหรือเทียบเทา่ที่มีประสบการณ์ 
ในด้านศกึษาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการท าสารนิพนธ์หรือมีผลงานท าปริญญานิพนธ์ หรือมีผลงานวจิยัจากการศกึษา
รายวชิาตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัในระดบัปริญญาโทที่ตอ่เนื่องกนัไปในหวัข้อเดียวกนั รวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่  6 หนว่ยกิต  โดย
ผลงานวิจยัต้องผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ทัง้นีใ้หถื้อว่าเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการวิจยันอ้ย ซึง่นิสติ
จะต้องศกึษารายวชิาเก่ียวกบัการวิจยัตามทีค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นสมควร โดยไมน่บัหนว่ยกิต และต้องมคีะแนน
เฉลีย่สะสม ไมน้่อยกวา่ 3.00 
 1.3   ในกรณีผู้ที่ก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาเอกทางการศกึษาของสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงค์จะโอนย้ายเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการทาง
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ต้องมคีณุสมบตัิดงันี ้
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    (1) ต้องผา่นการศกึษารายวชิาที่เก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์กบัรายวิชาทางการศกึษา ในระดบั
บณัฑิตศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต และต้องมีคะแนนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกวา่ 3.50   

    (2) มีประสบการณ์ในการท าปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจยัทางการศกึษาในระดบัปริญญาโท  
ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต หรือมีผลงานวจิยัหรือนวตักรรมทางการศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษา หรือมีผลงานในการท าสารนิพนธ์
หรือผลงานวิจยัทางการศกึษาจากการศกึษารายวิชาตา่งๆ ที่ตอ่เนื่องกนัรวมกนัแล้วตัง้แต ่6 หนว่ยกิต ขึน้ไป หรือผลงานวิจยั 
ทางการศกึษาอื่นๆ ท่ีได้รับการรับรองจากหนว่ยงานท่ีเป็นท่ียอมรับหรือจากผู้ เช่ียวชาญทางการศกึษาอยา่งน้อย 2 คน  

2. มีความประพฤติดี 
3. ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ได้แก่ การ
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การรับโอนนิสิตจากสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลยัหรือสถาบัน การศึกษาอื่น หรือรับเข้าตาม
ข้อตกลงของมหาวิทยาลยัในโครงการความร่วมมือหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลยั ดงันี ้    

1. ผลการเรียนในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทและรายงานการวิจยั สารนิพนธ์ หรือผลงานทางการศึกษาอื่น  
ที่เทียบเคียง 

2. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผู้ รับรองตามก าหนดอย่างน้อย 2 คน ได้แก่ ผู้ บังคับบัญชา 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าหรือ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าทางด้านการศึกษา ต้องมีเอกสารรับรองประสบการณ์ทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
เพิ่มเติม โดยมีผู้ รับรองที่เป็นข้าราชการไม่ต ่ากว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารงาน หัวหน้าหรือ
ผู้บริหารโครงการที่ปฏิบตัิประสบการณ์นัน้ๆ อย่างน้อย 2 คน และมีผลงานวิจยัทางการศกึษา (100 %) ที่ผา่นการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  

3. มีการสอบวดัความรู้ทางการศกึษาและการวิจยั ภาษาองักฤษ (ส าหรับผู้ไมม่ีคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด) และ/หรือ มีการสมัภาษณ์เชิงวิชาการ  

4. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาแล้วเห็นควรรับเข้าศกึษา    
      2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า  - 
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3     
             ก าหนดและจดัให้นิสติทีไ่มม่ีความรู้พืน้ฐานทางการศกึษา  และ/หรือมีประสบการณ์ในการวิจยัน้อย ได้ลงทะเบียนเรียน
วิชาทีเ่ป็นพืน้ฐานความรู้  นอกเหนือจากที่โครงสร้างหลกัสตูรก าหนดเพิ่มเติมโดยไมน่บัเวลาเรียนและจ านวนหนว่ยกิต 
      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ชัน้ปีที่ 1 5 10 - - 5 10 - - 5 10 
ชัน้ปีที่ 2 - - 5 10 - - 5 10 - - 
ชัน้ปีที่ 3 - - - - 5 10 - - 5 10 

รวม 5 10 5 10 10 20 5 10 10 20 
จ านวนทีค่าดวา่จะส าเร็จ - - - - 5 10 - - 5 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

           งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายการ 
ยอด
รวม 

ต่อหัว 
ค่าใช้จ่าย
สะสมต่อหัว 

ระดับหลักสูตร     
คา่สอน (คณะ : จ่ายจากเงินคา่ธรรมเนียม) 432,000 43,200.00  
คา่วสัด ุ(อยูท่ี่หลกัสตูร) 90,000 9,000.00  
คา่จดักิจกรรมทัง้หลกัสตูร (อยูท่ี่หลกัสตูร) 90,000 9,000.00  
คา่ใช้สถานท่ี (คา่ไฟฟา้และคา่ปรับปรุงห้องเรียน)(อยูท่ี่คณะ) 50,000 5,000.00  
คา่บริหารหลกัสตูร (อยูท่ี่หลกัสตูร) 30,000 3,000.00  
รวมระดบัหลกัสตูร   69,200.00 69,200.00 

ระดับคณะ     
งบพฒันาวิจยั   4,325.00  
งบพฒันาหนว่ยงาน   4,325.00  
คา่สว่นกลางคณะ   8,650.00  
รวมระดบัคณะ   17,300.00 86,500.00 

ปริญญานิพนธ์     
คา่ตอบแทนกรรมการ   24,625.00 111,125.00 

ระดับมหาวทิยาลัย     
กองทนุพฒันามหาวิทยาลยั   20,835.94  
คา่ประกนัความเสีย่ง   6,945.31 138,906.25 
คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง     

สว่นกลาง   13,080.00 151,986.25 
หอสมดุกลาง   9,000.00 160,986.25 
สน.คอมพิวเตอร์   3,120.00 164,106.25 
บณัฑิตวิทยาลยั   17,712.00 181,818.25 

รวมค่าใช้จ่ายต่อหวันิสิตทัง้สิน้   181,818.25 181,818.25 

คา่ใช้จา่ยประมาณการตอ่งวด   36,363.65 
คา่ใช้จา่ยประมาณการตอ่งวด (ปรับเลขกลม)   37,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร   185,000 บาท  

หมายเหตุ 
- ถวัจ่ายตลอดหลกัสตูร/นิสิต 1 คน เป็นเงิน   185,000 บาท 
-ไม่รวมคา่ใช้จ่ายในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรและการศกึษาดงูานในประเทศและตา่งประเทศ 
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2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลกั 

     แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสือ่หลกั (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบ)ุ 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 

      นิสติที่เคยเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศกึษาในหลกัสตูรนี ้สามารถเทียบโอนหนว่ยกิตได้ ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสตูร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  

                 รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 48 หนว่ยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกติ 
  หมวดวชิาบงัคบั 9 
  หมวดวชิาเลอืก  ไมน้่อยกวา่ 3 
  ปริญญานิพนธ์  36 

รวมไม่น้อยกว่า 48 
 

หมายเหตุ   
1. ผู้ที่ไม่มีความรู้พืน้ฐานทางการศึกษา  ก าหนดให้เรียนรายวิชาส าหรับผู้ไม่มีความรู้พืน้ฐานทางการศกึษาเพิ่มเตมิ 

ตามทีก่ าหนดให้ไมน้่อยกวา่  6 หนว่ยกิต   
ผู้ที่ไมม่ีความรู้พืน้ฐานทางการศกึษา หมายถึง ผู้ที่ไมไ่ด้ส าเร็จการศกึษาปริญญาบณัฑติ ปริญญามหาบณัฑิต 

หรือปริญญาดษุฎีบณัฑติทางการศกึษา   
 
2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ก าหนดให้เลอืกเรียนรายวชิาที่เก่ียวข้องกบัสถิติและการวจิยัทางการศกึษา  

ระดบับณัฑิตศกึษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวจิยัน้อย หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจยัในรูปแบบสารนิพนธ์ หรือมีผลงานท า

ปริญญานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศกึษา หรือมีผลงานวิจยัทางการศกึษาจากการศกึษารายวิชาตา่ง ๆ ในระดบัปริญญาโทที่ตอ่เนื่องกนั
รวมกนัแล้ว น้อยกวา่ 12  หนว่ยกิต แตไ่มน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
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ในกรณีที่ผู้ที่เข้าศึกษาในหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต หากไม่ประสงค์ส าเร็จการศึกษาระดบัดษุฎีบณัฑิต หรือ
สอบไม่ผ่านการสอบวดัคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาระดบัมหาบัณฑิต ให้ท า
ปริญญานิพนธ์ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาต่างๆ ตามหลกัสตูรมหาบณัฑิตอีกไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ทัง้นีร้ายวิชาที่ศึกษาไปแล้วในระดบัดษุฎีบณัฑิตสามารถเทียบโอนได้ 
โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
มหาบณัฑิต ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2559 
 

           3.1.3 รายวิชา 
1. รายวิชาส าหรับผู้ที่มีความรู้พืน้ฐานทางการศึกษาน้อย 

 ก าหนดให้เรียนรายวชิาทางการศกึษา จ านวน  6 หนว่ยกิต ดงันี ้
วกจ  701    ทฤษฎีและปฏิบตัิการพฒันาหลกัสตูร 3(3-0-6) 
SEM 701 Theory and Practice of Curriculum Development  
วกจ 702 วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
SEM 702 Educational Science and Learning Management            

 

 

2. รายวิชาส าหรับผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย 
               ก าหนดให้เรียน 6 หนว่ยกิต  จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้

วกจ  703   วิธีวิทยาการวจิยัทางการศกึษา 3(2-2-5) 
SEM 703 Educational Research Methodology  
วกจ 704 สถิติเพื่อการวจิยัทางการศกึษา 3(2-2-5) 
SEM 704 Statistics for Educational Research  

 

       3. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 9 หนว่ยกิต ดงันี ้
วกจ 801   สมัมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
SEM 801 Seminar on Issues and Problems in Educational Science and 

Learning Management 
 

วกจ 802 สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อการพฒันา 

3(2-2-5) 

SEM 802 Seminar on Problems and Educational Research in Learning 
Management for Development 

 

วกจ 803 การวจิยัและการวเิคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู   3(2-2-5) 
SEM 803 Advanced  in Educational Research and Data Analysis   

 

                 4. หมวดวิชาเลอืก  ให้เลอืกเรียน จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต ดงันี ้
วกจ 811    ผู้น าทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5)    
SEM 811   Leadership in Education and Learning Management   
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วกจ 812    การจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างสนัติภาพและแก้ปัญหาความขดัแย้ง 3(3-0-6) 

SEM 812   Educational Management for Promoting Peace and Conflict 
Solving 

 

วกจ 813   สมัมนาการวจิยัและการพฒันาหลกัสตูรส าหรับเด็กทีม่ีปัญหา 
ทางการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

SEM 813    Seminar on Research and Curriculum Development  
for Children with Learning Problems 

 

วกจ 814     สมัมนามาตรฐานและการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 3(2-2-5) 
SEM 814    Seminar on Educational Standards and Quality Assurance  
วกจ 815    สมัมนานโยบายและการวางแผนทางการศกึษา 3(2-2-5) 
SEM 815    Seminar on Educational Policy and Educational Planning  
วกจ 816     สมัมนาการศกึษาพหวุฒันธรรม 3(2-2-5) 
SEM 816 Seminar on Multicultural Education  
วกจ 817  สมัมนามาตรฐานและคณุธรรมวชิาชีพทางการศกึษา 3(2-2-5) 
SEM 817 Seminar in Educational Standards and Professional Ethics  

                 5. ปริญญานิพนธ์   จ านวน   36    หนว่ยกิต               
วกจ 931  ปริญญานิพนธ์ 1 12 หนว่ยกิต 
SEM 931 Dissertation 1  
วกจ 932 ปริญญานิพนธ์ 2 12 หนว่ยกิต 
SEM 932 Dissertation 2  
วกจ 933  ปริญญานิพนธ์ 3 12 หนว่ยกิต 
SEM 933 Dissertation 3  

  
ความหมายของรหัสวิชา  
       เลขรหสัตวัแรก      หมายถึง    รายวิชา ดงันี ้

                              7                หมายถึง    รายวิชาส าหรับผู้ไมม่ีพืน้ความรู้หรือประสบการณ์ทางการศกึษา 
                            8 - 9                 หมายถึง    รายวิชาระดบัปริญญาเอก  

เลขรหสัตวัที่สอง   หมายถึง    รายวิชา ดงันี ้
0    หมายถึง    รายวิชาเอกบงัคบั 

                            1- 2                หมายถึง    รายวิชาเลอืก 
                              3                 หมายถึง    ปริญญานิพนธ์ 
         เลขรหสัตวัสาม      หมายถึง   ล าดบัรายวิชา 
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ความหมายของหน่วยกิต 
           ตวัเลขหน้า คือ จ านวนรวมของหนว่ยกิต     X (.....-….-.....) 
       ในวงเลบ็   ตวัเลขแรก หมายถึง  ชัว่โมงการบรรยาย 
   ตวัเลขที่สอง หมายถึง  ชัว่โมงกิจกรรม (2 ชม. เทา่กบั 1 หนว่ยกิต) 

ตวัเลขสดุท้าย หมายถึง  ชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง หรือ  
                                                                                 ชัว่โมงการศกึษาอิสระท่ีผู้สอนก าหนด 
            3.1.4 แผนการศึกษา 
                    แผนการจัดการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

ปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 

วกจ 801    
วกจ 802  

สมัมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้     
สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อการพฒันา 

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

รวมจ านวนหน่วยกติ 6 
 

ปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 

วกจ 803 
วกจ ... 

การวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู          
วิชาเอกเลอืก   

3(2-2-5) 
3(……..) 

รวมจ านวนหน่วยกติ 6 

 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2 และปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1    

รหัสวิชา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
วกจ 931 
วกจ 932  
วกจ 933 

ปริญญานิพนธ์ 1  
ปริญญานิพนธ์ 2 
ปริญญานิพนธ์ 3 

12 
12 
12 

รวมจ านวนหน่วยกติ 36 
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         3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
1. รายวิชาส าหรับผู้มีความรู้พืน้ฐานการศึกษาน้อย   
   ก าหนดให้เรียน  6 หนว่ยกิต  จากรายวชิาดงัตอ่ไปนี ้

วกจ  701 ทฤษฎีและปฏิบตัิการพฒันาหลกัสตูร                                                                            3(3-0-6) 
SEM 701 Theory and Practice of Curriculum Development    

 ศกึษาและวเิคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎีหลกัสตูร อภิปรายปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาหลกัสตูร 
พฒันาการรูปแบบและโครงสร้างของหลกัสตูรในระดบัตา่งๆ ของไทยและตา่งประเทศ  
กลยทุธ์ในการพฒันาหลกัสตูรระยะยาวและหลกัสตูรระยะสัน้ท่ีตอบสนองความต้องการและ 
ความจ าเป็นของท้องถ่ิน การวางแผนปฏิบตัิการพฒันาหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา การน าหลกัสตูร 
ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ การจดัเตรียมเอกสารและวสัดหุลกัสตูร การประเมินหลกัสตูร การใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมในการพฒันาหลกัสตูร  

 

วกจ 702      วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                                                                      3(3-0-6) 
SEM 702     Educational Science and Learning Management  
  ศกึษา วิเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี การจดัการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้และกระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ยดึ

ผู้ เรียนเป็นส าคญั และหลกัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกบับริบทของสงัคมไทย 
ในภาวะปัจจบุนั ปัจจยัส าคญัในการจดัการเรียนรู้ การสร้างและออกแบบเนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สง่เสริมศกัยภาพผู้ เรียนทัง้ด้านสติปัญญา ความรู้ ความคดิ ความสามารถ และคณุธรรม จริยธรรม โดยใช้สือ่ 
นวตักรรม แหลง่เรียนรู้ และภมูิปัญญาท้องถ่ินอยา่งหลากหลาย ตลอดจน 
การจดัการเรียนรู้โดยค านงึถึงธรรมชาติและพฒันาการทางสมอง เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

 

2. รายวิชาส าหรับผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย   
   ก าหนดให้เรียน  6 หนว่ยกิต  จากรายวชิาดงัตอ่ไปนี ้

วกจ  703 วิธีวิทยาการวจิยัทางการศกึษา                                                                                       3(2-2-5) 
SEM 703 Educational Research Methodology 

ศกึษาหลกัการและแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัระเบียบวิธีวจิยัทางการศกึษา  การวิจยัเชิงปริมาณ การวิจยั
เชิงคณุภาพ การวิจยัประเภทตา่งๆ   การออกแบบการวจิยั การเก็บรวบรวมข้อมลู  
การวเิคราะห์ข้อมลู การเขียนข้อเสนอโครงการวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและ 
การจดัการเรียนรู้  ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ วิพากษ์และสงัเคราะห์งานวจิยัทางการศกึษา ศกึษา 
สภาพปัญหาเพื่อพฒันาข้อเสนอโครงการวิจยั การประเมินงานวิจยัทางการศกึษาและจริยธรรมส าหรับการวิจยั
ทางการศกึษา 
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วกจ  704 สถิติเพื่อการวจิยัทางการศกึษา                                                                                      3(2-2-5) 
SEM 704 Statistics for Educational Research   

ศกึษาหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎีทางสถิติเพือ่การวิจยัทางการศกึษา สถิติเชิงพรรณนา สถิตเิชิง
อนมุาน การทดสอบสมมตฐิาน  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  
การวเิคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์   การหาคณุภาพของเคร่ืองมือวจิยั การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลความหมายของผลที่ได้  ฝึกปฏิบตัิการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  การประยกุต์ใช้สถิติให้เหมาะสมและจริยธรรมในการใช้สถิติ  

 

         3. หมวดวิชาบังคับ   
             ก าหนดให้เรียนจ านวน 9 หนว่ยกิต จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้  
 

วกจ 801    สมัมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                                       3(2-2-5) 
SEM 801    Seminar on Issues and Problems in Educational Science and Learning Management 

    ศกึษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ เพื่อน าไปสูก่ารอภิปรายและสมัมนา
ประเด็นปัญหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ก่ียวข้องและมีผลตอ่กนั 
กบัการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ในปัจจบุนั  ศกึษา วิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี นโยบาย แนว
ปฏิบตัิหรือกรณีศกึษาและกระแสวิทยาการด้านการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ที่มีผลตอ่การพฒันาและเป็น
ปัญหาอปุสรรคตอ่การพฒันาการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ แนวโน้ม 
ในการพฒันาและใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษาเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พฒันาและ
ประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษาและการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศ รวมทัง้ฝึก
เขียนบทความทางวิชากการท่ีเกิดจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัทางการศกึษา 
 

วกจ  802    สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันา                        3(2-2-5) 
SEM 802    Seminar on Problems and Educational Research in Learning Management for Development 

                   ศกึษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ กระบวนทศัน์ทางการวจิยั
ทางการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา การสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฎีทางการศกึษาและ
การจดัการเรียนรู้เพื่อก าหนดมโนทศัน์ในการสร้างประเด็นหวัข้อในการวจิยั สงัเคราะห์รายงานการวิจยัโดยใช้
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ ฝึกออกแบบและปฏิบตัิการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ฝึกการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เชิงคณุภาพ เสนอโครงการวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษา หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 23 
 

วกจ  803    การวจิยัและการวเิคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู                                                              3(2-2-5) 
SEM 803    Advanced  in Educational Research and Data Analysis  

 ศกึษาแนวความคดิพืน้ฐานของแบบแผนการวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ และการวิจยัแบบ
ผสมผสานแบบตา่งๆ หลกัการและวิธีการรวบรวมข้อมลู ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาด้วยสถิติตา่ง 
ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ รวมทัง้การประยกุต์ใช้การวจิยัและการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพในการ
พฒันาการศกึษา หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ขัน้สงู ศกึษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัทางการศกึษาและการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา การสงัเคราะห์หวัข้อในการวิจยั ฝึกวางแผน 
ออกแบบ สร้างเคร่ืองมือวิจยัและนวตักรรมทางการศกึษาเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ฝึกปฏิบตัิการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพของการวิจยัทางการศกึษาขัน้สงู เสนอ
โครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้  
 

              4. หมวดวิชาเลือก ให้เลอืกเรียนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต จากรายวชิาดงัตอ่ไปนี ้
 

วกจ 811     ผู้น าทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                                                                               3(2-2-5)                                                          
SEM 811     Leadership in Education and Learning Management  
     ศกึษา วเิคราะห์  และสงัเคราะห์บทบาทของการเป็นผู้น าทางการศกึษาของครูและนกัการศกึษา

ในสงัคมไทยและสงัคมโลก อภิปรายถงึแนวโน้มทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบส าคญัและ
ปัจจยัตา่งๆ ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ภาวะและบทบาทของครูและนกัการศกึษากบัการเป็นผู้น าทาง
การศกึษาและผู้น าทางความคิดในสงัคมไทย การสะท้อนแนวคิดเก่ียวกบับทความและการน าเสนอรายงานหรือ
บทความของแตล่ะบคุคลเก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ ทางการศกึษา การจดัการเรียนรู้และการจดัการกบัปัญหาทาง 
การศกึษาตามความสนใจ 

 

วกจ 812     การจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างสนัติภาพและแก้ปัญหาความขดัแย้ง                                     3(3-0-6) 
SEM 812   Educational Management for Promoting Peace and Conflict Solving 
      ศกึษาความแตกตา่งและความส าเร็จของนกัเรียนและโรงเรียนตา่งๆ ท่ีมคีวามแตกตา่ง 

ทางวฒันธรรม วเิคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ได้แก่ เชือ้ชาติ ศาสนา ที่อยู ่เพศ ครอบครัว ฐานะทางสงัคม 
และเศรษฐกิจทีม่ีผลตอ่ความขดัแย้งและการอยูร่่วมกนัในท้องถ่ิน ตลอดจนผลตอ่การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
และผลงานของนกัเรียน ปรับแนวคิดและวิธีการจดัการศกึษา เพือ่พฒันาสงัคมแหง่การเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแขง็ของชมุชนและสงัคม วางแผน ออกแบบและพฒันาเพื่อลดช่องวา่งและความขดัแย้งเหลา่นัน้ โดยใช้
กระบวนการทางการศกึษาและการวิจยัในการพฒันา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  เพื่อน าไปสูส่นัติสขุของตนเองและสงัคม  
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วกจ 813     สมัมนาการวิจยัและการพฒันาหลกัสตูรส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้                           3(2-2-5) 
SEM 813   Seminar on Research and Curriculum Development for Children with Learning Problems 

  ศกึษาและวเิคราะห์ผลงานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและลกัษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  วิธีการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ฝึกปฏิบตัิ วิเคราะห์ 
และค้นหาสาเหตขุองเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ฝึกออกแบบ 
และปฏิบตัิการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ  ฝึกท าแบบทดสอบและแบบวินิจฉยั สร้างแบบฝึกและ
นวตักรรมเสริมสร้างศกัยภาพ เสนอโครงการวิจยั เพื่อพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้    

 

วกจ 814     สมัมนามาตรฐานและการประกนัคณุภาพทางการศกึษา                                                       3(2-2-5)                       
SEM 814    Seminar on Educational Standards and Quality Assurance 

                   สมัมนาประเด็นมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์อภิปรายมาตรฐาน
การศกึษาและระบบ หลกัเกณฑ์ในการประกนัคณุภาพการศกึษา การจดัท ามาตรฐานและการพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพทางการศกึษาโดยใช้การวิจยัเป็นฐาน  การตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพและการประเมิน
คณุภาพ โดยมุง่เน้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
เพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืน 

 

วกจ 815     สมัมนานโยบายและการวางแผนทางการศกึษา                                                      3(2-2-5) 
SEM 815       Seminar on Educational Policy and Educational Planning 
                ศกึษา วิเคราะห์เก่ียวกบั ปรัชญา วตัถปุระสงค์ ระเบยีบ นโยบาย แผนการศกึษาระดบัตา่งๆ  ปัญหาและ

อปุสรรคของนโยบาย กฎหมายทีม่ีผลกระทบตอ่การการวางแผนเพื่อพฒันาการศกึษา ยทุธศาสตร์การวางแผน
พฒันาสถานศกึษาระดบัตา่งๆ และการประเมินแผน เพื่อน าไปสูก่ารวางแผนและก าหนดนโยบายทางการศกึษา 
ฝึกเขียนโครงการวิจยัเชิงนโยบาย วิจยัอนาคตภาพ และน าเสนอโครงการวิจยั 

 

วกจ 816      สมัมนาการศกึษาพหวุฒันธรรม                                                                                      3(2-2-5) 
SEM 816     Seminar on Multicultural Education 

ศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์เก่ียวกบัวฒันธรรม ความเป็นชาติพนัธุ์ อตัลกัษณ์และอิทธิพลของกลุม่คนที่มี
เชือ้ชาติ สญัชาต ิและชนชัน้ทางสงัคมตอ่การสร้างความรู้ โดยใช้กรณีศกึษาของกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ศกึษา 
วิเคราะห์ หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ และการจดัการศกึษาที่มกีารบรูณาการเนือ้หาและข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมทัง้ของไทยและตา่งประเทศ สมัมนาการจดักระบวนการเรียนรู้จากฐานวฒันธรรมอนั
หลากหลายและการรู้จกัตนเอง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางเบือ้งต้นในการพฒันาการศกึษาพหวุฒันธรรมทัง้ใน
ระดบันโยบายและการปฏิบตัิ สามารถจดั         การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกบัพหวุฒันธรรมน าไปสูผู่้ เรียนได้    
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วกจ 817    สมัมนามาตรฐานและคณุธรรมของวิชาชีพทางการศกึษา                                                       3(2-2-5) 
SEM 817   Seminar in Educational Standards and Professional Ethics 

            ศกึษาวิเคราะห์ มาตรฐานวิชาชีพและการพฒันาวิชาชีพทางการศกึษา ทัง้มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบตัิตนและมาตรฐานการปฏิบตัิงาน การใช้ชีวติและด ารงตนเป็นผู้มี
คณุธรรมตามจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ตามหลกัคณุธรรมขัน้สงูและตามหลกัศาสนา เพื่อการพฒันาตนเองและ
สงัคม การสร้างจิตส านกึตอ่สว่นรวม การตระหนกัในการปกปอ้งสทิธิของตนและสว่นรวม การคุ้มครองดแูล
รักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบตัิ ปัญหาและข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนัเพือ่ทบทวนและ
แก้ไขโดยใช้ดลุยพินิจอยา่งผู้ รู้ ด้วยหลกัการท่ีมเีหตผุล ยตุิธรรมและคา่นิยมอนัดีงาม การสร้างความเข้มแข็ง
ความกล้าหาญ ทางจริยธรรม และจิตส านกึสาธารณะให้กบัชมุชนและสงัคม 

 

 5. ปริญญานิพนธ์  Dissertation ก าหนดให้เรียนจ านวน 36 หนว่ยกิต จากรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้             
 

วกจ 931  ปริญญานิพนธ์ 1  12 หนว่ยกิต 
SEM 931 Dissertation  1 

             สร้างหวัข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยการจดัสมัมนาการสร้างหวัข้อปริญญานิพนธ์ ผู้ เรียนแตล่ะ
คนสร้างหวัข้อปริญญานิพนธ์ โดยการการแสวงหาความรู้ ศกึษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาส าคญัและสงัเคราะห์
ข้อมลูอยา่งเป็นระบบ การบรูณาการความรู้ทัง้ภายในภายนอกสาขา  
การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการก าหนดหวัข้อวจิยัในการพฒันาการศกึษา หลกัสตูรและการจดัการ
เรียนรู้ได้อยา่งสร้างสรรค์ การออกแบบ วางแผน แก้ปัญหา และปรับปรุงโครงการวิจยั สรุปและน าเสนอความคิด
รวบยอดที่เก่ียวข้อง (Conceptual Paper)การวิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เรียนพฒันาเป็น
โครงการปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ โดยเขียนเป็นความเรียงเชิงวิชาการขัน้สงูตามรูปแบบการเขยีนและ
องค์ประกอบของโครงการการวจิยัได้อยา่งสละสลวย ลุม่ลกึ  

 

วกจ 932  ปริญญานิพนธ์ 2  12 หนว่ยกิต 
SEM 932 Dissertation  2 

              สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ในระดบัผา่น ออกแบบ สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยัทีม่ีคณุภาพ ตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือวจิยัโดยใช้เคร่ืองมือวิจยัและวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพและเหมาะสม   
ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และการเลอืกใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมลู จนได้ข้อสรุปตามทีว่างแผน
ไว้ในเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยอยูภ่ายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เผยแพร่บทความ
ทางวชิาการทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิจยั 
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วกจ 933  ปริญญานิพนธ์ 3  12 หนว่ยกิต 
SEM 933  Dissertation  3 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั เรียบเรียงปริญญานิพนธ์ฉบบัเตรียมสอบปากเปลา่  
ยื่นขอสอบตอ่มหาวิทยาลยัโดยผา่นการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  
สอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขเลม่ปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะน า  
ยื่นเสนอเลม่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตอ่มหาวิทยาลยั และสรุปเป็นบทความที่มคีณุภาพ 
เพื่อการเผยแพร่และเพื่อการตีพมิพ์ 

 

หมายเหตุ  
1.  ปริญญานิพนธ์ เป็นการวิจยัเป็นรายบคุคล เป็นการวจิยัทางการศกึษาขัน้สงูด้านวิทยาการทางการศกึษาและ

การจดัการเรียนรู้โดยการแสวงหา ค้นคว้าข้อมลูจากการศกึษาและสงเคราะห์เอกสาร ต าราและ 
แหลง่ความรู้ตา่งๆ การศกึษาและปฏิบตัิงานทางการศกึษา ประมวลเป็นความคิดเพือ่สร้างสรรค์ผลงานและข้อเสนอโครงการ
ปริญญานิพนธ์ เพื่อน าไปสูก่ารค้นพบความรู้ใหม ่ความคดิใหม ่วธีิการใหม ่หรือการปรับปรุง เปลีย่นแปลง แก้ไขพฒันาสิง่
ตา่งๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วให้มคีณุภาพ เป็นประโยชน์ตอ่บคุคล สงัคมและประเทศชาติ สามารถเขียนเอกสารวิชาการและเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ค้นพบได้อยา่งมีคณุภาพ 

2. การศึกษาดงูาน  ผู้ เรียนอาจไปศกึษาดงูานในหรือตา่งประเทศ โดยก าหนดวตัถปุระสงค์และประเด็นของ
การศกึษาให้เช่ือมโยงกบัศาสตร์สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้ เรียน 
 
 

       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
             3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
ล าดับ ต าแหน่งและรายช่ือ

คณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
1 รศ.ดร.ประพนัธ์ศิริ 

  สเุสารัจ 
กศ.บ. (พลศกึษา-สขุศกึษา), 2519 
ค.ม. (พลศกึษา), 2521 

กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา), 2529    
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2534   
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศกึษา), 2550 

วิทยาลยัครูสวนดสุิต  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว ค.บ. (การมธัยมศกึษา: วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
-เคมี),2542 
กศ.ม. (บริหารการศกึษา), 2546 
ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศกึษา),  
2550 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxxx 
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               3.2.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งและรายช่ือ

คณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ประพนัธ์ศิริ   
       สเุสารัจ 

กศ.บ. (พลศกึษา-สขุศกึษา), 2519 
ค.ม. (พลศกึษา), 2521 

กศ.ด. (พฒันศกึษาศาสตร์), 2539 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 รศ.ดร.สนีุย์              
   เหมะประสิทธ์ิ 

ค.บ. (การมธัยมศกึษา: ชีววิทยา-
คณิตศาสตร์), 2520 

ศศ.บ. (การประถมศกึษา),2543 
ค.ม.(สถิติการศกึษา), 2525 
กศ.ด.(การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร),  2533 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3   อ.ดร.รุ่งทิวา    แย้มรุ่ง ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา), 2529    
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2534   
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศกึษา), 2550 

วิทยาลยัครูสวนดสุิต  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.ดวงใจ   สีเขียว ค.บ. (การมธัยมศกึษา: วิทยาศาสตร์ทัว่ไป -
เคมี),2542 
กศ.ม. (บริหารการศกึษา), 2546 
ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศกึษา),  
2550 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Xxxxxxxxxxxxx 
 

5 ผศ.ดร.กิตติชยั   
     สธุาสิโนบล 

ค.บ.(การประถมศกึษา), 2534 
 
ศษ.บ. (การมธัยมศกึษา), 2545 
กศ.ม. (การประถมศกึษา), 2541 
ศษ.ด. (หลกัสตูรและการสอน), 2553 

วิทยาลยัครูเพชรบรีุวิทยา 
ลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.พรทิพย์ 
   ศิริภทัราชยั 

ศษ.บ. (มธัยมศกึษา), 2539 
กศ.ม. (สขุศกึษา), 2539 
ศษ.ม. (หลกัสตูรและการสอน),2549 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศกึษา), 2549 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

7 ผศ.ดร.  ประพิมพงศ์     
  วฒันะรัตน์  

ค.บ. (การศกึษาพิเศษ), 2538 
กศ.ม. (การศกึษาพิเศษ),  2544 
ศษ.ด. (การบริหารการศกึษาพิเศษ), 2557            

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

xxxxxxxxxxxxx 

8 อ.ดร.รังรอง    สมมิตร วส.บ. (วิทยแุละโทรทศัน์), 2537 
ศศ.บ. (ปฐมวยัศกึษา), 2541 
กศ.ม.(การศกึษาปฐมวยั), 2547 
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน),  2556 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

9   ผศ.ดร.ศภุวรรณ   
      สจัจพิบลู 

ค.บ. (การมธัยมศกึษา:  ภาษาไทย - 
      ภาษาฝร่ังเศส), 2545 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2547 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 
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ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน), 2553 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
10 อ.ดร.วนัเพ็ญ  ประทมุทอง วท.บ (เคมี), 2546 

ป.บณัฑิต (วิชาชีพครู),  2547 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศกึษา),  2554 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

11 อ.ดร.สณิุสา     สมิุรัตนะ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์), 2546 
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 2548 
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน),  2556 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

12 อ.ดร.เกศินี   ครุณาสวสัดิ ์ ศษ.บ.(สงัคมศกึษา), 2546 
ค.ม. (การสอนสงัคมศกึษา), 2549 
ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน), 2556 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

13 ผศ. ดร. ชมนาด 
    เชือ้สวุรรณทว ี

ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2529 
ค.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),2532 
ปร.ด. (หลกัสตูรและการสอน), 2555 

วิทยาลยัครูเชียงใหม ่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

xxxxxxxxxxxxx 

14 อ. ดร. รุ่งอรุณ   
    โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี 
 

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2550 
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทยในฐานะ    
         ภาษาตา่งประเทศ), 2552 
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
      ไมม่ี    
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 

ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นหวัข้อที่เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา วิทยาการด้าน
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ที่สง่ผลตอ่แการพฒันาการศกึษาและพฒันาผู้ เรียน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
      การวิจยั โครงงานด้านการศึกษาละปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจยัทางสงัคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา พฒันาตลอดจน

การสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและตามความจ าเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้
ควบคุมดแูลและให้ค าแนะน าช่วยเหลือนิสิต ทัง้นีโ้ดยมีกระบวนการขัน้ตอนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของบณัฑิตวิทยาลยั นบัแต่การ
เสนอเค้าโครงวิจยัตอ่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจยั การแตง่ตัง้กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปลา่ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
    นิสติมีความรู้ความสามารถอยา่งลุม่ลกึและเช่ียวชาญในการก าหนดปัญหาและสบืค้นข้อมลูวิจยั สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ 

แยกแยะแนวคดิที่ใหมแ่ละซบัซ้อน  สามารถประเมินและสงัเคราะห์ข้อมลูแล้วน ามาออกแบบ เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั โดยใช้ข้อมลู
ทางวชิาการที่ลกึซึง้  ด าเนินการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบประสทิธิภาพและคณุภาพ 
ของเคร่ืองมือวิจยั การวเิคราะห์ข้อมลูและใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมลู สรุปและอภิปรายผลการวิจยัอยา่งเป็นระบบ และน าเสนอรายงานการ
วิจยัตอ่สงัคม 

5.3 ช่วงเวลา  
ปีที ่2 ภาคการศกึษา 1 เป็นต้นไป  

5.4 จ านวนหน่วยกิต   
36 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลอืทางด้านวิชาการแก่นสิติ นบัแตก่ารสอนในรายวชิาตา่งๆ เพื่อสร้างความรู้พืน้ฐานใน

การวจิยั การแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคมุดแูลและให้ค าแนะน าชว่ยเหลอืนิสติ การแตง่ตัง้กรรมการควบคมุการท าปริญญา
นิพนธ์ การก าหนดเวลาในการนดัหมายให้ค าปรึกษานิสติทัง้ทางตรงและทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจยัและคณะกรรมการสอบปากเปลา่ การก าหนดชว่งเวลาในการยื่นข้อเสนอเค้าโครงวจิยั  การประชมุพจิารณาโครงการวิจยั 
ช่วงเวลาการยื่นขอสอบปากเปลา่ และระยะเวลาสิน้สดุการสอบปากเปลา่ ในแตล่ะปีการศกึษา ประกาศให้นิสติทราบโดยก าหนดเป็น
ปฏิทินทางการศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
    มีการประเมินผลเป็นระยะ ตัง้แตก่ารสงัเกต การสนทนาซกัถาม ประเมินผลจากเอกสาร  เค้าโครงการวิจยัและรายงานการ

วิจยั การประชมุพิจารณาเค้าโครงวิจยั การสอบปากเปลา่ โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผลการประเมินยงัไมไ่ด้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
(ระบมุาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 

(1) มีคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ
เสียสละเพื่อสงัคม และมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจยั ไมบ่ิดเบือนข้อมลู  

1. ให้ความรู้ในรายวิชาและสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
2. สอดแทรกในกระบวนการจดักิจกรรม ตลอดจนจดัสถานการณ์ 

ประสบการณ์ เช่น 
การจดักิจกรรมกลุม่ การท างานเป็นทีม การอบรม สมัมนา ตา่งๆ 

3. การจดักิจกรรมและการท างานกลุม่ กิจกรรมปฏิสงัสรรค์ พบปะ การ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้อื่นและบคุลากรจากหนว่ยงานอื่น  

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา
และการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

มีการศกึษาในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน ปฏิบตัิการท าวิจยั และศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหมแ่ละฝึกความเป็นผู้น า เป็นแบบอยา่งที่
ดีในการปฏิบตัิตนและการแสดงออก ทัง้ทางด้านคณุธรรม จริยธรรมและด้าน
วิชาการได้อยา่งเหมาะสม ร่วมมอืกบัผู้อื่นในหนว่ยงาน ในชมุชนในการ
พฒันาผู้ เรียนและสงัคมอยา่งสร้างสรรค์ สามารถจดัการข้อโต้แย้งและปัญหา
ตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม โดย 
1. ให้ความรู้ในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
2. จดักิจกรรม ตลอดจนจดัสถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การศกึษา ดงูาน

ตา่งๆ เพื่อเสริมสร้างประสทิธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
3. การศกึษา ค้นคว้า และวจิยั การศกึษา ดงูานตา่งๆ เพื่อเสริมสร้าง

ประสทิธิภาพในการใช้ พฒันา สือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศกึษาและการเรียนรู้ 

4. มีความสามารถในการสร้างสรรค์เขียนรายงาน และการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

(3) สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณ์งานวิจยั
ได้อยา่งมีเหตผุลทางหลกัวชิา อยา่งมีวจิารณ
ปัญญา  

เน้นการสอนให้นิสติรู้จกัคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การฝึกทกัษะในการตัง้
ปัญหาหรือโจทย์วจิยั โดย 
1. การจดักิจกรรม การก าหนดให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนจดั
สถานการณ์ ประสบการณ์ เช่น การอบรม สมัมนา ตา่ง ๆ 

2. การวจิยั ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตัิในวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
ประสทิธิภาพในการประยกุต์ใช้ การวจิยั ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตัิ
ในวิชาชีพทางการศกึษา การท าโครงงาน การเรียนภาคปฏิบตัิ  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
(ระบมุาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง) 

3. การศกึษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตัิในวิชาชีพทางการศกึษา  มี
ระบบกระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน 

(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  มีการมอบหมายงานกลุม่ เน้นการอภิปราย การน าเสนอ การท ารายงาน และ
ท าวิจยัเป็นทีม  

(5) มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับ
บุคคลอื่น สามารถเป็นผู้ น า และผู้ ตามได้ตาม
บริบทที่ได้รับ 

จดัการเรียนการสอนในรายวชิา และสมัมนา ก าหนดให้นิสติเขียนและ
น าเสนองานทางวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษ 
รวมทัง้ผลกัดนัให้นิสติตีพมิพ์เผยแพร่งานวจิยัในวารสารนานาชาติ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์                       

การประเมินผล 
1. สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคณุธรรม 

จริยธรรมที่ซบัซ้อนในบริบททางวชิาการ 
หรือวิชาชีพ ใช้ดลุยพินิจอยา่งผู้ รู้  
ด้วยความยตุิธรรม ที่มีเหตผุลและคา่นิยม
อนัดีงาม  

2. แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าและสง่เสริม 
ให้มีการประพฤติปฏิบตัติามหลกัคณุธรรม 
จริยธรรมในท่ีท างาน  ชมุชนและสงัคม  

3.  ริเร่ิมในการชีใ้ห้เห็นข้อบกพร่องของคณุธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพเพื่อให้มี
การทบทวนและแก้ไข 

1. การก าหนดข้อตกลงเบือ้งต้น 
ด้านคณุธรรมจริยธรรม นบัแตเ่ร่ิมสอน  
ตัง้แตก่ าหนดประมวลรายวชิา เนือ้หา 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล 

2. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชาตา่งๆ 
ทัง้แนวคดิทฤษฎีและข้อเสนอ 
ด้านคณุธรรม จริยธรรมและสอดแทรก
คณุธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอน  

3. จดัสถานการณ์และจดักิจกรรม 
เพื่อสง่เสริม เสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ทางการศกึษา 

4. การแตง่กาย กริยา วาจา พฤตกิรรม 
การเรียนและพฤตตกิรรมอื่นๆ  
การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ  
ความมวีินยั การค านงึถงึสว่นรวม  
การวา่กลา่วตกัเตือนและการลงโทษ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าเรียน การตรงตอ่เวลา  
ความมวีินยัในการเรียน  

2. ประเมินจาก 
ความรับผิดชอบในการเรียน
และการท างาน 

3. ประเมินจากการกริยา 
มารยาท การแตง่กาย การ
พดู และการแสดงออกอื่นๆ 

4. ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียน การท างานและ 
การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 

5. ประเมินจริยธรรม 
ทางวชิาการ (การอ้างองิ
ถกูต้อง 
ตามหลกัวิชาการ) 
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5. การมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้าและ
สมัมนา อภิปราย ปัญหาทางคณุธรรม 
จริยธรรมที่ซบัซ้อนเชิงวชิาการหรือ
วิชาชีพ โดยค านงึถึงความรู้สกึของผู้อื่น  

6. การตรวจสอบการเข้าเรียน การสง่งาน 
การสอบ การปอ้งกนัการปะพฤตมิิชอบ  

 
2.2 ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์                       

การประเมินผล 
1. มีความรู้และความเข้าใจอยา่งถ่องแท้  

ในเนือ้หาสาระวิทยาการและนวตักรรมทาง
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้  ตลอดจน
หลกัการและทฤษฎีทางการศกึษา ด้าน
นวตักรรมและการจดัการเรียนรู้  

2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบตัิ
ทางวชิาชีพทางการศกึษาอยา่งลกึซึง้และ
เข้าใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆ   
ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยัที่มีตอ่
การพฒันาการศกึษาและ 
การจดัการเรียนรู้  

3. มีความรู้ เข้าใจและตระหนกัในแนวปฏิบตัิ 
ในวิชาชีพในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่วิชาชีพ รวมทัง้เหตผุลและ 
การเปลีย่นแปลงในอนาคต  

 

1. การก าหนดเนือ้หาสาระไว้ในประมวล
รายวชิา ก าหนด กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวดัและประเมินผลที่เน้นความรู้ 

2. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชาตา่ง ๆ 
ทัง้แนวคดิทฤษฎีและข้อเสนอ 
ในกระบวนการเรียนการสอน  

3. จดัประสบการณ์การเรียนรู้สถานการณ์
และจดักิจกรรม 
เพื่อสง่เสริม เสริมสร้างความรู้ เชน่ 
การอบรม สมัมนา การศกึษาดงูาน การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

4. การมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้าและ
สมัมนา อภิปราย ความรู้เชิงวชิาการ 
หรือวิชาชีพ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการค้นคว้า 
วิจยั สามารถน าความรู้น ามาประยกุต์ใน
การศกึษา และขยายผลเพื่อการ
ค้นคว้าวจิยัทางการศกึษา   

 

1. ประเมินจาก 
การสงัเกต  
การตอบค าถาม การ
อภิปราย  
การสมัมนา 

2. ประเมินจากผลงาน การ
น าเสนอผลงาน 

3. ประเมินจาก 
การสอบ 

4. ประเมิน 
จากผลงานวจิยั 
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2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์                       

การประเมินผล 
1.  สามารถแสวงหา ประยกุต์ความรู้ เพื่อ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องบน
พืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรมและข้อมลู
สารสนเทศ รวมทัง้มีการตดัสนิใจอยา่งมี
ประสทิธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบที่เกิดขึน้
ตอ่ตนเอง สงัคมและสิง่แวดล้อม 

2. สามารถใช้ความรู้และดลุยพินจิในการ
ตดัสนิใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ และสามารถ
สงัเคราะห์และใช้ผลงานวชิาการผลงานวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่ลุม่ลกึ 
3. วิจยัค้นคว้าทางวชิาการได้ด้วยตนเอง 
ขยายองค์ความรู้ได้อยา่งมีนยัส าคญัและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาการศกึษา
และการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

1. การก าหนดเนือ้หาสาระด้านการคิดและ
ทกัษะทางปัญญาไว้ในประมวลรายวชิา 
ก าหนด กิจกรรมการเรียนการสอน  
การวดัและประเมินผล 

2. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชาตา่งๆ ทัง้
แนวคิดทฤษฎีและข้อเสนอในกระบวนการ
เรียนการสอน  

3. จดัประสบการณ์การเรียนรู้สถานการณ์และ
จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริม เสริมสร้างความรู้ 
เช่นการอบรม สมัมนา การศกึษาดงูาน การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

4. การมอบหมายให้ศกึษาค้นคว้าและสมัมนา 
อภิปราย ความรู้เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้ศกึษา ค้นหา 
แสวงหา พฒันาความรู้ใหม ่สามารถน า
ความรู้น ามาประยกุต์ในการศกึษา  
การค้นคว้าวิจยัทางการศกึษา   

6. การเก็บรวบรวมข้อมลู การสบืค้นข้อมลู
ความรู้แบบตา่งๆได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  การ
สบืค้นข้อมลูเพื่อเสนอโครงการวจิยั 

7. การฝึกให้สามารถสงัเคราะห์และ 
ใช้ผลงานวิจยั สิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวชิาชีพ และพฒันาความคิด
ใหม่ๆ เสนอเป็นความรู้ใหม ่ 

8.  สามารถด าเนินการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ
วิจยั การวเิคราะห์ข้อมลูและการใช้สถิตแิละ
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมลู 

9. การสรุปและอภิปรายผลข้อมลู  
การสบืค้นข้อมลูเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมบรูณ์ 

1.ประเมินจากการ
สงัเกต การตอบค าถาม 
การอภิปราย การ
สมัมนา 
2. ประเมินจากผลงาน 
การน าเสนอผลงาน 
3.ประเมินจากการสอบ 
3.ประเมินจาก
ผลงานวิจยั 
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2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์                       

การประเมินผล 
1. มีความสามารถสงูในการแสดงความเห็น 

ทางวชิาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบัซ้อนสงูมาก 
ด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและ องค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ปฏิบตัิตนในการพฒันาวิชาชีพอยูเ่สมอ  

2. แสดงออกถงึความโดดเดน่ในการเป็นผู้น า
ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสงัคม 
มีความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล สามารถ
ปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม
และสภาพแวดล้อม และหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
ไมพ่งึประสงค์ที่สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและ
ผู้อื่น 

3. มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง ร่วมมือ
กบัผู้อื่นอยา่งสร้างสรรค์และแสดงออกถงึ 
การเป็นผู้น าได้อยา่งเหมาะสม เพื่อเพิ่มพนู
ประสทิธิภาพในการท างานของกลุม่ 

 

1. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชา
ตา่งๆ ทัง้แนวคิดทฤษฎีและข้อเสนอ 
ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
สง่เสริมมนษุยสมัพนัธ์  

2. จดัประสบการณ์การเรียนรู้
สถานการณ์และจดักิจกรรมเพื่อ
สง่เสริม เสริมสร้างความสมัพนัธ์และ
ความรับผิดชอบ เช่นการอบรม 
สมัมนา การศกึษาดงูาน  
การแลกเปลีย่นเรียนรู้ จดัสถานการณ์ 
ประสบการณ์ในการพฒันาปฏิบตัิตน 

3. จดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ให้สามารถอยูร่่วมและท างานร่วมกบั
ผู้อื่น ฝึกปฏิบตัิท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล  
การจดัการปัญหาและความขดัแย้ง
ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

4. จดักิจกรรมการเรียนเป็นกลุม่  
การท างานเป็นทีม กิจกรรมการศกึษา
ดงูาน การท าโครงงาน ฯลฯ 

5. การก าหนดข้อตกลงเบือ้งต้น  
ด้านความรับผิดชอบทัง้ด้านการเรียน 
การท างาน กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวดัและประเมินผล 

1.ประเมินความ
รับผิดชอบ จาก 
การเข้าเรียน การตรง
ตอ่เวลา ความมวีินยั 
ในการเรียน  
2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการท างาน  

3. ประเมินจากกริยา 
มารยาท การแตง่กาย 
การพดู และการ
แสดงออกอื่นๆ 
4. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน 
การท างานและการ
เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ  
การร่วมมือกบัผู้อื่น 
5.ประเมินจากคะแนน
ผลการท างานเป็น
กลุม่ การวางแผนการ
ท างาน การ
ด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
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      2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์                       

การประเมินผล 
1.  มีความสามารถคดักรองข้อมลูทางคณิตศาสตร์

และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านตา่ง ๆ  

2.  สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ และ
ทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร
ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาตนเองและสงัคม  

3.  เลอืกรับและแสวงหาข้อมลูขา่วสาร โดยใช้
เทคโนโลยี เพื่อการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ 
และน าเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยค านงึถึงผลกระทบทีม่ีตอ่ตนเองและสงัคม  

 
 

1.อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชา
ตา่งๆ ทัง้แนวคิดทฤษฎีและข้อเสนอ 
ในกระบวนการเรียนการสอน  

2.จดัประสบการณ์การเรียนรู้
สถานการณ์และจดักิจกรรมเพื่อ
สง่เสริม เสริมสร้างการใช้สถิติ ตวัเลข 
และทกัษะการสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยี   

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ในการเลอืก แสวงหาข้อมลูขา่วสาร
และใช้เทคโนโลยีด้านตา่ง ๆ  

4. การเสนอรายงานในชัน้เรียน น าเสนอ
ข้อมลูรายงานและเสนอเค้าโครง 
การวจิยั  

5. การก าหนดกิจกรรมการน าเสนอ
ข้อมลูโดยการใช้วิธีการสือ่สารท่ีมี
ประสทิธิภาพและเหมาะสม  

6. การท าวิจยั การใช้สถิตเิพื่อวเิคราะห์
ข้อมลูในการวิจยั  

7. การแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารและ
ประสบการณ์ โดยผา่นกระบวนการ
เรียน การสอบ การเสนอเค้า
โครงการวิจยั การสอบปากเปลา่ในการ  

  ท าปริญญานิพนธ์และโครงงานด้าน
การศกึษาตา่งๆ  

8. การน าเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการผา่นสิง่
ตีพิมพ์ทางวชิาการและวชิาชีพ รวมทัง้
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้า 
ที่ส าคญั 

1.ประเมินจากการ
สงัเกต การตอบ
ค าถาม การอภิปราย 
การสมัมนา 

2. ประเมินจากผลงาน 
การน าเสนอรายงาน 
น าเสนอผลงาน 

3.ประเมินจากการสอบ 
4.ประเมินจาก
ผลงานวิจยั 
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      2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์                       

การประเมินผล 
1. มีความสามารถในการสงัเคราะห์และบรูณาการ
องค์ความรู้ สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ระดบัสงู 
เพื่อพฒันาองค์ความรู้และการปฏิบตัิทาง
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้ 

2. แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าในด้านการศกึษาและการ
จดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหา
ทางการศกึษาที่ส าคญั รวมทัง้แสดงความคิดเห็น
และข้อสรุปในแวดวงการศกึษา 
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. คิดริเร่ิมและพฒันาองค์ความรู้ทางด้านการศกึษา
และการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีการทางวชิาการ 
ตา่ง ๆ ที่แสดงถึงการวิเคราะห์และสงัเคราะห์
อยา่งลุม่ลกึ และสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในวงกว้าง                                                                                                       

1. จดัประสบการณ์การเรียนรู้
สถานการณ์และจดักิจกรรมเพื่อให้มี
การพฒันาองค์ความรู้และการปฏิบตัิ
ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 

2. การจดักิจกรรมในการแสดงออกซึง่
ภาวะผู้น าในด้านการศกึษาและการ
จดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้
และแก้ปัญหาทางการศกึษาที่ส าคญั  

3. จดักิจกรรมให้มีการแสดงความ
คิดเห็นและข้อสรุปเก่ียวกบัการ
พฒันา แก้ปัญหาทางการศกึษาและ
การจดัการเรียนรู้ 

4. การศกึษา อบรม ดงูาน แลกเปลีย่น
เรียนรู้ ณ มหาวิทยาลยัใน
ตา่งประเทศ  

5. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูทางวชิาการ
เพิ่มเติมตามที่อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรและอาจารย์ในมหาวิทยาลยั
ตา่งประเทศมอบหมาย 

6. การแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารและ
ประสบการณ์ โดยผา่นกระบวนการ
เรียน การสอน การเสนอเค้า
โครงการวิจยั การสอบปากเปลา่ใน
การ ท าปริญญานิพนธ์และโครงงาน
ด้านการศกึษาตา่งๆ  

7. การน าเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบ 
ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ
ผา่นสิง่ตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทัง้ปริญญานิพนธ์หรือ
โครงการค้นคว้าที่ส าคญั 

1.ประเมินจากการสงัเกต 
การตอบค าถาม การ
อภิปราย การสมัมนา 

2. ประเมินจากผลงาน การ
น าเสนอรายงาน 
น าเสนอผลงาน 

3.ประเมินจากการสอบ 
4.ประเมินจากผลงานวจิยั 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรมท่ีซบัซ้อนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ใช้ดลุยพินิจอยา่งผู้ รู้ ด้วยความยตุธิรรม ท่ีมีเหตผุลและคา่นิยม
อนัดีงาม  

2. แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าและส่งเสริมให้มีการประพฤตปิฏิบตัติามหลกัคณุธรรม 
จริยธรรมในท่ีท างานชมุชนและสงัคม 

3. ริเร่ิมในการชีใ้ห้เห็นข้อบกพร่องของคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพ่ือให้มีการทบทวนและแก้ไข 

ด้านความรู้ 1. มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนือ้หาสาระวิทยาการและนวัตกรรมทาง
การศึกษาและการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีทางการศึกษา ด้าน
นวตักรรมและการจดัการเรียนรู้  

2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจยัและการปฏิบตัิทางวิชาชีพทางการศึกษาอย่างลึกซึง้
และเข้าใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆ  ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัท่ีมีต่อ
การพฒันาการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 

3. มีความรู้ เข้าใจและตระหนกัในแนวปฏิบตัิในวิชาชีพในระดบัชาติและนานาชาติท่ี
สง่ผลกระทบตอ่วิชาชีพ รวมทัง้เหตผุลและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ด้านทักษะทางปัญญา 1. สามารถแสวงหา ประยกุต์ความรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องบน
พืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรมและข้อมลูสารสนเทศ รวมทัง้มีการตดัสินใจอยา่ง
มีประสิทธิภาพโดยค านงึถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

2. สามารถใช้ความรู้และดลุยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ และสามารถ
สงัเคราะห์และใช้ผลงานวิชาการผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีลุม่ลกึ 

3. วิจยัค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง ขยายองค์ความรู้ได้อย่างมีนยัส าคญัและ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ได้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. มีความสามารถสงูในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนสงูมากด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและ องค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิบตัตินในการพฒันาวิชาชีพอยูเ่สมอ 

2. แสดงออกถึงความโดดเดน่ในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสงัคมมี
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ผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล สามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมและสภาพแวดล้อม และหลีกเล่ียงพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่
ตนเองและผู้ อ่ืน 

3. มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง ร่วมมือกบัผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และแสดงออก
ถึงการเป็นผู้น าได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือเพิ่มพนูประสิทธิภาพในการท างานของกลุม่ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีความสามารถคดักรองข้อมลูทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพ่ือน ามาใช้ในการศกึษา
ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านตา่ง ๆ 

2. สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สกึ และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การพฒันาตนเองและสงัคม 

3. เลือกรับและแสวงหาข้อมลูข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยี เพ่ือการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และน าเสนอรายงานทางวิชาการและวิชาชีพโดยค านงึถึงผลกระทบท่ี
มีตอ่ตนเองและสงัคม 

ด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

1. มีความสามารถในการสงัเคราะห์และบรูณาการองค์ความรู้ สามารถประยกุต์ใช้
ความรู้ระดบัสงู เพ่ือพฒันาองค์ความรู้และการปฏิบตัิทางการศกึษาและการจดัการ
เรียนรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

2. แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าในด้านการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอด
ความรู้และแก้ปัญหาทางการศกึษาท่ีส าคญั รวมทัง้แสดงความคดิเห็นและข้อสรุป
ในแวดวงการศกึษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. คดิริเร่ิมและพฒันาองค์ความรู้ทางด้านการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ทางวิชาการตา่ง ๆ ท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และสงัเคราะห์อยา่งลุม่ลกึ และสง่ผล
กระทบตอ่สงัคมในวงกว้าง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลกั ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พืน้ฐานทางการศึกษา                     
วกจ  701 ทฤษฎีและปฏิบตัิการพฒันาหลกัสตูร       O   O         
วกจ  702 วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้              O   O O         
วกจ  703 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศกึษา  O  O  O  O   O O    O  O 

วกจ  704 สถิติเพื่อการวิจยัทางการศกึษา  O  O  O  O   O O       

วิชาบังคับ                   
วกจ 801     สมัมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศกึษาและการจดั 

การเรียนรู้ 
  

 
      O          

วกจ 802 สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้
เพ่ือการพฒันา 

    O O   O    O      

วกจ 803      การวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู      O O     O    O   

วิชาเลือก                   
วกจ 811      ผู้น าทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                   

วกจ 812     การจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างสนัติภาพและแก้ปัญหา 
ความขดัแย้ง 

         O  O     ●  

วกจ 813      สมัมนาการวิจยัและการพฒันาหลกัสตูรส าหรับเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ 

  O O   O  O    O      

วกจ 814     สมัมนามาตรฐานและการประกนัคณุภาพทางการศกึษา    O  O O            
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รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทกัษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  

การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
การจัดการ
เรียนรู้ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วกจ 815 สมัมนานโยบายและการวางแผนทางการศกึษา           O        
วกจ 816      สมัมนาการศกึษาพหวุฒันธรรมการศกึษา           O        
วกจ 817      สมัมนามาตรฐานและคณุธรรมวิชาชีพทางการศกึษา       O            
ปริญญานิพนธ์                   
วกจ 931       ปริญญานิพนธ์ 1           O        

วกจ 932       ปริญญานิพนธ์ 2                    

วกจ 933       ปริญญานิพนธ์ 3                   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ.2559    
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต 

2.1 กระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะก าลังศึกษา  ก าหนดให้มีการทวนสอบผล 
การเรียนของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั การทวนสอบในระดับ
รายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทวนสอบผลการเรียน  
ทุกรายวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานการวดัและประเมินผลตามล าดบัตัง้แต่อาจารย์ผู้สอน ระดบัภาควิชา ระดับ
คณะ ไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตหลังจากส าเร็จการศึกษา มีการติดตาม 
ผลการประเมินของผู้ เรียนด้านการมีงานท า การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ เรียนในเร่ืองคณุภาพการสอนและ 
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ การประเมินบณัฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สมัภาษณ์บณัฑิต ศิษย์เก่าเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนการสอน การส ารวจความเห็นจากผู้ใช้บณัฑิตตอ่ความพร้อมทางวิชาการ คณุลกัษณะของนิสติและบณัฑิต 
มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทัง้โดยคณะศึกษาศาสตร์และโดยนิสิต เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้ดีขึน้ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ เป็นแผนการศกึษาที่มี
การท าปริญญานิพนธ์และเรียนรายวชิา  

ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลกัสตูร โดยจะต้องได้ระดบัคะแนนฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 3.00 จากระบบ 4 
ระดบัคะแนน หรือเทียบเทา่ สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสีทิธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดบยคณะกรรมการท่ีสถาบนัอดุมศกึษานัน้
แตง่ตัง้ ซึง่จะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากภายในและภายนอกสถาบนัและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพมิพ์หรืออยา่งน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติทีม่ีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เร่ือง หลกัเกณฑ์
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  พ.ศ.2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษในรูปแบบต่างๆ ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลยั ของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนอตัลกัษณ์ของสาขาวิชาและให้เข้าใจถึง
หลกัสตูรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลกัสตูรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน ตลอดจนแนะน าบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลยั เพื่อให้มีความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
สง่เสริมให้อาจารย์มีความรู้ ทกัษะในการจดัการเรียนการสอนและการวดัประเมิน ด้วยการแนะน า เสวนา 

สมัมนาในกลุ่มคณาจารย์ของสาขาวิชา ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ทกัษะในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ 
 มีการฝึกอบรมพฒันาอาจารย์โดยเน้นเนือ้หาเก่ียวกับ การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย์   
มีการจดัหา/จดัท าเอกสารท่ีให้ความรู้และตวัอยา่ง เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาการเรียนการสอนให้อาจารย์สามารถ
ศกึษาด้วยตนเองได้ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยและใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
สง่เสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่นๆ  
สง่เสริม สนบัสนนุและกระตุ้นอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สร้างผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

โดยการ 
1) จดัหรือเข้าร่วมประชมุ สมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลงานทางวชิาการของอาจารย์และนิสติอยา่งสม า่เสมอ 
2) สง่เสริม สนบัสนนุให้มีการท าวจิยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่โดยเฉพาะด้านการจดัการเรียนการสอน

และการวดัประเมินผล 
3) จดัสรรหรือแสวงหางบประมาณสนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยัหรือจดักิจกรรม เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพทาง

วิชาการ 
4) สนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยักบักลุม่คณะตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
5) จดัและสง่เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกบันิสติ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลยั

ตลอดจนหนว่ยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลยั 
6) มีการจดัสรรทนุวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนในแตล่ะปีการศกึษา  
7)  ก าหนดให้อาจารย์จดัท าใบประมวลการสอนรายวชิา (Course Syllabus) ที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการ

จดัการเรียนการสอนท่ีใช้ในแตล่ะภาคเรียน และชีใ้ห้เห็นถึงการสอนท่ีเปลีย่นแปลงหรือแตกตา่งไปจากเดิม  
8) ก าหนดให้อาจารย์ระบนุวตักรรมการเรียนการสอนท่ีอาจารย์ได้พฒันาขึน้ในแบบฟอร์มการรายงานผล

การปฏิบตัิงานในแตล่ะปี  
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9) เผยแพร่ผลงานวจิยัของอาจารย์ที่เก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนในเอกสารขา่วสารการวิจยัของ
คณะหรือสถาบนั 

10)  สร้างเครือขา่ยอาจารย์โดยจดัประชมุแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมการสอนใหม่ ใน
กลุม่อาจารย์ภายในคณะหรือสถาบนัทกุปี  

11)  มีการสร้างเครือขา่ยวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียน การสอนในสาขาตา่งๆ ภายในสถาบนัหรือ
นอกสถาบนั  

12)  ยกยอ่งเชิดชเูกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวจิยัด้านการจดัการเรียนการสอนโดดเดน่ 
13)  การจดัโครงการรับใช้สงัคม โดยสง่เสริมให้คณาจารย์น าองค์ความรู้ไปบริการวิชาการแก่สงัคม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
     ในการบริหารหลกัสตูรมีการด าเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร มีประธานกรรมการ มีคณะกรรมการและมี
เลขานกุารทีม่าจากอาจารย์ประจ าหลกัสตูรที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2558 
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก เพื่อท าหน้าที่ในการบริหาร พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรและการ
เรียนการสอน ตัง้แตก่ารวางแผน การควบคมุคณุภาพ การติดตามประเมินผลและการพฒันาหลกัสตูร มีการก ากบัติดตามเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายของหลกัสตูร โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. การก าหนดหลกัสตูรที่จะเปิดและปิด มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้บณัฑิตในหลกัสตูรสาขาวิชาตา่งๆ 
และวิเคราะห์ความพร้อมในการเปิดหลกัสตูรของสถาบนัก่อนน าไปก าหนดเป็นเปา้หมายในแผนการผลติบณัฑิต  

2. มีการจดัเตรียมความพร้อมทัง้ด้านคณาจารย์และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ทัง้ด้านห้องสมดุ ระบบสารสนเทศ ศนูย์
การเรียนรู้ หรือวสัดอุปุกรณ์การศกึษาอื่นๆ ก่อนการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรที่เปิดใหมใ่ห้อยา่งน้อยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. การก าหนดทิศทางและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร มกีารก าหนดปรัชญาหรือวตัถปุระสงค์ ลอดจนทกัษะและ
คณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ของหลกัสตูรที่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของคณะหรือมหาวิทยาลยัตลอดจน
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิและความต้องการของสงัคมสว่นรวม  ทัง้นี ้ปรัชญา วตัถปุระสงค์ ตลอดจนทกัษะและ
คณุลกัษณะบณัฑิตจะถกูน าไปสะท้อนในรายวิชาตา่ง ๆ ของหลกัสตูรอยา่งครบถ้วน  

4. จดัท าแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวจิยัของนสิติที่สอดคล้องกบัปรัชญา วตัถปุระสงค์ ทกัษะ
และคณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ของหลกัสตูร  

5.  การบริหารหลกัสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร โดยมีการวางระบบการดแูลนิสติอยา่งใกล้ชิด 
โดยเฉพาะนิสติที่อยูใ่นกลุม่เสีย่งซึง่มีแนวโน้มอาจไมส่ าเร็จตามหลกัสตูร และจ าเป็นต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ  

6. มีการวางระบบการประสานความร่วมมือระหวา่ง ครอบครัวกบัสถาบนั เพื่อแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้กบันิสติได้
ทนัทว่งท ี 

7. การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสติ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าในด้านการลงทะเบียนเรียน ด้านการ
เรียนของนิสติ มกีารวางระบบการสอนซอ่มเสริมด้านวชิาการแก่นสิติที่มีปัญหาทางการเรียนเป็นรายบคุคล  

8. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการผลติบณัฑติ เสนอตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ 
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทกุปีการศกึษา  

9. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละปี และน ามาปรับปรุงการบริหารหลกัสตูรก่อนรับนิสติรุ่นใหม่ 
10. มีการประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษาและนิสติปัจจบุนัเพือ่

เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสตูร 
11. การประเมินและพฒันาหลกัสตูร โดยมีการก าหนดระบบติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานของหลกัสตูร

อย่างสม ่าเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสตูรโดยใช้ตวับ่งชีท้ี่เหมาะสม  เช่น อตัราการได้งานของ
บณัฑิต ร้อยละของบณัฑิตที่ท างานตรงสาขาวิชา ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น มีการวิเคราะห์จดุออ่นท่ี
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ควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของหลกัสตูร มีการปรับปรุงหลกัสตูรอยา่งน้อยทกุรอบระยะเวลาของการผลติบณัฑิตหนึง่รุ่น จดัให้มี
การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต  สง่ผลตอ่คณุภาพของบณัฑิตที่ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

12. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในหลกัสตูรและ
จดัเก็บข้อมลูที่ส ารวจในแตล่ะปีอยา่งเป็นระบบ ก ากบัและตรวจสอบให้มีการใช้ประโยชน์สงูสดุจากทรัพยากรที่ได้รับ 

13. การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล โดยมีการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาทรัพยากรบคุคล 
ที่สอดคล้องกบัพนัธกิจและแผนการด าเนินงานของหลกัสตูร จดักลไกบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีมปีระสทิธิภาพ ได้แก่ ก าหนด
ปริมาณ คณุสมบตั ิและภาระงานของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลกัสตูร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ให้สอดคล้องกบัระเบียบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว้ บคุลากรสายสนบัสนนุมีความ
เหมาะสมกบังานของหลกัสตูร ติดตามประเมินความพอเพยีงของอตัราก าลงัเมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณงานอยา่งสม า่เสมอ 
เสนอแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลเพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีคณุภาพ  

14.จดัท ากลยทุธ์ในการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินงานของหลกัสตูร 
ก าหนดแผนและกระบวนการพฒันาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจยั มีกิจกรรมสง่เสริมบคุลากร  
สายสนบัสนนุได้เพิ่มพนูความรู้และทกัษะการปฏิบตัิหน้าที่ตาม ความรับผิดชอบอยา่งสม า่เสมอ  มีการประเมินทรัพยากร
บคุคลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพฒันา 
 15. มีการบริหารหลกัสตูรโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมลูครบทกุด้าน ตัง้แต ่โครงสร้างหลกัสตูร 
รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนบัสนนุ อาคารสถานท่ี คณาจารย์ บคุลากร นิสติ บณัฑิต ตลอดจนผลงานวจิยัและ
ปริญญานิพนธ์ 
2. บัณฑิต 
        หลกัสตูรมีการตดิตามคณุภาพของบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลกัสตูร โดย
พิจารณาจากข้อมลูผลลพัธ์การเรียนรู้ ผลการสอบวดัคณุสมบตัิ การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปลา่ การ
น าเสนอผลงานวิจยัและการเผยแพร่ การมีงานท า นอกจากนัน้ยงัติดตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตในด้านคณุภาพ 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท าการส ารวจความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ใช้บณัฑิตเป็นประจ าทกุปี และ
แจ้งผลการส ารวจให้กบัคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมลูส าหรับการปรับปรุง พฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนการสอน หลกัสตูรก าหนดวา่ผู้ใช้บณัฑติจะต้องมคีะแนนความพงึพอใจมากกวา่ 3.51 (จากระดบั 5) 
            นอกจากนีห้ลกัสตูรยงัมีการก าหนดให้ทกุรายวิชาในหลกัสตูรมีการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนของ
นิสติอย่างตอ่เนื่องและให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของรายวิชา (Course learning outcome) และตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน curriculum  mapping และจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning ตามนโยบายของคณะทกุรายวิชา คณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรได้จดัให้มีการประชมุและน าข้อมลูที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียน
การสอนในแต่ละปีและปรับปรุงหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมีการศึกษาแนวโน้ม
และเอกสารหลกัสตูรของต่างประเทศเข้ามาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัและศึกษาข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการพฒันา
หลกัสตูร อาทิ  คณุลกัษณะบัณฑิต มศวและคณุลกัษณะบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว และศึกษาปรัชญา วิสยัทศัน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลยัและของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งการพัฒนาหลกัสตูรจะเป็นไปตามวงจรพัฒนาหลกัสูตร เพื่อให้ได้
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บณัฑิตที่มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติและผลลพัธ์การเรียนรู้  มีงานท าและสร้างผลงานที่มี
คณุคา่ตอ่วงการศกึษา 

3. นิสิต 

        หลกัสตูรให้ความส าคญักบัการรับนิสติเข้าศกึษาในหลกัสตูร การสง่เสริมพฒันานิสติและผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กบันิสติ โดย 

3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนิสิตในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ข้อเขียนและการสอบ
ภาษาองักฤษเพื่อแสดงความพร้อมด้านปัญญา และสอบสมัภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมทางการเรียนและการท าวิจยั 

3.2 หลกัสตูรสง่เสริมพฒันานิสติ 

(1) ก าหนดให้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพฒันา
ศกัยภาพท่ีจ าเป็นให้กบันิสติโดยเน้นทกัษะการคิด การวจิยัและทกัศะแหง่ศตวรรษที่ 21 อีกทัง้จดั
ประสบการณ์เสริมในตา่งประเทศเพื่อให้นิสติได้ศกึษาค้นคว้าเพิม่เติมและพบกบัอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศเพื่อปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธ์ 

                          (2) มีระบบสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสติ โดยการให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอื่นๆ แก่นิสติ  
         ขณะที่เรียนรายวิชาต่างๆ นิสิตทกุคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดแูลให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการแก่นิสิต 

รวมถึงมีตารางการท างานของอาจารย์และการแนะน าแผนการเรียนในหลกัสตูร การเลอืกและวางแผนส าหรับการท าปริญญา
นิพนธ์ และเมื่อต้องท าปริญญานิพนธ์ นิสิตจะมีอาจารย์ผู้ควบคมุเป็นประธานและเป็นกรรมการควบคมุดแูลการท าปริญญา
นิพนธ์ มีคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์เพื่อพิจาณาและปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ มีกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการ เพื่อให้ปริญญานิพนธ์มีคณุภาพ  

       ส าหรับด้านกิจกรรม มีการแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคมุกิจกรรมนิสติอยา่งเป็นทางการและเป็นระบบ     
       3.3 หลกัสตูรมีการติดตามข้อมลูที่แสดงผลลพัธ์ที่เกิดขึน้กบันิสติ ได้แก่ อตัราการคงอยูข่องนิสติ อตัราการส าเร็จ

การศกึษา ความพงึพอใจตอ่หลกัสตูร 
4. อาจารย์ 

        หลกัสตูรให้ความส าคญักบัคณุภาพของอาจารย์ จงึมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม ่การแตง่ตัง้
อาจารย์ประจ าหลกัสตูร การมีสว่นร่วมของอาจาร์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร การบริหาร การสง่เสริม
และการพฒันาอาจารย์ 

4.1  การรับอาจารย์ใหม่  
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ ตัง้แต่การเสนอเพื่อขออตัรา การประชุมเพื่อก าหนดคณุสมบตัิผู้ เข้าสมคัร ระดบั

ปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน มีการสรรหา คดัเลือก
บคุลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ด าเนินการประกาศรับสมคัรทุกสื่อ
อยา่งกว้างขวางและทัว่ถงึ การรับสมคัรและตรวจคณุสมบตัิ การแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการรับสมคัรคดัเลอืกโดยการสอบ
วดัคณุสมบตัิเป็นไปอยา่งยตุิธรรมและโปร่งใส  

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพื่อร่วมมือกันรับผิดชอบในการด าเนินการหลกัสตูร นบัแต่การ

พิจารณาโครงร่างรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา การพิจารณาอาจารย์ผู้ สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสม จัดให้มีการ
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ประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ มีการตรวจสอบประเมินการสอนโดยมีแบบประเมิน แบบสอบถามนิสติ อาจารย์ทกุภาคเรียน 
ทกุรายวิชา และแจ้งผลการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป ตลอดจนเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 

มีการแตง่ตัง้คณาจารย์ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการเป็นที่ปรึกษา ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ พิจารณาเค้าโครง 
สอบปากเปลา่ของนิสติเป็นรายบคุคล 

มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท าการตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร  การทบทวนประจ าปีและการวางแผน
ส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูร  

4.3  การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษ  
  กระบวนการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ เร่ิมจากการเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าพิจารณาในที่
ประชุมกรรมการบริหารหลกัสตูร การเชิญอาจารย์พิเศษอาจเชิญสอนทัง้ภาคการศึกษาหรือเป็นรายชัว่โมงขึน้อยู่กบั     ความ
จ าเป็น ความต้องการและเวลา สถานการณ์ที่เหมาะสม อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกยอ่งจากสงัคมวา่เป็นผู้ที่
เช่ียวชาญในรายวิชานัน้ๆ อยา่งเดน่ชดัน าเสนอรายช่ืออาจารย์พิเศษเพื่อพิจารณาและขออนมุตัิจากมหาวิทยาลยั  
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

          หลกัสตูรมีการศกึษา ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการและสภาพการณ์ของหลกัสตูร ตลอดจนความต้องการ
ในการปรับปรุงเปลีย่นแปลงหลกัสตูร ท าการศกึษา ส ารวจสาระและโครงสร้างของหลกัสตูร การผลติบณัฑิต วา่มีความ
สอดคล้องกบัความต้องการและสภาพการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาและสงัคมปัจจบุนั สอดคล้องกบัความต้องการในการจดั
การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ในสถานศกึษาทกุระดบัความต้องการท่ีจะเข้าศกึษาตอ่ในสาขาวชิา ความพร้อมในด้านตา่งๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณุภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอน ความทนัสมยัในการสอนและการเอาใจใสด่แูลลกูศิษย์ การน า
ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบตังิานในชีวิตจริง โดยการส ารวจ อภิปรายจากศษิย์เกา่ ศิษย์ปัจจบุนั และ
บคุลากรอื่นที่เก่ียวข้อง 
         ก่อนเปิดภาคเรียนในทกุปีการศกึษา คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอนจะ
ประชมุ เพื่อวางแผนการจดัท ารายละเอียดของรายวชิาหรือมคอ. 3 ของรายวชิาตา่งๆ โดยน าผลการประเมินใน มคอ. 5 ของ
รายวชิานัน้ ๆ ที่ผา่นการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผา่นมาของรุ่นท่ีแล้วในด้านความทนัสมยัของเนือ้หาความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนและการวดัและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัท าและปรับ มคอ. 3  ซึง่จะมกีารบนัทกึมคอ. 3 

ในระบบออนไลน์ (www.tqf.swu.ac.th) และรายงานและติดตามผลการจดัท า มคอ. 3 ตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ หลงัการ
จดัการเรียนรู้ของแตล่ะรายวชิาในแตล่ะภาคเรียนเสร็จสิน้จะมีการประชมุคณาจารย์ผู้ สอนของแตล่ะรายวชิา เพื่อทบทวนผล
การเรียนรู้ทีค่าดหวงัของรายวชิา (Course specification) การจดัการเรียนรู้ การประเมินผล และผลการเรียนของรายวิชานัน้ ๆ 
และเพื่อวางแผนการจดัท าผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคการศกึษาที่ผา่นมา (มคอ. 5 ของรายวชิาตา่งๆ) โดยจดัท า 
มคอ. 5 และสง่ภายใน 30 วนัหลงัสอบปลายภาควนัสดุท้ายเสร็จสิน้ซึง่มกีารบนัทกึ มคอ. 5 ในระบบออนไลน์ รายงานและ
ติดตามผลการจดัท า มคอ. 3 ตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

http://www.tqf.swu.ac.th/
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  หลกัสตูรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ดงันี ้
6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะมีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีทัง้เงินงบประมาณแผน่ดิน เงินรายได้ เพื่อจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ต ารา  หนงัสอื

อยา่งเพียงพอ รวมทัง้งบประมาณในการจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อพฒันานิสติและอาจารย์ 
      6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

มีการจัดท าการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลกัษณะงาน (Job Description) ให้กับ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องของคณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Job Evaluation) ที่เป็นรูปแบบ
ชดัเจน โดยการประเมินจากนิสติคณะศกึษาศาสตร์และมหาวิทยาลยั  

มีการใช้อาคาร ห้องเรียน สถานที่ สื่อ ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทัง้สื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยั และของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัทัง้ 3 แห่ง รวมทัง้จาก
ส านกัหอสมดุกลาง และศนูย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นรูปแบบชดัเจน และพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล มีการจดัท าระบบด้านการพฒันาบคุลากร โดยเฉพาะการได้รับการศึกษาดงูาน 
การอบรม การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ และการขอผลงานทางวิชาการในสาขางานท่ีเก่ียวข้อง 

มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ์  อาคารสถานที่ เพื่อให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดไว้  

การสง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู มีระบบสง่เสริมสนบัสนนุการเสนอขอรับรางวลัของคณาจารย์ เช่น มี
การติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบโดยเร็ว  มีการกระตุ้ น และช่วยเหลือผู้ ที่ 
มีศกัยภาพในการขอรับรางวลัในด้าน ตา่งๆ อาทิ ด้านงานเอกสาร/งานธุรการ  

ยกย่องให้เกียรติผู้ ได้รับรางวลั โดยวิธีต่างๆ เช่น การประชาสมัพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั การจดับรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

มีการธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีการหา Training Needs ของบุคลากร ทัง้ในสาย
อาจารย์และสายสนบัสนนุ ให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพฒันางาน
ของตนให้มีศักยภาพเพิ่มขึน้  โดยสามารถประเมินได้   มี กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน   บุคลากรทุกคน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และได้ร่วมมือกันท างาน  มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง  ระหว่างผู้ บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา และระหวา่ง ผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วยกนั เพื่อท าให้เกิดความรู้สกึที่ดีและพฒันางานร่วมกนั มีการประเมินความ
พงึพอใจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทกุกลุม่ ทกุระดบั อยา่งเป็นระบบ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอต่อผู้บริหาร
ระดบัสงู และมีแนวทางในการพฒันาให้บคุลากรในองค์กรมีความพงึพอใจที่เพิ่มขึน้  สร้างบรรยากาศของสถานท่ีท างานให้น่า
อยู่  ตัง้แต่  สภาพแวดล้อม  บรรยากาศของการท างาน  การให้  สวัสดิการพนักงาน  การดูแลบุคลากรในองค์กร 
ทกุคนอยา่งเสมอภาคทดัเทียมกนั สร้างบรรยากาศของความสขุในการท างานให้ดียิ่งขึน้ 

     6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับอาจารย์และส านักส านักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ต ารา หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเลคทรอนิกส์เพิ่มเติมในแตล่ะปีการศกึษา 
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มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจดัซือ้สือ่ ต ารา วสัด ุอปุกรณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของคณะในแตล่ะปี  
จากงบประมาณเงินแผน่ดิน เงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวชิาการ 

ในกรณีที่ต้องการบุคลากรทดแทนหรือเพิ่มเติม มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างโปร่งใส
และเขียนแนวปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

จดัให้มีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกบัหลกัสตูรมาเป็นอาจารย์พิเศษ มี
ห้องเรียน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอส าหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ทัง้สามแหง่เป็นแหลง่ประสบการณ์ และมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

      6.4  การประเมินความพยีงพอของทรัพยากร 
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ  ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียน 

การสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จ าเป็น จากการสอบถาม ส ารวจความคิดเห็นของนิสติและอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด ท าการบริการอาจารย์และนิสิต เพื่อจดัหา ตรวจสอบและประเมินสื่อและวสัดุอปุกรณ์

โดยตรงและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
มีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตร์ท าหน้าที่บริการด้านโสตทศันปูกรณ์ และคอมพิวเตอร์ รวมทัง้

ตรวจสอบประเมินวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ และปรับปรุงแก้ไขให้อยูใ่นสภาพท่ีดีใช้การได้เป็นประจ าทกุสปัดาห์ 
           6.5  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

      6.5.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
        กระบวนการรับบคุลากรเข้าท างานประจ าหลกัสตูรเป็นระบบ ตัง้แต่การเสนอเพื่อขออตัราที่เหมาะสมกบัภาระ

งาน การประชุม เพื่ อก าหนดคุณสมบัติผู้ เข้า รับต าแหน่ง มีประสบการณ์ เพียงพอต่อความรับผิดชอบการงาน    
การด าเนินการประกาศรับสมคัรทกุสื่อ อยา่งกว้างขวางและทัว่ถึง การรับสมคัรและตรวจคณุสมบตัิ การแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการรับสมคัรคดัเลอืกโดยการสอบวดัคณุสมบตัิ   

      6.5.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดให้มีการพฒันาบคุลากรเช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษา 
หรือการฝึกการท ากิจกรรมร่วมกบันิสติและอาจารย์ เป็นต้น 
7.  ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2559 

ปีที่ 2 
2560 

ปีที่ 3 
2561 

ปีที่ 4 
2562 

ปีที่ 5 
2563 

(1)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

     

(2)  มีรายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิแหง่ชาติ หรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้
ครบทกุรายวิชา 

     

(4)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ      
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ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 
(5)  จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 
หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี
การศกึษา 

     

(7)  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจดัการ
เรียนการสอน 

     

(9)  อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

     

(10)  จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันาวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

     

(11)  ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มตีอ่คณุภาพหลกัสตูร 
เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

(12)  ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มตีอ่บณัฑิตใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการท่ีใช้ในการประเมินกลยทุธ์การสอน โดยการประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลงั

การเข้ารับการอบรม การน ากลยทุธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรหรือวิธีการสอน การวเิคราะห์
ผลการประเมินของนิสติและหลกัสตูรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการท่ีจะน าผลการ
ประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยทุธ์การสอน  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน  
การประเมินทกัษะของคณาจารย์ในการใช้กลยทุธ์การสอน โดยการประเมินของนิสติในแตล่ะรายวชิา  

การสงัเกตการณ์ของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรหรือหวัหน้าภาค การพิจารณาจากประมวลการสอนรายวิชา การทดสอบ
ผลการเรียนรู้ของนิสติในหลกัสตูร โดยเทียบเคยีงกบันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัอื่นในหลกัสตูรเดียวกนั การประเมินผล 
ความพงึพอใจของผู้ เรียนในเร่ืองคณุภาพการสอนและสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ จ านวนงานวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพฒันาคณุภาพผู้เรียน  
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

การประเมินคณุภาพของหลกัสตูรในภาพรวมและการบรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวงัจากกลุม่บคุคล ดงันี ้  1) นิสติ
และบณัฑิต 2) ผู้ทรงคณุวฒุ ิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บณัฑิตและ/หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นๆ  
              โดยการศกึษา ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการและสภาพการณ์ของหลกัสตูร ตลอดจนความต้องการ 
ในการปรับปรุง เปลีย่นแปลงหลกัสตูร โดยศกึษา ส ารวจสาระและโครงสร้างของหลกัสตูร การผลติบณัฑิต วา่มีความ
สอดคล้องกบัความต้องการและสภาพการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาและสงัคมปัจจบุนั สอดคล้องกบัความต้องการในการ
จดัการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ในสถานศกึษาทกุระดบั ความต้องการท่ีจะเข้าศกึษาตอ่ในสาขาวิชา ความพร้อมในด้าน
ตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคณุภาพในการสอนของอาจารย์ผู้สอน ความทนัสมยัในการสอนและการเอาใจใสด่แูลลกูศิษย์  
การน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบตัิงานในชีวติจริง โดยการส ารวจ อภิปรายจากศิษย์เกา่ ศษิย์ปัจจบุนั 
และบคุลากรอื่นที่เก่ียวข้อง ในการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรเมื่อครบรอบโดยมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ / สมาชิกองค์กรวิชาชีพ/ 
ผู้บริหารสถานศกึษา /ผู้บริหารการศกึษามาร่วมเป็นกรรมการพิจารณา ปรับปรุง 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร  

การประเมินตามตวับง่ชี ้ผลการด าเนินงานท่ีระบ ุโดยคณะกรรมการประเมินอยา่งน้อย 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒุใินสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอยา่งน้อย 1 คน  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสติ รวมทัง้กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร
และแผนกลยทุธ์ จาก 

1) รวบรวมข้อมลูที่ได้ท าการศกึษา ส ารวจจากบคุลากรตา่งๆ ตัง้แต ่นิสติ บณัฑิต ผู้ใช้บณัฑิต และบคุลากร
ทางการศกึษาทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อมลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  

2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูตามข้อ 1 จากการร่วมประชมุพจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ
คณาจารย์ประจ าหลกัสตูร และกรรมการการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ของคณะ 

3) เสนอแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและแผนกลยทุธ์ในการพฒันาหลกัสตูร 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุง หลกัสตูร  
ภาคผนวก ค   รายงานผลการวพิากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง    รายงานการประเมินหลกัสตูร   
ภาคผนวก จ   ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลกัสตูร  
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  (ฉบับปรับปรุง 2559) 

 คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

เนื่องจากวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้มีความหลากหลายและทนัสมยั ทางหลกัสตูรจึงด าเนินการ
วิพากษ์หลกัสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้เกิดมุมมองที่ลุ่มลึกและกว้างไกล ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบ 
ประเมินและวิพากษ์หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ฉบบัปรับปรุง 
2559) คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

 

     1)  รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต ฤทธ์ิจรูญ  
      คณบดีคณะศกึษาศาสตร์  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  

อดีตคณบดคีณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
      ผู้ทรงคณุวฒุิด้านหลกัสตูรและการสอน 

 การศึกษา 

- กศ.ด. (การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

2)  รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ   
       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการเรียนการสอน การวิจยัและการวดัและประเมินผล 

 การศึกษา 

- กศ.ด. (การทดสอบและการประเมินผล) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

3)  รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค รองศาสตราจารย์   
     ผู้อ านวยการ ส านกันวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
     ผู้ทรงคณุวฒุิด้านนวตักรรมการเรียนรู้ 
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การศึกษา 

- วท.ม. (จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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 ผลจากการตรวจสอบและวพิากษ์ร่างหลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการ 

ไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ปรัชญา 
ปรับให้เห็นวา่ ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เป็นปัจจยัหนึง่ที่มคีวามส าคญัยิ่งตอ่คณุภาพ
การศกึษา 

ปรับให้เห็นวา่ ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เป็นปัจจยัหนึง่ที่มคีวามส าคญัยิ่งต่อคณุภาพ
การศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ 
ข้อ 1.2.2 บางสว่นเช่ือมโยงกบัข้อ 1.2.4 อาจจะ
ยกมารวมกบัข้อ 1.2.4 ปรับเขียนให้กระชบั และ
ชดัเจน ด้วยรูปแบบการเขียนแบบข้ออื่นๆ 

ปรับข้อ 1.2.2 และข้อ 1.2.4 ให้กระชบั และ
ชดัเจนขึน้ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 
ข้อ 8 ใช้ค าวา่นกัวดัผลและประเมินผลทาง 
การศกึษา แทนข้อความทัง้หมด 

ปรับข้อ 8 ใช้ค าวา่นกัวดัผลและประเมินผล
ทางการศกึษา   

 

โครงสร้างหลกัสูตร  
ตดัหมายเหตอุอก และปรับรูปแบบการพิมพ์
หมายเหตใุนรูปแบบเดียวกนั 

-ตดัหมายเหตใุนตารางโครงสร้างหลกัสตูรออก 
-ปรับรูปแบบการพิมพ์หมายเหตใุนรูปแบบ 
เดียวกนั 

 

รายวิชา 
รายวชิา 506 ในหน้า 21 และ 25 ปรับช่ือ
ภาษาองักฤษ in หรือ of หน้า Curriculum 
Development 

ปรับช่ือภาษาองักฤษของรายวชิา 601  โดยใส ่
of หน้า Curriculum Development 

 

วิชา 801 ช่ือวิชาไมจ่ าเป็นต้องใสค่ าวา่  
“เพื่อพฒันา” 

วิชา 801 ตดัค าวา่ “เพื่อพฒันา”  ออก  

รายวชิา 802/803 ปรับช่ือภาษาไทยให้เป็น
รูปแบบเดียวกนั (การวเิคราะห์) 

ปรับช่ือภาษาไทยรายวิชา 802/803 ให้เป็น
รูปแบบเดียวกนั   

 

ปรับรายวิชา 811 เป็น ความเป็นผู้น าทาง
การศกึษาส าหรับครูและบคุลากรทางการศกึษา 
หรือ ความเป็นผู้น าทางการศกึษาและการ
จดัการเรียนรู้ หรือครูและผู้บริหารผู้น าการ
เปลีย่นแปลงทางการศกึษา 

ปรับรายวิชา 811 เป็น ผู้น าทางการศกึษาและ
การจดัการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการ 

ไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ปรับรายวิชา 812 เป็น โครงการทางการศกึษา
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา และเพิ่มเนือ้หาใน
สว่นของการบริหารการประเมินโครงการทาง
การศกึษาและการใช้ผลการประเมิน 

ปรับรายวิชา 812 เป็น โครงการทางการศกึษา
เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวชิาในสว่นของการบริหาร 
การประเมินโครงการทางการศกึษาและการใช้
ผลการประเมิน 

 

ตรวจสอบความถกูต้องของช่ือวิชาภาษาองักฤษ
ของวชิา 801, 811, 812, 813, 821 

ตรวจสอบความถกูต้อง และปรับช่ือ
ภาษาองักฤษของวชิา 801, 811, 812, 813, 
821 

 

รายวชิาทีม่ีการปฏิบตัคิวรปรับชัว่โมงให้
สอดคล้อง 

ตรวจสอบ และชัว่โมงของรายวิชาที่มีการปฏิบตัิ 
ให้สอดคล้องกนั 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
เขียนให้กระชบั ไมซ่บัซ้อนและสอดคล้องกบัช่ือ
รายวชิา  

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้กระชบั และสอดคล้อง
กบัช่ือรายวิชา 

 

รายวชิาสมัมนาควรเขยีนให้ชดัเจนวา่ ผู้ เรียน
จะต้องศกึษาข้อมลูและน าเสนองานท่ีเก่ียวข้อง
กบัรายวิชา มีการแลกเปลีย่นความรู้ ความ
คิดเห็น และวเิคราะห์ร่วมกนั เพื่อให้ได้แนวทาง
ในการแก้ปัญหา   

ตรวจสอบ และปรับค าอธิบายรายวิชาสมัมนา 

 

ความทนัสมัยของรายวิชา 
เพิ่มรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม
การจดัการเรียนรู้ 

เพิ่มเนือ้หา สาระ และการปฏิบตัทิี่เก่ียวกบั
เทคโนโลยีและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
เน้นการประเมินผลในด้านจริยธรรมทางวิชาการ
ควบคูไ่ปด้วยในทกุกิจกรรม 

เพิ่มการประเมินผลในด้านจริยธรรมทางวิชาการ
ควบคูไ่ปด้วย 

 

อาจารย์ผู้สอน 
ควรมีอาจารย์ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม 
การจดัการเรียนรู้ 

เพิ่มอาจารย์ด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม 
การจดัการเรียนรู้ 

 

สถานที่และอุปกรณ์ 
ระบสุถานท่ีจดัการเรียนการสอนให้ชดัเจน 

ระบสุถานท่ีจดัการเรียนการสอน ให้ชดัเจน  
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการ 

ไม่ปรับปรุงแก้ไข 
คุณลักษณะพิเศษของนิสติ 
ควรก าหนดให้ไมซ่ า้ซ้อนกบัคณุลกัษณะขัน้ต ่า
ตาม TQF และควรเป็นอตัลกัษณ์ที่โดดเดน่ของ
บณัฑิต มศว 

ปรับคณุลกัษณะพิเศษของนิสติ 
ให้สอดคล้องกบัเอลกลกัษณ์และจดุเดน่ของ
หลกัสตูร 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
อาจจะตดัประเด็นที่ซ า้กนัออก (หน้า 41-46) 
ก าหนดตาม TQF โดยแตล่ะข้อ อาจะแบง่เป็น
ประเด็นยอ่ย เพื่องา่ยตอ่การก าหนดกลยทุธ์การ
สอนและการประเมินผล 

ปรับผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้านให้กระชบัและ
สอดคล้องกบัเอลกลกัษณ์และจดุเดน่ของ
หลกัสตูร และเพิ่มผลการเรียนรู้ด้านท่ี 6 

 

กลยุทธ์การสอนกบัผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การสอน ก าหนด key word แล้วขยาย
ความโดยสงัเขป เพื่ออา่นและปฏิบตัิตามได้ง่าย 

ปรับกลยทุธ์การสอน ให้กระชบัและปฏิบตัิตาม
ได้ง่าย 

 

ผลการเรียนรู้กับการประเมินผลการเรียนรู้ 
เน้นการประเมินผลในด้านจริยธรรมทางวิชาการ
ควบคูไ่ปด้วยในทกุกิจกรรม 
 

เพิ่มการประเมินผลในด้านจริยธรรมทางวิชาการ
ควบคูไ่ปด้วย  

 

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
การพฒันาความรู้ ข้อ 2.2 การพฒันาวชิาการ
และวิชาชีพด้านอื่น ๆ ควรเพิม่การจดัโครงการ
รับใช้สงัคม โดยสง่เสริมให้คณาจารย์น าองค์
ความรู้ไปบริการวชิาการแก่สงัคม 

เพิ่มการจดัโครงการรับใช้สงัคม โดยสง่เสริมให้
คณาจารย์น าองค์ความรู้ไปบริการวิชาการ 
แก่สงัคม ในหมวด 6 การพฒันาคณาจารย์ 
การพฒันาความรู้ ข้อ 2.2  
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ภาคผนวก ง   
รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร  
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รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนิสิตชัน้ปีสุดท้าย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศึกษา  2558 

 
การประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษา

และการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558  มีรายละเอียดดงันี ้
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษา

และการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การวิจยัครัง้นีเ้พื่อประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการ

ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพของหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการ

จดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558 ตามความคดิเห็นของนิสติปีสดุท้าย 
2. ได้ข้อมลูพืน้ฐานส าหรับคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในการที่จะน าข้อมลูไปปรับปรุง หลกัสตูร

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้   
 

วิธีด าเนินการ 
การประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการทางการศกึษา

และการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558 มีวิธีการด าเนินการดงันี ้
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เปา้หมายที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ นิสติปีสดุท้ายของหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง

การศกึษาและการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558   จ านวน 21 คน   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี

บณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีการศกึษา  2558  ซึง่เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1  ข้อมลูทัว่ไป สอบถามเก่ียวกบัเพศ และวิชาเอก 
ตอนที ่2  ความคิดเห็นตอ่คณุภาพของหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการทางการศกึษาและ

การจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558 
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ตอนที ่3  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 

ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558 มีการแปล
ความหมายคา่เฉลีย่ ดงันี ้

4.51 – 5.00  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมากทีส่ดุ   
3.51 – 4.50  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัมาก   
2.51 – 3.50  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัน้อย   
1.00 – 1.50  หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดบัน้อยที่สดุ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศกึษาครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูโดยแจกแบบประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญา

ดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีการศกึษา  2558 จ านวน  21 ฉบบั    

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการ 

ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2558 ครัง้นีว้ิเคราะห์และ 
การประมวลผลข้อมลู  ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติตอ่ไปนีค้า่ความถ่ี ร้อยละ  คา่เฉลีย่
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าผลการวเิคราะห์ที่ได้น าเสนอในรูปตารางและบรรยายประกอบตาราง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษา

และการจดัการเรียนรู้  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา  2558  ในครัง้นีเ้สนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

ตอนที ่1  ข้อมลูทัว่ไป 
ตอนที ่2  ผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิา

วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้   
ตอนที ่3  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีรายละเอยีดดงันี ้
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูทัว่ไปของนิสติปีสดุท้ายที่ประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  จ าแนกตามภมูิหลงั แสดงดงัตารางที่ 1   
 
 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 90 
 

ตารางที่ 1   แสดงข้อมลูทัว่ไปของนิสติปีสดุท้ายที่ประเมินความพงึพอใจตอ่คณุภาพของหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  จ าแนกตามภมูิหลงั  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
 เพศ   

ชาย 5 23.81 
หญิง 16 76.19 

รวม 21 100.00 
วิชาเอก   

การศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
    เพื่อการพฒันา 

14 66.67 

การศกึษาปฐมวยั  7 33.33 
รวม 21 100.00 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า  นิสิตปีสุดท้ายที่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (จ านวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.19)  และ
เพศชาย (จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.81)  และสว่นใหญ่เป็นนิสิตวิชาเอกการศึกษาและการจดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันา 
(จ านวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.67) และวิชาเอกการศกึษาปฐมวยั (จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.33) ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพหลกัสตูรโดยนิสิตชัน้ปีสุดท้าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   แสดงดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2    แสดงผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการ
ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้   

รายการประเมิน 
X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. หลักสูตร    
    1) การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 4.58 0.61 มากที่สดุ 
    2) มีการจดัแผนการศกึษาตลอดหลกัสตูรอยา่งชดัเจน 4.37 0.68 มาก 
    3)  มีปฏิทินการศกึษาและโปรแกรมการศกึษาแตล่ะภาคอยา่งชดัเจน 4.21 0.71 มาก 
    4) วิชาเรียนหมวดวิชาเลอืกเสรีเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการ 3.84 0.96 มาก 
    5) จ านวนชัว่โมงเรียนในแตล่ะวิชาเหมาะสม 4.47 0.61 มาก 

เฉลี่ย ข้อ 1. 4.29 0.71 มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
2. อาจารย์ผู้สอน    
    1) อาจารย์ผู้สอนมคีณุวฒุิและประสบการณ์ ในรายวชิาที่สอนเหมาะสม 4.58 0.61 มากที่สดุ 
   2) อาจารย์สอนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 4.58 0.69 มากที่สดุ 
   3) อาจารย์สอนตรงตามเนือ้หาและเวลาทีก่ าหนด 4.42 0.41 มาก 
   4) อาจารย์สนบัสนนุสง่เสริมให้นิสติเรียนรู้ และพฒันาตนเองสม ่าเสมอ 4.68 0.48 มากที่สดุ 
   5) อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวชิาการและการพฒันานิสติได้เหมาะสม 4.53 0.49 มากที่สดุ 
   6) ประสทิธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 4.58 0.53 มากที่สดุ 

เฉลี่ย ข้อ 2. 4.56 0.54 มากที่สดุ 
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้    
    1) ห้องเรียนมีอปุกรณ์เหมาะสม เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 4.11 0.99 มาก 
    2) ห้องปฏิบตัิการมีอปุกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ 3.79 0.84 มาก 
    3) ระบบบริการห้องสมดุเหมาะสม และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 3.95 0.78 มาก 
    4) ระบบสารสนเทศเอือ้ตอ่การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.11 0.57 มาก 
    5) สภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 4.05 0.71 มาก 

เฉลี่ย ข้อ 3. 4.00 0.78 มาก 
4. การจัดการเรียนการสอน    
    1) การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องกบัลกัษณะวิชาและ 
       วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

4.32 0.48 มาก 

    2) กระบวนการจดัการเรียนการสอนสง่เสริมให้มีมาตรฐาน 4.47 0.61 มาก 
    3) มีการน าผลงานวจิยั หรือองค์ความรู้ใหมม่าใช้ในการเรียนการสอน 4.32 0.82 มาก 
    4)  วิธีการสอนกระตุ้นการคดิ วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 4.58 0.61 มากที่สดุ 
    5) มีการใช้สือ่ประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม 4.00 0.67 มาก 
    6) สง่เสริมให้นิสติได้ประยกุต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวชิาชีพ  
        และ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพฒันาการเรียนรู้ 

4.58 0.51 มากที่สดุ 

    7) มีความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 4.26 0.65 มาก 
    8) มีการฝึกทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ 
       ด้วยตนเอง 

4.47 0.61 มาก 

    9) กิจกรรมที่จดัเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคิดอยา่งอิสระตามความสนใจ 4.53 0.51 มากที่สดุ 
    10)  สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมควบคูไ่ปกบัการจดักิจกรรม 4.68 0.48 มากที่สดุ 

เฉลี่ย ข้อ 4. 4.42 0.60 มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดับความคดิเห็น 
5. การวัดและประเมินผล    
    1)  วิธีการประเมินผลสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกิจกรรมการเรียน

การสอน 
4.42 0.61 มาก 

    2) การวดัและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ลว่งหน้า 

4.47 0.70 มาก 

    3) ระบบการวดัและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา 4.47 0.61 มาก 
    4)  ใช้การประเมินที่หลากหลายเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอน   
4.53 0.61 มาก 

เฉลี่ย ข้อ 5. 4.47 0.63 มาก 
6. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสติ    

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
    1) สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรมที่ซบัซ้อน 

ในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ 
4.63 0.60 มากที่สดุ 

    2) แสดงออกซึง่ภาวะผู้น าในการสง่เสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิ 
       ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรมในท่ีท างานและในชมุชนท่ีกว้างขวางขึน้  

4.42 0.69 มาก 

    3) สนบัสนนุอยา่งจริงจงัให้ผู้อื่นใช้การวินจิฉยัทางด้านคณุธรรม  
      จริยธรรมในการจดัการกบัข้อโต้แย้งและปัญหาทีม่ีผลกระทบตอ่ตนเอง 
     และผู้อื่น 

4.53 0.61 มากที่สดุ 

เฉลี่ย 4.53 0.63 มากที่สดุ 
2) ด้านความรู้    

1) มีความรู้และความเข้าใจอยา่งถอ่งแท้ ในเนือ้หาสาระวิทยาการ 
 และนวตักรรมทางการศกึษาและการเรียนรู้   

4.32 0.82 มาก 

2)  มีความเข้าใจทฤษฎี การวจิยัและการปฏิบตัิทางวชิาชีพทางการ 
           ศกึษาอยา่งลกึซึง้ในระดบัแนวหน้า 

4.26 0.81 มาก 

3) มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัในแนวปฏิบตัใินวชิาชีพท่ีเป็นอยู่ 
        ในสภาพแวดล้อมของระดบัชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ 
        ตอ่สาขาวิชาชีพ รวมทัง้เหตผุลและการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

4.63 0.60 มาก 

เฉลี่ย 4.40 0.74 มาก 
3) ด้านทักษะทางปัญญา    

1) สามารถใช้ความเข้าใจอนัถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหา 
         ความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และขจดัอปุสรรคตา่งๆ  
         ท่ีเผชิญได้อย่างถกูต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล  
       คณุธรรมและข้อมลูสารสนเทศ 

4.42 0.61 มาก 
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รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ 

ความคดิเห็น 
     2) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในการจดัการบริบทใหม ่
         ที่ไมค่าดคดิทางวชิาการและวิชาชีพ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและ 
         สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

4.42 0.61 มาก 

     3) วิจยัค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ 
         ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวจิยั  
         ซึง่ขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏิบตัิในวชิาชีพท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งมีนยัส าคญั 

4.47 0.61 มาก 

เฉลี่ย 4.44 0.61 มาก 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

1)  มีความสามารถสงูในการแสดงความเห็นทางวชิาการและวิชาชีพ  
      สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบัซ้อนสงูมากด้วยตนเอง  
      รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.16 0.60 มาก 

5) สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกิจกรรมกลุม่อยา่งสร้างสรรค์ และแสดงออก 
ถึงความโดดเดน่ในการเป็นผู้น าในทางวชิาการหรือวชิาชีพ และสงัคม 

4.11 0.74 มาก 

3) มีความรับผิดชอบในการด าเนนิงานของตนเอง ร่วมมือกบัผู้อื่น 
ในสถานศกึษา ในชมุชนในการพฒันาผู้ เรียนและสงัคมอยา่งสร้างสรรค์
และร่วมมือกบัผู้อื่นอยา่งเตม็ที่ในการจดัการข้อโต้แย้งและปัญหาตา่ง ๆ 

4.42 0.69 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.68 มาก 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

1) มีความสามารถคดักรองข้อมลูทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อน ามาใช้ 
ในการศกึษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 
ในด้านตา่ง ๆ 

4.16 0.69 มาก 

2) มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถา่ยทอดความคดิ ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สกึ และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาตนเองและสงัคม 

4.47 0.61 มาก 

3) เลอืกรับหรือไมรั่บข้อมลูขา่วสารด้วยหลกัเหตผุลและความถกูต้อง  
โดยค านงึถึงผลกระทบทีม่ีตอ่ตนเองและสงัคมได้อยา่งเหมาะสม 

4.47 0.70 มาก 

เฉลี่ย 4.37 0.67 มาก 
เฉลี่ย ข้อ 6. 4.39 0.67 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.36 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 2  พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพหลกัสตูรโดยนิสิตชัน้ปีสดุท้าย  หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.36, S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ ซึ่งมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (X = 4.56,  S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการวดัและประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.47,  
S.D. = 0.63) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.42,  S.D. = 0.60) ด้านคณุลกัษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ของนิสติ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39,  S.D. = 0.67) ด้านหลกัสตูร (X = 4.29, S.D. = 
0.71) และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (X = 4.00, S.D. = 0.78) ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพหลกัสตูรโดยนิสิตชัน้ปีสุดท้าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวม  แสดงดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2    แสดงผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูรโดยนิสติชัน้ปีสดุท้าย หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการ
ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  ในภาพรวม   

 

รายการประเมิน 
X  S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. หลกัสตูร 4.29 0.71 มาก 
2. อาจารย์ผู้สอน 4.56 0.54 มากที่สดุ 
3. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4.00 0.78 มาก 
4. การจดัการเรียนการสอน 4.42 0.60 มาก 
5. การวดัและประเมินผล 4.47 0.63 มาก 
6. คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ของนิสติ    

 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.53 0.63 มากที่สดุ 

 2) ด้านความรู้ 4.40 0.74 มาก 

 3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4.44 0.61 มาก 

 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 4.23 0.68 มาก 

 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.37 0.67 มาก 

เฉลี่ย 4.39 0.67 มาก 
เฉลี่ยรวม 4.36 0.66 มาก 

 

จากตารางที่ 3  พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพหลกัสตูรโดยนิสิตชัน้ปีสดุท้าย  หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.36,  S.D. = 0.66) ตามล าดบั 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ ซึ่งมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (X = 4.56,  S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ด้านการวดัและประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.47,  
S.D. = 0.63) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (X = 4.42,  S.D. = 0.60) ด้านคณุลกัษณะ
บณัฑิตที่พงึประสงค์ของนิสติ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39,  S.D. = 0.67) ด้านหลกัสตูร (X = 4.29, S.D. = 
0.71) และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (X = 4.00, S.D. = 0.78) ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จุดเด่น 

(1) หลกัสตูรมีความทนัสมยัและนา่สนใจ 
(2) คณาจารย์ทกุทา่นดแูลเอาใจใสน่ิสติทกุคนเป็นอยา่งดี รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและแนะน างานวิจยัพร้อมทัง้

ติดตามชว่ยเหลอืนิสติทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 
(3) มีการอบรม ศกึษาดงูานในมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
(1) เรียนรายวิชา COURSE WORK เพิ่มมากขึน้ 
(2) เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัการวิจยั ให้ครอบคลมุรูปแบบท่ีนิสติท าปริญญานิพนธ์  
(3) ควรมีมาตรการกระตุ้น เร่งรัดการท าปริญญานิพนธ์ เพื่อนิสติจะได้สามารถจบการศกึษาทนัตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
(4) เพิ่มคณาจารย์ในหลกัสตูรให้มากขึน้ โดยเน้นท่ีความหลากหลายและความเช่ียวชาญในแตล่ะด้าน และ

สอดคล้องกบัความต้องการของนิสติ  เนื่องจากจ านวนผู้ที่สนใจเข้าศกึษาในหลกัสตูรฯ เป็นจ านวนมาก 
และเพื่อก่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการศกึษาและการจดัท าวจิยัในล าดบัตอ่ไป 

(5) หลกัสตูรควรจดัปฏิทินส าหรับการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่ชดัเจน เช่น ทกุบา่ยวนัพธุ  เพื่อให้การ 
นดัหมายในการสอบสะดวก มากขึน้ 

(6) มีการจดัอบรมภาษาองักฤษให้กบันกัศกึษาก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปศกึษาดงูาน
ตา่งประเทศ จะท าให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึน้ 

(7) เพิ่มเติมการฝึกปฎิบตัิจริงในการเก็บข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapansiri  Susaorat 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-648-8864 
 Email prapansiri@gmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
                          และปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

กศ.บ. พลศกึษา-สขุศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2519 
ค.ม. พลศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2521 
กศ.ด. พฒันศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2539 

ความเชี่ยวชาญ 
 หลกัสตูรและการสอน พฒันศกึษาศาสตร์  การวจิยัในชัน้เรียน การวิจยัทางการศกึษา การ

ฝึกอบรมทางการศกึษา  การประเมินโครงการทางการศกึษา การพลศกึษา สขุศกึษาและนนัทนาการ ผู้น าและ
กิจกรรมเยาวชน 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.   วนัศิริ  สมบญุ, ปิยะดา  จิตรตัง้ประเสริฐ, ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT เร่ืองปริมาณสมัพนัธ์. วารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ 2557; 15: 82-93. 

2.  ฉวีวรรณ  สสีม, จินดา  แต้มบรรจง, สมสรร วงษ์อยูน้่อย, ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ. การพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้วิชาเคมีทัว่ไปโดยใช้สมองเป็นฐาน ส าหรับนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา.  วารสาร
ศรีนครินทรวิโรฒวจิยัและพฒันา (สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 2556; 5: 46-55. 

3.  วรินทร  โพนน้อย, ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ, ศิริยภุา  พลูสวุรรณ, อารี  สณัหฉวี. นวตักรรมการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทยแบบสมดลุภาษาส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษา. วารสารวจิยัทางการ
ศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร-วิโรฒ 2555; 6: 76-84. 

2. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ. (2556).  การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน เครือมลูนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแหง่ประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ: การวจิยัทางการศกึษา
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ระดบัชาติ ครัง้ที่ 2 พลงัการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล; 12 กนัยายน 2556; อาคารนวตักรรม ศ.ดร.
สาโรช  บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดกัส์; 2556. หน้า 
8-15. 

2. ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ. การพฒันาแบบฝึกหดัทกัษะการคิดวเิคราะห์ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา.  
เอกสารประกอบการประชมุวชิาการ: การวิจยัทางการศกึษา ระดบัชาติ ครัง้ที่ 1 พลงัการ
เรียนรู้ก้าวสูส่ากล; 12 กนัยายน 2555; อาคารวจิยัตอ่เนื่องสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกมุารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดกัส์; 
2555. หน้า 9-16. 

3. ต ารา/หนังสือ 
1. ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ.  การพฒันาการคิด (ฉบบัปรับปรุงใหม)่. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิค พริน้ติง้; 

2556. หน้า 1-393. 
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 

1. การพฒันาหลกัสตูรส าหรับเดก็ผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หวัหน้า
โครงการวิจยั).   

2. การประเมินโครงการเพิ่มประสทิธิภาพสถานศกึษาต า่กวา่เกณฑ์. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หวัหน้า
โครงการวิจยั).   

3. การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย. ทนุ
วิจยัจากมลูนิธีคณะเซนต์คาเบรียบแหง่ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หวัหน้า
โครงการวิจยั).   
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2) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sunee  Haemaprasith 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ตอ่ 15564 
 Email sunee_hae@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ค.บ. การมธัยมศกึษา: ชีววิทยา-
คณิตศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2520 

ศศ.บ. การประถมศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2543 
ค.ม. สถิติการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2525 
กศ.ด. การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2533 

ความเชี่ยวชาญ 
 การพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ การวิจยัทางการศกึษา สถิติทางการศกึษา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศภุวรรณ  สจัจพิบลู, วนัเพ็ญ  ประทมุทอง, รังรอง  สมมิตร.   ผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คูค่วามดีส าหรับนิสติครู (ระยะที่ 1).  วารสารวิจยั
ทางการศกึษา 2559. 10: 11-28. 

2. สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, ศภุวรรณ สจัจพิบลู, โอภาส สขุหวาน. การประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูรสหวิทยาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อการประกนัคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา. วารสารวชิาการ
อตุสาหกรรมศกึษา 2558. 9: 1-15.  

3. สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, โอภาส สุขหวาน. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาส าหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม.วารสารศรี
นครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  2558. 7: 165-86. 
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4. ศิริลกัษณ์  ชาวลุม่บวั, สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ. การพฒันาหลกัสตูรบรูณาการแบบ STEM รายวชิา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เร่ือง อ้อย ส าหรับชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3. วารสารศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา 2558. 26: 224-36. 

5. ยพุาพนัธ์  มินวงษ์, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์. การพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ทีเ่น้นการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (3P) ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 2558. 26: 210-23. 

6. สมควร  ไขแ่ก้ว, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ปรินทร์ ชยัวิสทุธางกรู, วนิดา  ธนประโยชน์ศกัดิ,์ กมลวรรณ  
กนัยาประสทิธ์ิ. การพฒันาหลกัสตูรสิง่แวดล้อมศกึษาแบบบรูณาการท่ีเน้นแหลง่เรียนรู้นอก
ห้องเรียนในจงัหวดัภเูก็ตเพื่อสง่เสริมการรู้สิง่แวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. 
วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 2557. 25: 50-63. 

7. เกริก ศกัดิ์สภุาพ, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ประมวล ศิริผนัแก้ว, พงษ์แก้ว อดุมสมทุรหิรัญ, ธีรพงษ์  แสง
ประดิษฐ์. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมมโนทศัน์และเจตคติวชิาฟิสกิส์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 2557. 25: 37-
49. 

8. สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาส าหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ .วารสารศรีนครนิทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 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. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. Development of An 

Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I). 
The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 
2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot 
University. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 
57,142-44. 
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2. จนัทร์จีรา เทพดนตรี, สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ. การพฒันาบทปฏิบตัิการท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน เร่ือง 
ยางพารา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3.  เอกสารประกอบการประชมุวิชาการเสนอ
ผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 34;  27  มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2558.  หน้า 1578-89. 

3. จารีพร ผลมลู,  สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, เกริก ศกัดิ์สภุาพ. การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้บรูณาการแบบ 
STEAM ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 3: กรณีศกึษา ชมุชนวงัตะกอ จงัหวดัชมุพร. 
เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 34;  
27  มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2558. หน้า 
1567-77. 

4. อโณทยั นนัทสนุทร,  สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, เกริก ศกัดิ์สภุาพ. ผลการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งมวีิจารณญาณ เร่ือง พนัธุกรรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4. เอกสารประกอบการประชมุวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ 
ครัง้ที่ 34;  27  มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 
2558. หน้า 1558-66. 

5. เรณ ูเบ้าวรรณ, สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ, สณิุสา สมุิรัตนะ. วิจยัปฏิบตักิาร : การพฒันาทกัษะทาง
สงัคมและจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี ท่ี 1 ห้องเรียนอจัฉริยะ ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชมุทางวชิาการ เสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐ์
ระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บณัฑิตวิทยาลยั; 3-5 
พฤศจิกายน 2557; อาคารบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 253-61. 

6. อลสิา  ราชวตัร, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ.  ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้วจิยัเป็นฐานด้วยรูปแบบ 
IDSPEE เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่ง
สร้างสรรค์ เร่ืองธาตแุละสารประกอบในอตุสาหกรรม ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย. เอกสารประกอบงานประชมุทางวชิาการ เสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐ์ระดบั
บณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บณัฑิตวิทยาลยั; 3-5 พฤศจิกายน 
2557; อาคารบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 231-39. 

7. เกริก ศกัดิ์สภุาพ, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, พงษ์แก้ว อดุมสมทุรหิรัญ,ประมวล ศิริผนัแก้ว, ธีรพงษ์  
แสงประดิษฐ์. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่มตีอ่ความสามารถในการ
แก้ปัญหาฟิสกิส์และความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. 
เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 29; 
24-25 ตลุาคม 2556; มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง เชียงราย; 2556. หน้า 116-24. 
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8. สมควร  ไขแ่ก้ว, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ปรินทร์ ชยัวิสทุธางกรู, วนิดา  ธนประโยชน์ศกัดิ,์ กมลวรรณ  
กนัยาประสทิธ์ิ. ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้หลกัสตูรสิง่แวดล้อมศกึษาแบบบรูณาการท่ี
เน้นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนในจงัหวดัภเูก็ตตอ่การรู้สิง่แวดล้อมของนกัเรียนกลุม่ไมเ่น้น
วิทยาศาสตร์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชมุ
วิชาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 29; 24-25 ตลุาคม 2556; 
มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง เชียงราย; 2556. หน้า 108-15. 

9. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้
ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี
ที่ 1-3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดบัชาติ ครัง้ที่ 2 
พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดกัส์; 2556. หน้า 33-40. 

3. ต ารา/หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. การประเมินโครงการอาสาและพฒันาปอ้งกนัตนเองแหง่ชาติประจ าปี พ.ศ.2557 ของกอง

อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.). ทนุวิจยัจากกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หวัหน้าโครงการวจิยั). 

2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสิตนักศึกษาครู. ทนุวจิยั
เงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2556. (หวัหน้าโครงการวิจยั).   

3. การประเมินโครงการอาสาและพฒันาปอ้งกนัตนเองแหง่ชาติประจ าปี พ.ศ.2556 ของกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.). ทนุวิจยัจากกองอ านวยการรักษา
ความมัน่คงภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

4. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คูค่วามดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขา่ยวจิยั
ทางการศกึษาเขตภาคกลางตอนลา่งกลุม่ที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลงัการเรียนรู้ส าหรับครูและ
ผู้บริหาร. ทนุวิจยัจากงบประมาณแผน่ดินจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ 2552-2554. (หวัหน้า
โครงการวิจยั). 

5. การประเมินโครงการอาสา และพฒันาปอ้งกนัตนเองแหง่ชาติประจ าปี พ.ศ.2555 ของกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.). ทนุวิจยัจากกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หวัหน้าโครงการวจิยั). 

6. การประเมินโครงการอาสาและพฒันาปอ้งกนัตนเองแหง่ชาติประจ าปี พ.ศ.2554 ของกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.). ทนุวิจยัจากกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หวัหน้าโครงการวจิยั). 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
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 ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหุ  ปัญญา
ส าหรับนกัเรียนในระดับประถมศึกษา (ปีที่ 3). วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยศัรีนครินทรวิโรฒ ปีที่10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 
หน้า 109-112.  

2. สทุธินนัท์ บญุพฒันาภรณ์,  รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง,  ลดัดาวลัย์ เกษมเนตร. การพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อสง่เสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา.  วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2559 หน้า 109-112. 

3. ภานมุาส  เศรษฐจนัทร,  รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง, ดวงใจ  สเีขียว. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการวดัความยาวและการชัง่ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
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โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2556; 8:133-43. 

4. กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์ ,   รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง,  ดวงใจ  สีเขียว.   การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติ
ทางการเรียน เร่ือง การชัง่และการตวงของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะ
ให้ รู้คิด  (CGI) ที่ เน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ ชีวิตประจ าวัน .  
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44. 

5. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญา
ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปีที่  1).  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2555; 7: 95-102.  

2.  บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Rungtiwa Yamrung.  Natural Ways of Mathematical Thinking on Multiplication and Division 

of Children Aged 7-10. ในท่ีประชมุวชิาการ (proceeding) Poster presentation ที่
ประชมุระดบันานาชาต ิในงาน EARCOME5 (The Fifth East Asia Regional Conference 
on Mathematics Education) August 18-22, 2010, Tokyo, Japan IN SEARCH OF 
EXCELLENCE IN MATHEMATICS EDUCATION: Vol.1 pp. 279 

2.พิมพ์ญาดา เจนเซน่, รุ่งทวิา แย้มรุ่ง.   ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้
โจทย์ปัญหาร้อยละ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค KWDL. (โปสเตอร์) ใน
การประชมุวิชาการระดบัชาติศกึษาศาสตร์วจิยั ครัง้ที่ 3 เร่ือง “การพฒันาคณุภาพ
การศกึษา: แนวโน้ม ความท้าทาย และความยัง่ยืน” ระหวา่งวนัท่ี 28 – 29 กรกฎาคม 2559. 
หน้า 113-124. 

3.สรชา ศกัดิ์ค าดวง, ดวงใจ  สเีขียว, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ (5E) กบัการจดัการเรียนรู้แบบดัง้เดมิ. 
(บรรยาย) ในการประชมุวชิาการระดบัชาติศกึษาศาสตร์วิจยั ครัง้ที่ 3 เร่ือง “การพฒันา
คณุภาพการศกึษา: แนวโน้ม ความท้าทาย และความยัง่ยืน” ระหวา่งวนัท่ี 28 – 29 
กรกฎาคม 2559. หน้า 156 – 168. 

4.นางสาวปวนัรัตน์ รัตนะ, นางรุ่งทิวา แย้มรุ่ง.  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง การวดั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 2 โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นการเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตร์กบั
ชีวิตประจ าวนั. (บรรยาย) ในการประชมุวชิาการระดบัชาติศกึษาศาสตร์วิจยั ครัง้ที่ 3 เร่ือง 
“การพฒันาคณุภาพการศกึษา: แนวโน้ม ความท้าทาย และความยัง่ยืน” ระหวา่งวนัท่ี 28 – 
29 กรกฎาคม 2559. หน้า 85-94. 

 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 105 
 

 
3. ต ารา/หนังสือ 

1. รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง.  หนว่ยที่ 6 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัการวดัใน ประมวลสาระชดุ
วิชาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์. นนทบรีุ: มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช; 
2554. หน้า 1–93.   

2. รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง.  เอกสารประกอบการสอนวิชา ปถ 422  การสอนคณิตศาสตร์ระดบัประถมศกึษา  
กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 
2556. หน้า 1–103.  

4.   ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. การวเิคราะห์สภาพปัญหา ปัจจยัที่สง่เสริมและปัจจยัที่เป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในการผลติและ

พฒันาครูของประเทศไทย. ทนุวจิยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. การพฒันารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเครือมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย. ทนุ
วิจยัจากมลูนิธีคณะเซนต์คาเบรียบแหง่ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้ ร่วมวจิยั).   

3. การประเมินโครงการเพิ่มประสทิธิภาพสถานศกึษาต า่กวา่เกณฑ์. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ ร่วมวจิยั).   

4. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คูค่วามดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขา่ยวจิยั
ทางการศกึษาเขตภาคกลางตอนลา่งกลุม่ที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลงัการเรียนรู้ส าหรับครูและ
ผู้บริหาร. ทนุวิจยังบประมาณแผน่ดินจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้ ร่วมวิจยั). 

5. การพฒันาคณุภาพการจดักาเรียนรู้ที่เน้นความรู้คูค่วามดี โดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญาส าหรับนกัเรียน
ในระดบัประถมศกึษา. ทนุวิจยังบประมาณแผน่ดินจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. 
(หวัหน้าโครงการวิจยั). 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

4) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวดวงใจ  สเีขียว 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangjai  Seekheio 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  - 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-200-7383 
 Email hnoo_dj@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ค.บ. การมธัยมศกึษา  
(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป – เคม)ี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542 

กศ.ม. การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 
ค.ด. การวดัและประเมินผลการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550 

ความเชี่ยวชาญ 
หลกัสตูรและการสอน การสอนวทิยาศาสตร์ การวดัและประเมินผลการศกึษา การวิจยัการศกึษา และ

สถิติทางการศกึษา 
 ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1. ดวงใจ   สเีขียว.  การพฒันารูปแบบการเสริมพลงัครูด้านการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปี ที่ 1-3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอา่น. วารสารวิชาการ
ศกึษาศาสตร์ 2557; 15 : 118-125. 

2. กลุกาญจน์  สวุรรณรักษ์; รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง; และ ดวงใจ  สเีขียว. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิและเจตคติ
ทางการเรียน เร่ือง การชัง่และการตวงของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยการสอนแนะ
ให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทกัษะการเช่ือมโยงระหวา่งคณิตศาสตณ์กบัชีวิตประจ าวนั.  
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44. 

3. ภานมุาส  เศรษฐจนัทร; รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง; และ ดวงใจ  สเีขียว.   การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ตอ่วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการวดัความยาวและการชัง่ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โดยใช้เกม
ประกอบการจดัการเรียนรู้. วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 2556; 8:133-43. 
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3. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ปารณีย์  ขาวเจริญ, ดวงใจ   สเีขยีว.  การศกึษาสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ: การ
วิจยัทางการศกึษา ระดบัชาติ ครัง้ที่ 3 พลงัการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล; 12 กนัยายน 2557; 
อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช  บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั 
เพรสโปรดกัส์; 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. ต ารา/หนังสือ 
1. ดวงใจ   สเีขียว. ปถ 424 การสอนวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษา. กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการ

ประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 1-93. 
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ   

1. การพฒันาการจัดการเรียนรู้ของครูส าหรับเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาตามกรอบแนวคดิการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ทนุวิจยัเงินรายได้
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. การพฒันาแบบวดัทกัษะชีวติและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวจิยั). 

3. การวเิคราะห์สภาพปัญหา ปัจจยัที่สง่เสริมและปัจจยัที่เป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในการผลติ
และพฒันาครูของประเทศไทย. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ ร่วมวิจยั). 

4. การพฒันารูปแบบการเสริมพลงัครูด้านการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอา่น. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หวัหน้า
โครงการวิจยั). 

5. ปัจจยัที่สง่ผลต่อสมรรถภาพการวิจยัปฏิบตัิการของนิสิตการศกึษาบณัฑิตที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2554. (หวัหน้าโครงการวจิยั). 
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5)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายกิตติชยั  สธุาสโินบล 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittichai  Suthasinobon 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-521-7826 
 Email Dr.kittichai2010@gmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ค.บ. การประถมศกึษา วิทยาลยัครูเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์       
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2534 

ศษ.บ. การมธัยมศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2545 
กศ.ม. การประถมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2541 
ศษ.ด. หลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2553 

ความเชี่ยวชาญ 
การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน การออกแบบและการจดัการเรียนรู้  การพฒันาและ

การปลกูจิตส านกึและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  การสอนคา่นิยมและจริยธรรม  การ
พฒันาบทบาทครูในการพฒันาการศกึษาในชมุชน 

 ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

1. สญัญาพร  เสงิขนุทด, กิตตชิยั สธุาสโินบล, วรินทร  โพนน้อย. การศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระประวตัศิาสตร์ เจตคติที่มีตอ่สาระประวตัศิาสตร์ และทกัษะทางสงัคม
ของนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบพทุธะกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ.  วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 2558 ; 9: 163-72. 

2. วีระพงษ์  สงิห์ครุธ, กิตตชิยั สธุาสโินบล, ครรชิต  แสนอบุล. ผลการจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ
ท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติตอ่การเรียน และทกัษะทางสงัคม สาระ
พระพทุธศาสนาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6.  วารสารวจิยัทางการศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 9: 142-51. 
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3. ปัทมา วาสสามคัคี, กิตตชิยั สธุาสโินบล, พรพิมล ประสงค์พร. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติตอ่การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวสอนภาษาเพื่อการสือ่สารโดยใช้ต านานและ ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่สารโดยใช้ต านานและนทิานพืน้บ้านกบัการสอน
แบบปกติ. วารสารวิจยัทางการศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2558; 9: 65-74. 

4. พิริยะ โม้แพง, กิตตชิยั สธุาสโินบล, ครรชิต แสนอบุล. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมโดยใช้ไตรสกิขาเป็นฐาน ส าหรบนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5. วารสารวิชาการ
ศกึษาศาสตร์ 2558; 15: 1-12. 

5. กิตติชยั  สธุาสโินบล. การพฒันาชดุฝึกทกัษะการคิดขัน้สงู เพื่อเสริมสร้างอตัลกัษณ์ครูไทยใน
อาเซยีน. วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2557; 8: 17-32. 
6. กิตติชยั  สธุาสโินบล. การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการตามแนวพทุธเพื่อ

สะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแหง่สงัคมไทยยคุปัจจบุนั. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพฒันา (Journal of Behavioral Science for Development) 
2556; 5: 149-64. 

7. กิตติชยั  สธุาสโินบล. การจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ. วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2554; 5: 7-14 

2. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. กิตติชยั  สธุาสโินบล.  การจัดการศึกษาตามรอยพระยุคคลบาทโดยใช้ไตรสกิขาเป็นฐานการ

เรียนรู้ส าหรับนิสติปริญญาตรี.  เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ: การวิจยัทาง
การศกึษา ระดบัชาติ ครัง้ที่ 2 พลงัการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล; 12 กนัยายน 2556; อาคาร
นวตักรรม ศ.ดร.สาโรช  บวัศรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปร
ดกัส์; 2556. หน้า 42-51. 

3.    ต ารา/หนังสอื 
1.  กิตติชยั  สธุาสโินบล. การจดัการเรียนการสอนแบบพทุธะ เพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมส าหรับ  

นกัเรียน. กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย; 2558. หน้า 1 – 295.  
2. กิตติชยั สธุาสโินบล. การจดัการเรียนการสอนตามแนวพทุธก้าวสูค่วามเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์. 

ราชบรีุ: ธรรมรักษ์การพิมพ์; 2555. หน้า 1-194 
4.    ทุนวจิัยที่ได้รับ 

1.  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการตามแนวพทุธ เพื่อสะท้อนแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแหง่สงัคมไทยยคุปัจจบุนั. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะ
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ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หวัหน้า
โครงการวิจยั). 

2. การพฒันาชดุฝึกทกัษะการคดิขัน้สงู เพือ่เสริมสร้างอตัลกัษณ์ครูไทยในอาเซียน. ทนุวจิยัเงินรายได้ 
    คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หวัหน้า 
    โครงการวิจยั). 
3. การพฒันาชดุฝึกทกัษะการคดิขัน้สงูตามแนวโยนิโสมนสกิาร เพื่อเสริมสร้างจิตส านกึและ

จรรยาบรรณวชิาชีพครู ส าหรับนิสติระดบัปริญญาตรี. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

4. การพฒันาแนวทางการสง่เสริมเครือขา่ยการวิจยัทางการศกึษาในการขบัเคลือ่นการวิจยัและ
พฒันาการศกึษาเขตพืน้ท่ีด าเนินการท่ี 3 ภาคกลางตอนลา่งกลุม่ที่ 3. ทนุวิจยัจากส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวจิยั). 
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6) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพรทิพย์  ศิริภทัราชยั 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Porntip  Siripatharachai 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
    174 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-828-9518 
 Email porntipkk@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ศษ.บ. มธัยมศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2539 
กศ.ม. สขุศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2539 
ศษ.ม. หลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2549 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ความเชี่ยวชาญ 
 การสอนวิทยาศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. พรทิพย์  วนัสม, พรทิพย์  ศิริภทัราชยั. การพฒันาหนงัสอือา่นเพิม่เติม เร่ือง ภยัพิบตัิทางธรรมชาตสิ าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง. วารสารสิง่แวดล้อมศกึษา 
–สสศท 2558; 6: 24-35. 

2. พรทิพย์  ศิริภทัราชยั.  ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพฒันา (สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 
2556; 5: 80-91. 

2. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ศิริรัตน์ ราชยอด, พรทิพย์ ศิริภทัราชยั. ผลของการใช้ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตร์แบบบรูณาการ เร่ือง 

ระบบร่างกายมนษุย์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการ
เสนอผลงานวจิยั ระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2558. หน้า 41. 

2. ต ารา/ หนังสือ 
- 

3. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
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1. ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 โรงเรียนในเขตวฒันา. ทนุวิจยัจาก Young Blood ฝ่ายวจิยัของมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. ภาวะโภชนาการและพฤตกิรรมบริโภคอาหารของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). ทนุวิจยัเงินรายได้โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556.  (ผู้ ร่วมวิจยั). 

3. ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม)  คณะ
ศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ทนุวิจยัเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555. (หวัหน้า
โครงการวิจยั).   

4. การวจิยัและพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์. ทนุวิจยัจากโครงการการจดัตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ องครักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หวัหน้าโครงการวิจยั).   
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

7) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางประพิมพ์พงศ์  วฒันะรัตน์ 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapimpong  Wattanarat 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-752-7117 
 Email nangfa2514p@gmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ค.บ. การศกึษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 2538 
กศ.ม. การศกึษาพิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ศษ.ด. การบริหารการศกึษาพเิศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 2557 

ความเชี่ยวชาญ 
เด็กปฐมวยัที่มีความต้องการพิเศษ  เด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. ประพิมพ์พงศ์ วฒันะรัตน์. การช่วยเหลอืเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบ Rti. วารสารวชิาการ
ศกึษาศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 16 :1-9.    

2. ประพิมพ์พงศ์ วฒันะรัตน์. การพฒันาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์ แบบอิง
เกณฑ์ส าหรับเด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้. วารสารศรีนครินทร-วิโรฒวิจยัและพฒันา (สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์). 2555; 4: 83-90. 

    2.  บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ประพิมพ์พงศ์ วฒันะรัตน์. การศกึษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี

ที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยที่ได้รับการจดักิจกรรมความเข้าใจภาษา
ผา่นประสาทสมัผสั. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการ: การวิจยัทางการศกึษา ระดบัชาติ 
ครัง้ที่ 2 พลงัการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล; 12 กนัยายน 2556; อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช  บวัศรี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดกัส์; 2556. หน้า 96-101. 

3.  ต ารา/หนังสือ 
  - 
 

   4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 

mailto:nangfa2514p@gmail.com
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1. การพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างพฒันาการด้านภาษาของเด็กปฐมวยัที่มีพฒันาการทางภาษา
ลา่ช้า. ทนุวิจยัเงินรายได้บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. การศกึษาการถ่ายโอนส าหรับเดก็ปฐมวยัที่มคีวามต้องการพิเศษ :  จากอนบุาลสูช่ัน้
ประถมศกึษา. ทนุวจิยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หวัหน้าโครงการวจิยั).  

3. การศกึษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยที่ได้รับการจดักิจกรรมความเข้าใจภาษาผา่นประสาทสมัผสั. ทนุ
วิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556. (หวัหน้าโครงการวจิยั).   
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

8) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวรังรอง  สมมติร 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rungrong  Sommitr 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  - 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 094-426-1446 
 Email rsommitr@gmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วส.บ. วิทยแุละโทรทศัน์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 
ศศ.บ. ปฐมวยัศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2541 
กศ.ม. การศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ค.ด. หลกัสตูรและการสอน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 
 
ความเชี่ยวชาญ 

การจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั   หลกัสตูรและการสอน   การพฒันาวชิาชีพครู   
ผลงานทางวิชาการ 

 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
1. สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศภุวรรณ  สจัจพิบลู, วนัเพ็ญ  ประทมุทอง, รังรอง  สมมิตร. ผลการใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คูค่วามดีส าหรับนิสติครู  (ระยะที่ 1). วารสารวจิยัทางการ
ศกึษา 2558; 10:11-28. 

 2.  บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Sommitr, R. Development Processes to Enhance Caregivers’ Preschool Child-Rearing 

Ability Based on Communities of Practice Approach. The 3rd international 
Conference of Early Childhood Education (ICECE); 2015 Sep 20-21; Early 
Childhood Education Department, Faculty of Education, State Univerty of 
Padang, Indonesia; 2015. P.189-201. 

2. Haemaprasith S., Satjapiboon S., Pratoomtong W., Sommitr R. Development of An Instructional 
Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I). The 1st 
Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 
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2015); 2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot 
University. Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 
57,142-44. 

3. รังรอง สมมิตร. การวิจยัและพฒันาชดุฝึกอบรมการจดัสภาพแวดล้อมและกิจกรรมห้องสมดุของเลน่
ส าหรับครูปฐมวยั. เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติ
ครัง้ที ่1 พลงัการเรียนรู้ก้าวสูส่ากล; 12 กนัยายน 2555; อาคารวจิยัตอ่เนื่องสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิ
สนั เพรสโปรดกัส์; 2555. หน้า 26-31. 

    3.  ต ารา/หนังสือ 
  - 

    4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. การพฒันารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการ

เรียนรู้ของนิสติครูปฐมวยั. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวิจยั).   

2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสิตนักศึกษาครู. ทนุวจิยั
เงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้
ร่วมวจิยั).   

3. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คูค่วามดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขา่ย
วิจยัทางการศกึษาเขตภาคกลางตอนลา่งกลุม่ที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลงัการเรียนรู้ส าหรับ
ครูและผู้บริหาร. ทนุวิจยังบประมาณแผน่ดินจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้
ร่วมวจิยั). 

4. การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คูค่วามดีโดยใช้ทฤษฎีสมองและการเรียนรู้ที่
เหมาะกบัสมองส าหรับเด็กปฐมวยั. ทนุวิจยังบประมาณแผน่ดินจาก วช. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552-2554.  (หวัหน้าโครงการวจิยั). 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

9) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศภุวรรณ  สจัจพิบลู 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Suppawan Satjapiboon 

 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-811-1988 
 Email maew_kate@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   

 
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ค.บ. การมธัยมศกึษา (ภาษาไทย-
ภาษาฝร่ังเศส) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2545 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2547 
ค.ด. หลกัสตูรและการสอน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2553 

ความเชี่ยวชาญ 
การจดัการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวชิาการ การพฒันาหลกัสตูร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศภุวรรณ  สจัจพิบลู, วนัเพ็ญ  ประทมุทอง, รังรอง  สมมิตร. ผลการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คูค่วามดีส าหรับนิสติครู  (ระยะที่ 1). วารสารวจิยัทางการ
ศกึษา 2558; 10:11-28. 

2. สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ ศภุวรรณ สจัจพิบลู, โอภาส สขุหวาน. การประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูรสหวิทยาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อการประกนัคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา. วารสารวชิาการ
อตุสาหกรรมศกึษา 2558; 9:1-15.  

3. ศภุวรรณ สจัจพิบลู. การพฒันาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2553)–การประเมินกลยทุธ์การสอน
ของอาจารย์ที่พฒันาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ.2553). วารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ 2556; 
14:88-101. 
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 2.  บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (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.  ต ารา/หนังสือ 
              - 
    4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 

1. การวเิคราะห์สภาพปัญหา ปัจจยัที่สง่เสริมและปัจจยัที่เป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในการผลติ
และพฒันาครูของประเทศไทย. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ ร่วมวิจยั). 

2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสิตนักศึกษาครู. ทนุวจิยั
เงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้
ร่วมวจิยั).   

3. การสงัเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยของนิสติระดบัมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการมธัยมศกึษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: การวจิยัเอกสาร.  ทนุวิจยัเงินรายได้
คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หวัหน้า
โครงการวิจยั).  

4. การพฒันาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต
หมวดวิชาชีพครู  (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีการศกึษา 2555. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ ร่วมวิจยั).    

5. การพฒันาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต
หมวดวิชาชีพครู  (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีการศกึษา 2554. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ ร่วมวิจยั). 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 119 
 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

10) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววนัเพ็ญ  ประทมุทอง 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wanphen  Pratoomtong 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  - 
 ที่ท างาน  สาขาวชิาการมธัยมศกึษา ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ตอ่ 15564 
 Email wpratoomtong_phen@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
ป.บณัฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

ความเชี่ยวชาญ 
 การสอนวิทยาศาสตร์  การพฒันาหลกัสตูร 
 

 ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศภุวรรณ  สจัจพิบลู, วนัเพ็ญ  ประทมุทอง, รังรอง  สมมิตร. ผลการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คูค่วามดีส าหรับนิสติครู (ระยะที่ 1).  วารสารวจิยัทางการ
ศกึษา 2559; 10: 11-28.  

2. วนัเพ็ญ  ประทมุทอง. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัชัน้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ
บรรยากาศการเรียนรู้กบัแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ในเขต
กรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอล์บ. วารสารศกึษาศาสตร์ 2557; 37: 132-43. 

1. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (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 
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Building, Srinakharinwirot University. Bangkok: Faculty of Education, 
Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-44. 

2. ณฐักาญจน์  เตจ๊ะเทพ, วนัเพญ็  ประทมุทอง. การศกึษามมุมองธรรมชาตวิิทยาศาสตร์และการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบชดัแจ้ง
ร่วมกบัการสะท้อนคิด. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยลยัรังสติ 
ประจ าปี 2558 (National Research Conference 2015); 24 เมษายน 2558; ชัน้ 2 อาคาร
ดิจิทลั คอมเพลก็ซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลยัรังสติ. ปทมุธานี: มหาวิทยาลยัรังสติ; 2558.  
หน้า 1403–13. 

2. ต ารา/หนังสือ 
- 

3. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. การวเิคราะห์สภาพปัญหา ปัจจยัที่สง่เสริมและปัจจยัที่เป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในการผลติ

และพฒันาครูของประเทศไทย. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ ร่วมวิจยั). 

2. การศกึษาความเข้าใจธรรมชาติวทิยาศาสตร์ของนิสติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หวัหน้าโครงการวิจยั). 

3. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสิตนักศึกษาครู. ทนุวจิยั
เงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2556. (ผู้ ร่วมวจิยั).   

4. การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัชัน้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และบรรยากาศการเรียนรู้กบั
แบบการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของ
คอล์บ. ทนุวิจยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555. (หวัหน้า
โครงการวิจยั). 

5. การประเมินโครงการอาสา และพฒันาปอ้งกนัตนเองแหง่ชาติประจ าปี พ.ศ.2554 ของกอง
อ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.). ทนุวิจยัจากกองอ านวยการรักษาความมัน่คง
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ ร่วมวิจยั). 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

11)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสณิุสา  สมุิรัตนะ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sunisa  Sumirattana 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  - 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ตอ่ 15564 
 Email sunisasu@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)  

  
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2546 
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2548 
ค.ด. หลกัสตูรและการสอน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 

ความเชี่ยวชาญ 
 หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การรู้คณิตศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

1. นนัทิยา  ไชยสะอาด, สณิุสา  สมุิรัตนะ. ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวชิา
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ ทกัษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และเจตคตติอ่การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1. วารสารสิง่แวดล้อมศกึษา-สสศท   
2558; 6: 97-109. 

2. ศราวธุ  จอมน า, สณิุสา  สมุิรัตนะ, สมชาย  ชชูาติ. การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน: แนวทางการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ และคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้. วารสารวจิยัทางการศกึษา 2557; 8: 64-77. 

2. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. เรณ ู เบ้าวรรณ, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, สณิุสา  สมุิรัตนะ. วิจยัปฏิบตัิการ: การพฒันาทกัษะทาง

สงัคมและจิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ห้องเรียนอจัฉริยะด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชมุทางวชิาการเสนอผลงานวิจยัและ
สิง่ประดิษฐ์ระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปีบณัฑิตวิทยาลยั; 
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3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.  หน้า 253 – 261. 

2. พรภทัร  สนิดี,  สณิุสา  สมุิรัตนะ, สมชาย  ชชูาติ. ผลการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการเชิงวิธีการท่ี
เน้นกระบวนการกลุม่ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถใน
การสือ่สารทางคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการท างานกลุม่ เร่ืองล าดบัและอนกุรม ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5.  เอกสารประกอบการประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ที่ 4 เร่ือง “การศกึษาเชิงสร้างสรรค์” (The 4th National 
and International Graduate study Conference 2014, IGSC 2014 “Creative 
Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557; ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร; 2557. หน้า 1368-
1381. 

3. ผกายมาศ  เหมชเูกียรติ,์ สณิุสา  สมุิรัตนะ, สมชาย ชชูาติ. ผลการใช้ชดุกิจการเรียนคณิตศาสตร์
แบบเรียนเป็นคูเ่ร่ือง ทศนิยมและเศษสว่นท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1. เอกสาร
ประกอบการประชมุวชิาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ที่ 4 เร่ือง 
“การศกึษาเชิงสร้างสรรค์” (The 4th National and International Graduate study 
Conference 2014, IGSC 2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557; 
ศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร; 2557. หน้า 1332-1342. 

    3.  ต ารา/หนังสือ 
       - 
    4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 

   - 
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12) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเกศินี  ครุณาสวสัดิ ์
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kasinee  Karunasawat 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  - 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 086-662-2863 
 Email kasinee.kk@gmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ศษ.บ. สงัคมศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2546 
ค.ม. การสอนสงัคมศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 
ค.ด. หลกัสตูรและการสอน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2556 

ความเชี่ยวชาญ 
 การสอนสงัคมศกึษา  หลกัสตูรและการสอน การศกึษาเพื่อความเป็นพลเมือง การพฒันา

จริยธรรม การใช้พทุธวิธีในการสอน 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. เกศินี  ครุณาสวสัดิ์. การศกึษาคณุลกัษณะของผู้สอนเอกการสอนสงัคมศกึษาตามความต้องการ
ของนิสติระดบัปริญญาโท วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2559;13: 164-
172 

2. เกศินี ครุณาสวสัดิ์. การแก้ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ (The Other 3 Rs Problem Solving Model -
TOTRs) : กระบวนการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาเพื่อพฒันาผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21. 
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 2559; 10: 88-99 

2. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. นิปัทม์  ทิพยกมลพนัธ์, สนีุย์  เหมะประสทิธ์ิ, เกศินี  ครุณาสวสัดิ์. การศกึษาผลการใช้หนว่ยการ

เรียนรู้ สาระประวตัศิาสตร์แบบบรูณาการ เร่ือง “เสรีไทยแพร่” ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6. การประชมุวิชาการบณัฑติศกึษาระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ที่ 5 
“การศกึษาเชิงสร้างสรรค์  ทนุปัญญาสูอ่าเซียน” (The 5th National and International 
Graduate Study Conference 2015 “Creative Education: Intellectual Capital 
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toward ASEAN”); 16-17 กรกฎาคม 2558; ศนูย์มานษุยวิทยาสริินทธร (องค์การ
มหาชน), กรุงเทพฯ;  2558. หน้า 1399-1409. 

2. สมพงษ์ จลุดาลยั, เกศินี ครุณาสวสัดิ์. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศกึษาด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสกิาร ที่มีตอ่ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษา.  การประชมุวชิาการและเสนอผลงานวิจยัระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 
ครัง้ที่ 4 เร่ือง การปฏิรูปการศกึษา: พนัธกิจทางสงัคมและการเมือง  ; 7 ตลุาคม 2559; 
วิทยาลยับณัฑิตเอเซยี; ขอนแก่น, 2559: 479-98. 

3. ต ารา/ หนังสือ 
  - 

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. แนวทางการพฒันาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ส าหรับการจดัการเรียนรู้สงัคมศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา. 

ทนุอดุหนนุการวจิยัจากเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-วิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. การพฒันาแบบวดัทกัษะชีวติและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน
ระดับชัน้ประถมศึกษา. ทนุวจิยัเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ ร่วมวจิยั). 
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13)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางชมนาด  เชือ้สวุรรณทว ี
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Chommanad  Cheausuwantavee 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน  ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ตอ่ 15564 
 Email chomoae@hotmail.com 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลยัครูเชียงใหม ่ 2529 

ค.ม. การสอนคณิตศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2532 

ปร.ด. หลกัสตูรและการสอน มหาวิทยาลยัศิลปากร 2555 
ความเชี่ยวชาญ 
 หลกัสตูร 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. บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี และคณะ. AT_PSM Mentoring Model: รูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบ

ดูแลให้ ค าปรึกษาส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู .   การประชุมวิชาการและ
น า เสนอผลงานวิจัย  ระดับ ชาติ  และนานาชาติ  “Curriculum Instruction and 
Supervision: Art Science and Technology toward the   Education Quality and 
Creativity Civic for the 21st Century”; 14-15 มกราคม 2559; มหาวิทยาลยั ศิลปากร; 
2559. 22-34. 
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2. ชมนาด เชือ้สวุรรณทวี, ชวลิต สงูใหญ่. รูปแบบการนิเทศการสอนนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
เพื่อพฒันาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ตามแนวคิดทฤษฎี พหปัุญญา. การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 8 บรูณาการศาสตร์
และศิลป์; 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559; มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม; 2559. 1730-
1739. 

3. ต ารา/ หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
1. ผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพแบบดแูลให้ค าปรึกษา (Mentoring) เพื่อพฒันาความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่4. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. การพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้ค าปรึกษา (Mentoring) เพื่อพฒันาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ของนิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน 
. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

3. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้ค าปรึกษา (Mentoring) เพื่ อพัฒนา
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่สง่เสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักเรียน. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลยั       ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 
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14)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางรุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri 
 ต าแหน่งทางวชิาการ  - 
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วุฒกิารศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
กศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
ศศ.บ. สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2550 
ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2557 
ความเชี่ยวชาญ 

การจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  การเขียนเชิงวิชาการ  การพฒันาหลกัสตูร  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง. การสอนสระในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับเด็กเร่ิมเรียนอา่นเขยีนเบือ้งต้น

ตัง้แตรั่ชกาลที่ 5 จนถึงปัจจบุนั. วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2557; 
22: 123-45. 

2. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง. การพฒันาแบบฝึกการเขียนภาษาไทยระดบัต้นส าหรับนกัศกึษาเวียดนาม. 
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ 2556;  14: 77-87. 

2.   บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง.  การสอนวรรณยกุต์ในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับเด็กเร่ิมเรียนอา่นเขียน

เบือ้งต้น. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการระดบัชาติ ภาษาและวฒันธรรม 2557 หวัข้อ 
“วฒันธรรมสมยันิยม”; 28 กรกฎาคม 2557; สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม; 2557.  หน้า 15-29. 
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2. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง.  รูปแบบการสอนพยญัชนะในแบบเรียนภาษาไทยส าหรับเดก็เร่ิมเรียนอา่น
เขียนเบือ้งต้นตัง้แตส่มยัรัชกาลที ่5 จนถึงปัจจบุนั. เอกสารประกอบการประชมุวิชาการ
ระดบัชาต ิSMARTS ครัง้ที่ 4 “อตัลกัษณ์แหง่เอเชีย”; 7 พฤษภาคม 2557; คณะอกัษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม; 2557.  หน้า 426-477. 

    3.  ต ารา/หนังสือ 
1. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง. แบบฝึกหดัภาษาไทย ป.1.  กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊คส์; 2556. 1-156. 

  
    4.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 

1. การศึกษาปัญหาการเรียนอา่นเขียนของนกัเรียนไทยและนกัเรียนต่างด้าวและการแก้ปัญหาด้วย
แบบเรียนที่พฒันาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส์. ทนุวิจยัพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

2. กลวิธีทางภาษาในการแสดงวจันกรรมตอบรับค าชมในภาษาไทยระหว่างครูกับนกัเรียนที่เรียน
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่และนกัเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง .  ทนุวิจัยบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หวัหน้าโครงการวิจยั). 

3. การพฒันาแบบฝึกการเขียนภาษาไทยระดบัต้น ส าหรับนกัศึกษาเวียดนาม. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้า
โครงการวิจยั). 
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ภาคผนวก ฉ    
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร  
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสตูรเดิม  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
                           (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2553) 
ชื่อหลักสตูรปรับปรุง  หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
                            (หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
                           เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศกึษาที ่2559 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

1. ปรับจากหลกัสตูรเดิม มี 2 วิชาเอก คือ เป็นไมม่ีวชิาเอก  
2. ปรับอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
3. ปรับโครงสร้างหลกัสตูร โดยปรับรายวชิาแกนออก 1 รายวชิา และวิชาแกนอีก 1 วิชามาจดัในรายวชิาบงัคบั 
4. ปรับคณุลกัษณะเฉพาะของนิสติ  
5. ปรับผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน และเพิ่มด้านท่ี 6 ด้านการจดัการเรียนรู้ 
6. ปรับรหสัวิชา  ค าอธิบายรายวชิาของบางรายวิชา 
7. ปรับ curriculum mapping   

เปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสตูร 
หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

1.หมวดวิชาแกน 6 - 
2.หมวดวิชาเอก 3 9 
3.หมวดวิชาเลอืก 3 3 
4. ปริญญานิพนธ์ 36 36 

หน่วยกติรวม 48 48 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 

วิชาเอก มี 2 คือ 
1.   การศกึษาและการจดัการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา 
2. การศกึษาปฐมวยั 

ไมมี่วิชาเอก เนื่องจากสาขาวิชา 
การปฐมวยั 
ขอแยกท าหลกัสตูร  

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
1. รศ. ดร.ชตุิมา วฒันะคีรี 
2. รศ. ดร.ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ 
3. รศ. ดร.สมชาย  ชชูาติ 
4. รศ. ดร.สิริมา ภิญโญอนนัตพงศ์ 
5. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 

1. รศ.ดร.ประพนัธ์ศิริ สเุสารัจ 
2. อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง 
3. อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว 

คณาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ 

ปรัชญา 
    การศกึษา คือความเจริญงอกงาม คณุภาพและประสทิธิภาพของการศกึษา
เป็นผลมาจากการมีความรู้ ความเข้าใจในการศกึษาและมีความสามารถ 
ในการจดัการเรียนรู้ของครูและบคุลากรทางการศกึษา 

การศกึษา คือ ความเจริญงอกงาม คณุภาพและประสิทธิภาพของการศกึษา 
เป็นผลมาจากการมีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาและมีความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้ ซึง่ครูและบุคลากรทางการศกึษา เป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความส าคญัยิ่งต่อ
คณุภาพการศกึษาและความเป็นผู้น าทางการศกึษา 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตดษุฎบีณัฑิตด้านวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้

ให้มีคณุธรรม จริยธรรม มีคา่นิยมอนัดีงาม และสามารถจดัการปัญหา
ทางคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าในการปฏิบตัตินทางวิชาชีพ สามารถ
พฒันาบคุคลและสงัคมอยา่งเหมาะสม 

2. เพ่ือผลิตดษุฎบีณัฑิตให้มี ความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการ 
ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้อยา่งกว้างขวาง ถ่องแท้และลกึซึง้  
ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ มีทกัษะในการศกึษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจยั คดักรองข้อมลูอยา่งเป็นระบบ  

3.  เพ่ือผลิตดษุฎีบณัฑิตให้เป็นผู้น าทางวชิาการ และวิชาชีพทางการศกึษา 
สามารถสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

    เพ่ือผลิตปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ด้านวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
ให้มีคณุลกัษณะดงันี ้

1. มีคณุธรรม จริยธรรม มีคา่นิยมอนัดีงาม และสามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้น า 
ในการปฏิบตัิตนทางวิชาชีพ สามารถพฒันาบคุคลและสงัคมอยา่งเหมาะสม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้อยา่ง
กว้างขวาง ถ่องแท้และลกึซึง้ ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ  

3. มีทกัษะและความสามารถใน การวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ใน
ระดบัสงู สามารถประยกุต์ความรู้หรือองค์ความรู้ที่ค้นพบเพ่ือพฒันาตนเอง ชมุชน 
องค์กรสงัคมอยา่งเหมาะสม และตอบสนองความต้องการในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของประเทศ  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถค้นคว้า วิ เคราะห์ วางแผนในการพัฒนา
นวตักรรม สร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้และนวตักรรมทางการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีทักษะและความสามารถในการวิจัยทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในระดับสูง สามารถประยกุต์ความรู้หรือองค์
ความรู้ที่ค้นพบเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กรสังคมอย่างเหมาะสม และ
ตอบสนองความต้องการในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศ 

เป็นผู้น าทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศกึษา สามารถสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
อยา่งสร้างสรรค์ และสามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 

ความส าคัญ 
- 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้
มุง่ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลึกซึง้ในด้านการศกึษาและการ
จดัการเรียนรู้ มีความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล สามารถ
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ที่ซับซ้อนด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นผู้ น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซ้อน  หลักสูตรนี ้
ตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี เป็นไป
ตามปรัชญาและพนัธกิจของการอดุมศึกษา สนองตอบต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติ
ของพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 

 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
1. เป็นผู้ มีคณุธรรม 

2. เป็นมีความเป็นผู้น า 
3. เป็นนกัอนรัุกษ์ไทย 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
. เป็นนกัพฒันา 
5. เป็นนกับริการ มนษุยสมัพนัธ์ 
6. เป็นนกัวิชาการ 
7.เป็นนกัปฏิบตั ิ
8. เป็นนกัวิจยั และสร้างสรรค์ 
9. เป็นนกัคิด  
 

1. มีทกัษะการสื่อสารและน าเสนอทางวิชาการ 
2. มีความเป็นผู้น า 
3. เป็นนกัวิชาการ   
4. เป็นนกัปฏิบตั ิ
พร้อมปรับรายละเอียด 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
2.  ด้านความรู้  
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
2.  ด้านความรู้  
3. ด้านทกัษะทางปัญญา  
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
พร้อมปรับรายละเอียด 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาแกน วิชาเอก  
วกจ 801    สมัมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศกึษาและ 
                 การจดัการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา                                3(3-0-6) 
SEM 801  Seminar in Contemporary Education and Learning  
               Management Issues Problems for Development 

สมัมนาประเด็นปัญหาทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในปัจจบุัน  
แนวคิด ทฤษฎี กระแสวิทยาการ แนวปฏิบตัิหรือกรณีศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือเป็น
ปัญหาอปุสรรค ตอ่การพฒันาการศกึษาและประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ 
ทัง้ในระดบัชาติ หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรม
ส าหรับนักเรียนและเยาวชนเก่ียวกับอาเซียนศึกษา  เพื่อพัฒนาความเป็นพล
โลก องค์ประกอบต่างๆ ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ 
แนวโน้มในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา แก้ปัญหา
และประยกุต์ใช้ในการจดัการศกึษาและการจดัการเรียนรู้     

วกจ 801    สมัมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                                        
                                                                                                              3(2-2-5) 
SEM 801   Seminar on Issues and Problems in Educational Science and 

Learning Management 
    ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือน าไปสู่การอภิปรายและสมัมนาประเด็นปัญหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ เก่ียวข้องและมีผลต่อกันกับการศึกษาและการจัดการเรียน รู้ใน
ปัจจุบัน  ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย แนวปฏิบัติหรือ
กรณีศึกษาและกระแสวิทยาการด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อ  
การพัฒนาและเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
แนวโน้มในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อน าไปใช้  
ในการแก้ปัญหา พัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและการจดัการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทัง้ฝึกเขียนบทความทางวิชากการ 
ที่เกิดจากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัทางการศกึษา 
 

-ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วกจ  802   สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
                เพ่ือการพฒันา                                                                3(3-0-6) 
SEM 802   Seminar in Problems and Research Studies on  
           Education and Learning  Management for Development 
ศกึษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ กระบวนทศัน์

ทางการวิจยัทางการศกึษา การสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางการศกึษาและ 
การจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างความคิดรวบยอดในการสร้างประเด็น หวัข้อในการ
วิจยั ฝึกออกแบบและปฏบิตัิการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ  
ฝึกวางแผน ออกแบบ สร้างเคร่ืองมือวิจยัและนวตักรรมทางการศกึษา 
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  เสนอโครงการวิจยั 
เพ่ือพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

วกจ  802    สมัมนาปัญหาและการวิจยัทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 
                 เพ่ือการพฒันา                                                                       3(2-2-5) 
SEM 802   Seminar on Problems and Educational Research in Learning 

Management for Development 
ศกึษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ กระบวน

ทัศน์ทางการวิจัยทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อก าหนด 
มโนทัศน์ในการสร้างประเด็นหัวข้อในการวิจัย สังเคราะห์รายงานการวิจัยโดยใช้
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน ฝึกการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เชิงคณุภาพ เสนอโครงการวิจยัเพ่ือพฒันาการศกึษา หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

 

-ปรับหน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วกจ  811    การวิจยัเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู 
                                                             3(3-0-6) 
SEM 811    Quantitative Research and Advance Data  Analysis  
                  in Education  
     ศึกษาแนวความคิดพืน้ฐานของแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณแบบต่างๆ 
หลกัการและวิธีการรวบรวมข้อมลู ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูมลูทางการศกึษา
ด้วยสถิติต่างๆ  ได้แก่ สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ  การถดถอยพหุคูณ   
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล การวิเคราะห์
องค์ประกอบการวิเคราะห์สหสมัพันธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์การจ าแนก 
รวมทัง้การประยกุต์ใช้การวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณในการการ
พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

วกจ  803    การวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู                3(2-2-5) 
SEM 803    Advance  Research and Data Analysis in Education  

ศึกษาแนวความคิดพืน้ฐานของแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และการวิจยัแบบผสมผสานแบบตา่งๆ หลกัการและวิธีการรวบรวมข้อมลู ศกึษาและ
วิ เคราะห์ ข้อมูลทางการศึกษาด้วยสถิติต่าง ๆ  โดยใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั ง้ 
การประยุกต์ใช้การวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการ
พัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ขัน้สูง ศึกษาและวิเคราะห์
ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการศกึษา การสงัเคราะห์หวัข้อในการวิจยั ฝึกวางแผน ออกแบบ สร้างเคร่ืองมือ
วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้  
ของผู้ เรียน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการวิจัย 
ทางการศกึษาขัน้สงู เสนอโครงการวิจยัเพ่ือพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้  
 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วกจ  812   การวิจยัเชิงคณุภาพและการวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาขัน้สงู                          
                 3(3-0-6) 
SEM 812    Qualitative Research and Advance Data Analysis in Education  
        ศึกษาแนวความคิดพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการก าหนดแบบแผนการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมลูและการเสนอผลการวิจัยเชิงคณุภาพ การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิง
คณุภาพใน      การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

รวมกบัรายวิชา วกจ 803 -ปรับรหสัวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วกจ 813   การวิจยัและพฒันาขัน้สงูทางการศกึษาปฐมวยั                       3(3-0-6) 
SEM 813    Advanced Research and development in Early Childhood  
                   Education 

ศกึษาองค์ความรู้ทางการวิจยัที่เป็นพืน้ฐานในการใช้กระบวนการวิจยั 
เชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณขัน้สงูแบบตา่งๆ การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
ในการศกึษาปฐมวยั การทดสอบทฤษฎีทางการศกึษาปฐมวยัด้วยวธีิการวิจยั  
ทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาด้วยสถิตขิัน้สงูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
เชิงคณุภาพ การประยกุต์ใช้การวิจยัฝึกปฏิบตัิจริงรวมทัง้การพฒันารูปแบบการวิจยั
เชิงบรูณาการ 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วิชาเอกเลือก วิชาเอกเลือก  
วกจ 821     ครูกบัความเป็นผู้น าทางการศกึษา                                      3(3-0-6)   
SEM 821    Teacher and Education  Leadership 

ศึกษา วิเคราะห์  สังเกต บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ธรรมชาติของครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของไทย การพฒันาบุคลิกภาพ ศกัยภาพการ
เป็นครู  ทัง้ด้านความรู้และประสบการณ์ การปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิตน  ภาวะ
และบทบาทของครูกับการเป็นผู้ น าทางการศึกษาในสังคมไทย ศึกษา วิเคราะห์
คุณธรรม จริยธรรมของนักการศึกษา  การจัดการเก่ียวกับปัญหาทางคุณธรรม  
จริยธรรมในหน่วยงานและสังคม การส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คณุธรรม จริยธรรม   

วกจ 811     ผู้น าทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                          3(2-2-5)                                                          
SEM 811    Leadership in Education and Learning Management 

ศึกษา วิเคราะห์  และสังเคราะห์บทบาทของการเป็นผู้น าทางการศึกษา
ของครูและนักการศึกษาในสังคมไทยและสังคมโลก อภิปรายถึงแนวโน้ม 
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบส าคัญและปัจจัยต่างๆ  
ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ ภาวะและบทบาทของครูและนักการศึกษา
กับการเป็นผู้น าทางการศึกษาและผู้น าทางความคิดในสังคมไทย การสะท้อน
แนวคิดเก่ียวกบับทความและการน าเสนอรายงานหรือบทความของแต่ละบุคคล
เก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัดการกับปัญหา

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วกจ 822  การศกึษาและการพฒันาโครงการทางการศกึษาเพื่อการพฒันา                                                            
                                                                          3(3-0-6) 

SEM 822    Study and Developing the Educational Project  
                 for Development             
     ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ อภิปราย แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ ทัง้
ของไทยและต่างประเทศ  เก่ียวกับโครงการทางการศึกษา  ศึกษาวิธีการหรือ
กระบวนการของโครงการพฒันาชมุชนที่ประสบความส าเร็จ ศึกษา วางแผนจดัท า
โครงการและปฏิบตัิการโครงการเพ่ือพฒันาการศึกษาในชมุชนตามความสนใจของ
ผู้ เรียน ชว่ยเหลือ พฒันาหรือแก้ปัญหาชมุชน โดยใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือ  

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 823   การจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างสนัติภาพและแก้ปัญหา 
                ความขดัแย้ง                                                           3(3-0-6) 
SEM 823   Education Management for Enhance Peace and Conflicts  
                  Problems Solving 
    ศึกษาความแตกต่างและความส าเร็จของนักเรียนและโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างทางวัฒ นธรรม  วิ เค ราะห์ ปั จจัยต่ างๆ  ได้ แก่  เชื อ้ชาติ  ศาสนา  
ที่อยู่ เพศ ครอบครัว ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อความขัดแย้งและการ
อยู่ร่วมกันในท้องถ่ิน ตลอดจนผลตอ่การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลงานของ
นักเรียน ปรับแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม วางแผนและออกแบบพัฒนาและ  
ลดช่องว่างและความขัดแย้งเหล่านัน้  โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาและ 
การวิจยัในการพฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการใหม่ๆ  เพื่อน าไปสู่สนัติ
สขุของตนเองและสงัคม 

วกจ 812     การจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างสนัติภาพและแก้ปัญหา 
                  ความขดัแย้ง                                                                   3(3-0-6) 
SEM 812    Education Management for Promoting Peace and  
                 Conflict Solving  
          ศึกษาความแตกต่างและความส าเร็จของนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างทางวฒันธรรม วิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ได้แก่ เชือ้ชาติ ศาสนา ที่อยู ่
เพศ ครอบครัว ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อความขดัแย้งและการอยู่
ร่วมกันในท้องถ่ิน ตลอดจนผลต่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และผลงานของ
นักเรียน ปรับแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม วางแผน  ออกแบบและพัฒนา 
เพ่ือลดช่องวา่งและความขดัแย้งเหล่านัน้ โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาและ
การวิจยัในการพฒันาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพ่ือน าไปสูส่นัติ
สขุของตนเองและสงัคม  
 

-ปรับรหสัวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วกจ 824    การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือสง่เสริมองค์กรแหง่การเรียนรู้                                            
                                                                                                     3(3-0-6) 
SEM 824    Human Resource Development for Enhancing   
                the Learning Organization 

ศกึษา วิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด และหลกัการในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ ทัง้ที่เป็นแนวคิดของสากลและของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรคและแนวโน้มใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะปัจจุบัน และ
สามารถวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้  หลักการ แนวคิด เทคนิค
วิธีการที่ใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เพื่อพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 825     สมัมนาการวิจยัและการพฒันาหลกัสตูรส าหรับเด็ก 
                 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้                                                 3(3-0-6) 
SEM 825    Seminar in Research and Curriculum  
                  Development for  Learning Disabilities 
       ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัเก่ียวกับปัญหาและลกัษณะต่างๆ ของเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้  วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ใน
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ฝึกปฏิบตัิ วิเคราะห์ และค้นหาสาเหตขุองเด็กที่
มีปัญหาทางการเรียนรู้  ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ  ฝึกท าแบบทดสอบและแบบวินิจฉัย  สร้างแบบฝึกและนวัตกรรม
เสริมสร้างศักยภาพ เสนอโครงการวิจยัเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

วกจ 813     สมัมนาการวิจยัและการพฒันาหลกัสตูรส าหรับเด็ก 
                  ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้                                                  3(2-2-5) 
SEM 813    Seminar on Research and Curriculum Development  
                   for Children with Learning Problems 

ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัเก่ียวกับปัญหาและลกัษณะของเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้  วิธีการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ฝึกปฏิบตัิ วิเคราะห์ และค้นหา
สาเหตุของเด็กที่ มีปัญหาทางการเรียนรู้  ฝึกออกแบบและปฏิบัติการจัด  
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  ฝึกท าแบบทดสอบและแบบวินิจฉัย สร้าง
แบบฝึกและนวัตกรรมเสริมสร้างศักยภาพ เสนอโครงการวิจัย  เพื่อพัฒนา
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

-ปรับรหสัวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 

 

 



หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน้า 138 
 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมายเหตุ 

วกจ 826     สมัมนามาตรฐานและการประกนัคณุภาพทางการศกึษา   3(3-0-6)                       
SEM 826    Seminar in Educational Standard and Educational Assurance  

สัมมนาประเด็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์อภิปรายมาตรฐานการศึกษาและระบบ หลกัเกณฑ์ในการประกัน
คณุภาพการศึกษา การจดัท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทาง
การศกึษาการตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพและการประเมินคณุภาพ โดยมุ่งเน้น
การประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา เพ่ือการพฒันาแบบยัง่ยืน 

วกจ 814     สมัมนามาตรฐานและการประกนัคณุภาพทางการศกึษา   3(2-2-5)                       
SEM 814    Seminar on Educational Standard and Educational Assurance 

สัมมนาประเด็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์อภิปรายมาตรฐานการศึกษาและระบบ หลักเกณฑ์ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การตรวจสอบ การควบคุม
คณุภาพและการประเมินคณุภาพ โดยมุ่งเน้นการประกันคณุภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาเพื่อการพฒันาแบบยัง่ยืน 

-ปรับรหสัวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
 

วกจ 827 สมัมนานโยบายและการวางแผนทางการศกึษา             3(3-0-6) 
SEM 827    Seminar in Educational Policy and Educational  Planning 

ศกึษา วิเคราะห์เก่ียวกบั ปรัชญา วตัถปุระสงค์ ระเบียบ นโยบาย 
แผนการศกึษาระดบัตา่งๆ ศกึษาปัญหาอปุสรรคของนโยบาย กฎหมายที่มี
ผลกระทบตอ่การการวางแผนเพ่ือพฒันาการศกึษา ยทุธศาสตร์การวางแผนพฒันา
สถานศกึษาระดบัตา่งๆ และการประเมินแผน  

 

วกจ 815 สมัมนานโยบายและการวางแผนทางการศกึษา       3(2-2-5) 
SEM 815   Seminar on Educational Policy and Educational Planning 

ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ระเบียบ นโยบาย 
แผนการศึกษาระดับต่างๆ  ปัญหาและอุปสรรคของนโยบาย กฎหมายที่ มี
ผลกระทบต่อการการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์การวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาระดับต่างๆ และการประเมินแผน เพื่อน าไปสู่การวางแผน
และก าหนดนโยบายทางการศึกษา ฝึกเขียนโครงการวิจัยเชิงนโยบาย วิจัย
อนาคตภาพ และน าเสนอโครงการวิจยั 

-ปรับรหสัวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วกจ 828      สมัมนาการศกึษาพหวุฒันธรรม                                    3(3-0-6) 
SEM 828     Seminar in Multicultural Education 

ศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ความรู้ แนวคิดพืน้ฐาน นโยบาย ในการจดั
การศึกษาในแนวทางของการศึกษา   พหุวัฒนธรรมในประเทศไทยโดยใช้
กรณีศึกษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย  ศึกษา วิเคราะห์ หลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้ เก่ียวกับการศึกษาทางพหุวัฒนธรรมของไทยและต่างประเทศ 
สมัมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายและการรู้จัก
ตนเอง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางเบือ้งต้นในการพฒันาการศึกษาพหวุฒันธรรม
ทัง้ในระดบันโยบายและการปฏิบตัิการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการเลือกสื่อและ
แหลง่เรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต  

วกจ 816      สมัมนาการศกึษาพหวุฒันธรรม                                      3(2-2-5) 
SEM 816     Seminar on Multicultural Education 

      ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เก่ียวกับวฒันธรรม ความเป็นชาติพันธุ์ 
อตัลกัษณ์และอิทธิพลของกลุ่มคนที่มีเชือ้ชาติ สญัชาติ และชนชัน้ทางสงัคมต่อ
การสร้างความรู้ โดยใช้กรณีศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ 
หลกัสตูร การจดัการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการเนือ้หาและ
ข้อมูลต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทัง้ของไทยและต่างประเทศ 
สมัมนาการจดักระบวนการเรียนรู้จากฐานวฒันธรรมอนัหลากหลายและการรู้จกั
ตนเอง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางเบื อ้ งต้นในการพัฒนาการศึกษาพหุ
วฒันธรรมทัง้ในระดบันโยบายและการปฏิบัติ สามารถจดัการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง

-ปรับรหสัวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วกจ 829     สมัมนาและประชมุปฏิบตัิการการบริหารและการนิเทศ 
               ทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้                  3(3-0-6)       
SEM 829    Seminar and Workshop on the Administration  
         and Supervision of Education and Leaning Management 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี การบริหารและการนิเทศการศึกษา
มาตรฐาน คุณภาพผู้บริหารและผู้ นิเทศการศึกษา การควบคุม และการประเมิน
คุณภาพการบริหารและการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานทางวิชาการทางการบริหารและการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการนิเทศการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ ค้นคว้างานวิจยั การออกแบบ สร้างสรรค์ นวตักรรมทางการบริหารและการ
นิเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์อภิปรายและ/
หรือน าเสนอเพ่ือสมัมนาหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 831    สมัมนามาตรฐานและคณุธรรมวิชาชีพทางการศกึษา       3(3-0-6) 
SEM 831   Seminar in Professional and Ethic of Educational 

ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานวิชาชีพและการพฒันาวิชาชีพทางการศึกษา 
ทัง้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติตนและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน การใช้ชีวิตและด ารงตนอยา่งมีคณุธรรมตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรมขัน้สูงและตามหลักศาสนา เพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคม การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวม ตระหนักในการปกป้องสิทธิของตนและ
ส่วนรวม การคุ้มครองดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ วิเคราะห์ปัญหา
และข้อบกพร่องของจรรยาบรรณเพ่ือทบทวนและแก้ไขโดยใช้ดลุยพินิจอยา่งผู้ รู้ ด้วย
หลกัการที่มีเหตผุล ยตุิธรรมและคา่นิยมอนัดีงาม การสร้างความเข้มแข็ง ความกล้า
หาญทางจริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะให้กบัชมุชนและสงัคม 

วกจ 817   สมัมนามาตรฐานและคณุธรรมของวิชาชีพทางการศกึษา    3(2-2-5) 
SEM 817  Seminar  on Standards  and  Ethics in  Professional Education 
 ศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  
ทัง้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติตนและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตและด ารงตน เป็นผู้ มีคุณธรรมตาม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรมขัน้สูงและตามหลักศาสนา เพื่อ  
การพฒันาตนเองและสงัคม การสร้างจิตส านึกต่อส่วนรวม การตระหนักในการ
ปกป้องสิทธิของตนและสว่นรวม การคุ้มครองดแูลรักษาระบบนิเวศและสาธารณ
สมบัติ ปัญหาและข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวน
และแก้ไขโดยใช้ดลุยพินิจอย่างผู้ รู้ ด้วยหลกัการที่มีเหตผุล ยตุิธรรมและค่านิยม
อันดีงาม การสร้างความเข้มแข็งความกล้าหาญ ทางจริยธรรม และจิตส านึก
สาธารณะให้กบัชมุชนและสงัคม 

 

-ปรับรหสัวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
-ปรับหน่วยกิต 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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วกจ  832   สมัมนากระแสสงัคมกบัการพฒันาการศกึษา                3(3-0-6) 
SEM 832   Seminar in Current Social Innovation and  Education  

Development 
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระแสวิทยาการทางสังคม นวัตกรรม 

พฤติกรรมในสงัคมและประเด็นปัญหาสงัคม ช่องว่าง ความแตกต่างและความไม่
เท่าเทียมทางการศึกษาในสังคมต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  วิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย กฎหมายต่างๆที่มีผลต่อ
ความส าเร็จทางการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  รวมทัง้ทัง้ท าให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาทัง้ในระดับสถานศึกษา ท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ และผลกระทบทางสังคมที่ มีต่อเด็กและเยาวชนตลอดจน
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน  เพื่อหาแนวทาง
ทบทวนและแก้ไขและพัฒนาโดยใช้ดุลยพินิจอย่างผู้ รู้ ด้วยหลักการที่มีเหตุผล 
ยตุิธรรมและมีคา่นิยมอนัดีงาม 

 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 833      การศกึษาค้นคว้าอิสระ                                      3(3-0-6) 
SEM 833     Independent Study  

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 841     การศกึษาปฐมวยักบัการพฒันาประเทศ                               3(3-0-6) 
SME 841   Early Childhood Education and National Development 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 842  สขุภาพจิตเด็กปฐมวยั                          3(3-0-6) 
SME 842   Mental Health of Young Children 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 843   การสง่เสริมภาษาแรกเร่ิมของเด็กปฐมวยั                                3(3-0-6) 
SME 843  Emergent Language Enhancement in Young Children 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 844    กระบวนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั                       3(3-0-6) 
SME 844   Activities Management Process for Young Children  
                Development 

ตดัรายวิชานีอ้อก  
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วกจ 845    การประเมินเด็กปฐมวยั                                                     3(3-0-6) 
SME 845    Assessment of Young Children 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 846   สมัมนาภาวะผู้น าการบริหารทางการศกึษาปฐมวยั    3(2-2-5) 
SME 846   Seminar in Leadership in Early Childhood  Administration 

ตดัรายวิชานีอ้อก  

วกจ 847    สมัมนาการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั                  3(2-2-5) 
SME  847   Seminar in Thai Children Rearing  

ตดัรายวิชานีอ้อก  

ปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์  
วกจ 921    ปริญญานิพนธ์ 1                               12 (0-24-0) 
SEM 921   Dissertation  1 

สร้างหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยการจัดสัมมนาการสร้าง
หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผู้ เรียนแต่ละคนสร้างหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยการการ
แสวงหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาส าคญัและสงัเคราะห์ข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ การบูรณาการความรู้ทัง้ภายในภายนอกสาขา การน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการก าหนดหวัข้อวิจยัในการพัฒนาการศึกษา หลกัสตูรและ
การจดัการเรียนรู้ได้อยา่งสร้างสรรค์ การออกแบบ วางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ปรับปรุงโครงการวิจัยด้วยตนเอง สรุปและน าเสนอความคิดรวบยอดที่เก่ียวข้อง 
(Conceptual Paper) การวิพากษ์จากคณะกรรมการและผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เรียน
พัฒนาเป็นโครงการปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยเขียนเป็นความเรียงเชิง
วิชาการขัน้สงูตามรูปแบบการเขียนและองค์ประกอบของโครงการการวิจยัได้อย่าง
สละสลวย ลุ่มลึก ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์  
ที่มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ในระดบัผ่าน 

วกจ 931    ปริญญานิพนธ์ 1                                 12 หน่วยกิต 
SEM 931   Dissertation  1 

สร้างหวัข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยการจดัสมัมนาการสร้าง
หัวข้อปริญญานิพนธ์ ผู้ เรียนแต่ละคนสร้างหัวข้อปริญญานิพนธ์ โดยการการ
แสวงหาความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาส าคัญและสังเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ การบูรณาการความรู้ทัง้ภายในภายนอกสาขา การน าความรู้
และประสบการณ์ไปใช้ในการก าหนดหัวข้อวิจัยในการพัฒนาการศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ วางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ปรับปรุงโครงการวิจัยด้วยตนเอง สรุปและน าเสนอ
ความคิ ด รวบ ยอดที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  (Conceptual Paper) กา รวิพ าก ษ์ จาก
คณะกรรมการและผู้ทรงคณุวฒิุ ผู้ เรียนพฒันาเป็นโครงการปริญญานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ โดยเขียนเป็นความเรียงเชิงวิชาการขัน้สูงตามรูปแบบการเขียนและ
องค์ประกอบของโครงการการวิจยัได้อย่างสละสลวย ลุม่ลกึ ภายใต้การควบคมุ
ของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ที่มหาวิทยาลยัแต่งตัง้ และสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ได้ในระดบัผ่าน 

-ปรับรหสัวิชา 
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วกจ 922  ปริญญานิพนธ์ 2                          12 (0-24-0) 
SEM 922 Dissertation  2 

ออกแบบ สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยที่ มีคุณภาพ  ตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยโดยใช้เคร่ืองมือวิจัยและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม  ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และการเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมลู จนได้ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้ในเค้าโครงการวิจัย  โดยอยู่ภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 
 

วกจ 932  ปริญญานิพนธ์ 2                                            12 หน่วยกิต 
SEM 932 Dissertation  2 

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ในระดบัผ่าน ออกแบบ สร้างและพฒันา
เคร่ืองมือวิจยัที่มีคณุภาพ ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยัโดยใช้เคร่ืองมือ
วิจัยและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์
ข้อมลู และการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู จนได้ข้อสรุปตามที่วางแผนไว้
ในเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการที่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการวิจยั 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

วกจ 923  ปริญญานิพนธ์ 3                                    12 (0-24-0) 
SEM 922 Dissertation  3 

การอภิปรายผล หลักเกณฑ์การอภิปรายผล การสรุปผลการวิจัย การ
เรียบเรียงปริญญานิพนธ์ฉบบัเตรียมสอบปากเปล่า ยื่นขอสอบตอ่มหาวิทยาลยัโดย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ สอบปากเปลา่ปริญญา
นิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขเลม่ปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะน า ยื่นเสนอ
เลม่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตอ่มหาวิทยาลยั และสรุปเป็นบทความที่มีคณุภาพ
เพ่ือจดัสมัมนาหรือ เผยแพร่และเพ่ือการตีพิมพ์ 

วกจ 933  ปริญญานิพนธ์ 3                                            12 หน่วยกิต 
SEM 933 Dissertation  3 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั เรียบเรียงปริญญานิพนธ์ฉบบัเตรียม
สอบปากเปล่า  ยื่นขอสอบต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ปรับปรุง
แก้ไขเล่มปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการสอบแนะน า ยื่นเสนอเล่มปริญญา
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลยั และสรุปเป็นบทความที่มีคณุภาพเพื่อการ
เผยแพร่และเพ่ือการตีพิมพ์ 

-ปรับรหสัวิชา 
-ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 
 


	B&W to Searchable PDF_1.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4




