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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  บณัฑิตวทิยาลยั   

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ช่ือหลกัสูตร 
          ภาษาไทย: หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
          ภาษาองักฤษ: Doctor of Philosophy Program in Curriculum Research and Development 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย ช่ือเตม็: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร) 
                ช่ือยอ่: ปร.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร) 

ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็: Doctor of Philosophy (Curriculum Research and Development) 
             ช่ือยอ่: Ph.D. (Curriculum Research and Development) 
 

3. วชิาเอก/แขนงวชิา (ถ้ามี) 
                           ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
            จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 54 หน่วยกิต ประกอบดว้ยวชิาต่างๆ ท่ีตอ้งเรียนตามระบบ
ทวภิาคไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
         หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก แบบ 2.1       
   5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
         ภาษาไทยและภาษาองักฤษ    
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   5.3 การรับเข้าศึกษา 
         รับผูเ้ขา้ศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี 
   5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
         เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสาขา ท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
           ใหป้ริญญาเพียงสาขาเดียว   

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติเห็นชอบหลกัสูตร 
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรับปรุงจาก
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยจะเร่ิมใช้
หลกัสูตรน้ีในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560 

 1. ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 
เม่ือวนัท่ี 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559  
 2. ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวชิาการในการประชุมคร้ังท่ี 6/2559 
เม่ือวนัท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 3. ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 10/2559  
เม่ือวนัท่ี  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2562  ในปีการศึกษา 2562  

 
8. อาชีพทีป่ระกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน   
2. ผูบ้ริหารการศึกษา   
3. อาจารยม์หาวทิยาลยั   
4. นกัวจิยั นกัพฒันาหลกัสูตร   
5. นกับริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน   
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9.  ช่ือ นามสกุล  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร. ดนุลดา  จามจุรี วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ)์,2526  
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์),2531   
กศ.ด.(การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร),2545 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5-1014-00-066-28-0 

2. อ.ดร.วยัวุฑฒ ์ อยูใ่นศิล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),2540   
ป.บณัฑิต (ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู),2542 
ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร),2547   
ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา),2554   

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3-1005-01-689-42-1 

3. อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ศศ.บ. (จิตวิทยา),2538 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),2543 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค  าปรึกษา), 2547 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-1005-03-480-19-7 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
           การพฒันาเศรษฐกิจในปัจจุบนัมุ่งเนน้การพฒันาบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ท่ีใชอ้งคค์วามรู้ 
การศึกษา การสร้างสรรค์งาน เช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรม ความรู้ของชุมชนและสังคม ตลอดจน
เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม เพื่อพฒันาศกัยภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขนั น าไปสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวตักรรม และสังคมฐานความรู้ ท าให้ประเทศพฒันาอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน และทัว่ถึง ประกอบกบัการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558 ท่ีจะก่อให้เกิดการเปิดเสรีภาคบริการ  ภาคการลงทุน                    การ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี การเคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรี อีกทั้งเขตการคา้เสรี(Free Trade Area)  ในระบบเศรษฐกิจโลก
ท่ีไม่จ  ากัดอยู่เฉพาะภูมิภาคอาเซียน มีการซ้ือขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศโดยไม่มีการกีดกัน              
ทางการคา้อ่ืนๆ รวมไปถึงการเคล่ือนยา้ยแรงงานและทุนระหวา่งประเทศโดยอิสระ อนัจะท าให้ภูมิภาคอาเซียน
มีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเน้น
การบูรณาการองคค์วามรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น ความเช่ียวชาญ ความรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ และสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวั
ผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนั เพื่อสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั  ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งผลิตบุคลากรดา้นการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพในการเป็นผูน้ าการวิจยัท่ีสร้างองค์ความรู้  
และสร้างสรรคน์วตักรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพระดบัสากล ส่งผลต่อการสร้างบุคลากรท่ีพร้อมส าหรับ
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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    11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
           การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือ การให้คนไทยด ารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เยน็เป็นสุข และสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศกัด์ิศรีสังคมไทย
ปัจจุบนัมีความหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากข้ึน โดยอาศยัความเจริญกา้วหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ส่งผลท าให้สามารถแสวงหาความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและ
สร้างสรรคพ์ลงัร่วมในการท าประโยชน์ให้กบัสังคมไดม้ากข้ึน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีถูกต้องควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพฒันาหลักสูตร             
และน าไปใชใ้นทางท่ีถูกตอ้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ดงันั้นการผลิตและพฒันาผูน้ าดา้นหลกัสูตรท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม จะช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและความหลากหลายทางวฒันธรรม          
ของประเทศ  

 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

            สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการให้คนไทย
ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยูเ่ยน็เป็นสุข และสามารถอยูใ่นประชาคมโลกอยา่งมี
ศกัด์ิศรีดงักล่าว ท าให้เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ผา่นการจดัการศึกษาท่ีมี
หลกัสูตรและการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หล่อหลอม
คุณลกัษณะความเป็นผูน้ าดา้นหลกัสูตรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และคิดเป็นระบบ การพฒันาหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร จึงมุ่งเนน้การสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการวิจยั 
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองให้เขา้กบั
ลกัษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานด้านการพฒันาหลักสูตรท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของประเทศ อนัจะเป็น
ก าลงัส าคญัในการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพในการแข่งขนักบั
นานาประเทศ 
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     12.2 ความเกีย่วข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 
             หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตมีความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ         
ท่ีเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตและพฒันาผูน้ าดา้นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่สังคม             ผา่น
กระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์อย่าง
ย ัง่ยนืต่อสังคม ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

13.ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 
   ในบางรายวชิาท่ีมีความตอ้งการอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญเฉพาะในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนทั้งภายใน        
และภายนอกมหาวทิยาลยัจะเชิญมาสอนร่วมกบัอาจารยป์ระจ าสาขาในฐานะอาจารยพ์ิเศษ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
    1.1 ปรัชญา 
          การวจิยัและพฒันาหลกัสูตรน าไปสู่การพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างสรรคส์ังคมอยา่งย ัง่ยนืและเกิดสันติสุข 

    1.2 ความส าคัญ 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการวิจยัและพฒันาหลักสูตรสร้างนักวิจยัและพฒันาหลักสูตร               
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดท่ีเป็นระบบ สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และนวตักรรม ช้ีน าสังคม 

    1.3 วตัถุประสงค์ 
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
           1. มีภาวะผูน้ า มีวธีิคิดอยา่งเป็นระบบ และสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ โดยค านึงถึง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอนัดีงาม  
           2. เป็นนักวิจยัและพฒันาหลักสูตรท่ีมีความรอบรู้วิธีวิทยาการวิจัยและศาสตร์ต่างๆ สามารถใช้
กระบวนการวจิยัสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรมหลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้    
           3. เป็นนกัวิชาการและนกัปฏิบติัท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎีดา้นการวิจยั หลกัสูตร และ
การจดัการเรียนรู้ 
 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ์  ตวับ่งช้ี 
แผนการปรับปรุงมาตรฐานของ
หลกัสูตรให้มีมาตรฐานสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสังคมและหลกัการ
ประกันคุณภาพ  มีการพฒันาให้ทัน
กบัความกา้วหนา้ของวิทยาการดา้น
การวิจยัและพฒันาหลกัสูตรรูปแบบ
ใหม่ๆ 

1. ติดตามการเปล่ียนแปลงและความ 
    ตอ้งการอตัราก าลงัเพ่ือเป็นขอ้มูล 
    ในการพฒันาหลกัสูตร 
2. ผูเ้ช่ียวชาญมีส่วนร่วมในการ 
    พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 
3. ติดตามและประเมินหลกัสูตร 
    อยา่งสม ่าเสมอ 
4. พฒันามาตรฐานการประกนั 
    คุณภาพ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.51  
    คะแนน จาก 5.0 คะแนนมาตรฐานระบบ 
    การประกนัคุณภาพ 
4. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
    ภายใน โดยก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
    คุณภาพของดุษฎีบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบั 
    กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
    แห่งชาติ 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ์  ตวับ่งช้ี 
พฒันาบณัฑิตให้มีคุณภาพสอดคลอ้ง
กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1. จดัการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 
    และการท างานร่วมกับทีมสห
สาขา  
2. บูรณาการสาระส าคญัของศาสตร์ 
    การพฒันาหลกัสูตรกบักระบวนการ 
    คิดขั้นสูง  
3. บูรณาการสุนทรียสนทนา การถอด 
     บทเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    ในกระบวนการเรียนรู้ 

1.  มาตรฐานคุณภาพดุษฎีบณัฑิต 
     1) มีคุณธรรมและจริยธรรม   
     2) มีความรอบรู้วธีิวทิยาการวจิยั 
          และศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
         การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร  
    3) สามารถใชก้ระบวนการวจิยัสร้าง 
         องคค์วามรู้ นวตักรรมหลกัสูตร  
          การจดัการเรียนรู้ และการนิเทศ  
    4) คิดอยา่งเป็นระบบและเป็นผูน้ า 
        ดา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
   5) มีทกัษะดา้นการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  
          การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี
          สารสนเทศ 

พฒันางานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการท างานวจิยั 
     และงานสร้างสรรคข์องคณาจารย ์
2.  ส่งเสริมสนบัสนุนโครงการวจิยั 
     ระหวา่งสถาบนั  
3.  ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     ของนิสิตและคณาจารย ์
4.  ส่งเสริมสนบัสนุนการเผยแพร่ 
    งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
    สู่ชุมชนและสงัคม 
 

2.  มาตรฐานงานวจิยัและสร้างสรรค ์
     1) จ านวนผลงานวจิยัและการบริการ 
         องคค์วามรู้ต่อสงัคม 
     2) จ านวนผลการวจิยัท่ีคณาจารยน์ ามา 
          บริการสงัคมในลกัษณะต่างๆ       
     3) จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
              การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนิสิต 
              และคณาจารย ์ 
     4) จ านวนโครงการวจิยัท่ีท าร่วมกบั 
         หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั 
     5) จ านวนงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์
         ระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

พฒันามาตรฐานการบริการวชิาการ
แก่ชุมชนและสงัคม 

1. ส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ละนิสิตน า 
    องคค์วามรู้และผลการวจิยัพฒันา 
     บุคลากรในชุมชนและสงัคม 
2.  ส่งเสริมใหห้น่วยงานเสนอความ 
     ตอ้งการไดรั้บการบริการทางวชิาการ 

3.  มาตรฐานการบริการวชิาการ   
     1) จ านวนผลงานวจิยั/องคค์วามรู้ 
             ท่ีเผยแพร่สู่สงัคม 
      2)  จ านวนโครงการพฒันาบุคลากร ใหก้บั 
        หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ 
         เอกชน 
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แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยุทธ์  ตวับ่งช้ี 
พฒันามาตรฐานอาจารย ์ 1.  ส่งเสริมคณาจารยพ์ฒันาตนเอง 

     ทางดา้นวชิาการ การท าวจิยั 
       เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
      ท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ในการ 
     ประชุมวชิาการทั้งในและนอก 
     สถาบนั 
2.  ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    ร่วมกนัระหวา่งคณาจารยท์ั้งใน 
    และนอกสถาบนั 

4.  มาตรฐานการพฒันาอาจารย ์
     1)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
           ของนิสิตต่อการสอนของอาจารย ์
           ตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉล่ียอยูใ่น 
           ระดบั 3.51 คะแนนจาก 5.0 คะแนน 
     2)   ร้อยละของอาจารยท่ี์เขา้ร่วมประชุม 
            วชิาการหรือน าเสนอผลงานวชิาการ 
            ระดบัประเทศและนานาชาติในแต่ละปี 
     3)  จ านวนคร้ังของการประชุม/โครงการท่ีมี 
            การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาการ 
            ร่วมกนัระหวา่งคณาจารย ์
    4)  ร้อยละของอาจารยท่ี์มีต าแหน่ง 
          ทางวชิาการ 

พฒันามาตรฐานหลักสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมกระบวนการใชห้ลกัสูตร 
      และการจดัการเรียนรู้อยา่งมี 
      ประสิทธิภาพ      
2. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการบริหาร 
    หลกัสูตร 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหาร 
    จดัการหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ 

5.  มาตรฐานหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
     1)  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
          ท่ีมาจากบุคลากรทั้งในและนอกสถาบนั 
     2)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
           มีการประชุมอยา่งต่อเน่ือง  
     3)  มีระบบการบริหารจดัการหลกัสูตร 

พฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร 

1. จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ 
    ของหลกัสูตร 
2. ก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพ 
    ของดุษฎีบณัฑิต 
3. มีการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร 

6. มาตรฐานระบบการประกนัคุณภาพ 
     1) มีระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร   
     2)  ผลการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
          ไม่นอ้ยกวา่ 3.10 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
         จดัการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
          ในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา  (Module) หรือทีละรายวิชา  หรือใช้ระบบ
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั โดยมีก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วน                 
ท่ีเทียบเคียงไดเ้ท่ากบัการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวภิาค 
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน         
                  - ไม่มี 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
    2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
            ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  เร่ืองปฏิทินการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาตน้           เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
            ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  และตอ้งเป็นผูท่ี้จบการศึกษาดา้นการศึกษา หรือมีประสบการณ์
ดา้นการศึกษา หากไม่มีประสบการณ์ดา้นการศึกษามาก่อนจะตอ้งลงเรียนในรายวิชาต่างๆท่ีสาขาวิชาก าหนด
และมีผลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
   1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวจิยัแลว้เขียนเรียบเรียงในลกัษณะเอกสารวชิาการ 
 2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนับนพื้นฐานขององคค์วามรู้และผลการวิจยั 
 3. การมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาองักฤษ ความรู้ดา้นวิชาการต่างกนั ท าให้มีความพร้อมในการท าวิจยั  
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหใ้ชเ้วลาในการเร่ิมตน้การท าวจิยัแตกต่างกนั  
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      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
 1.  ส่งเสริมการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัในประเด็นท่ีเรียนรู้ทุกรายวิชาเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การอ่านเชิงวพิากษแ์ละการเขียนเอกสารทางวชิาการ  
 2.  ส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานขององค์ความรู้และผลการวิจัย           
ในระหวา่งการจดัการเรียนรู้  
 3. ก าหนดใหนิ้สิตเรียนรู้เพิ่มเติมในพื้นฐานวชิาการท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต และตามท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาและ/หรืออาจารยท่ี์ปรึกษานิสิตเห็นสมควร 
 

      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 2 - 15 15 15 15 
ชั้นปีท่ี 3 - - 15 15 15 
รวม 15 30 45 45 45 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - 15 15 15 
       
       2.6 งบประมาณตามแผน 

   
2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียม 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 
หมวดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน ยอดสะสมต่อหวั 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน  171,216 

 ค่าตอบแทนผูส้อนภายนอก (1,500 บาทต่อชัว่โมง x 200 ชัว่โมง) 300,000  
 ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน 100,000  
 ค่าครุภณัฑท่ี์ตอ้งใชส้ าหรับนิสิตหน่ึงกลุ่มตลอดหลกัสูตร 50,000  
 ค่าใชจ่้ายการเรียนรู้ ณ แหล่งการเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลยั 500,000  
 ค่าใชจ่้ายเพื่อการประชาสมัพนัธ์ (ถา้มี) -  
 กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสร้างหลกัสูตร (ดูงานต่างประเทศ 15 คน คนละ 100,000)  1,500,000  
 อ่ืนๆ (สาธารณูปโภค) 118,240  
  -  ค่าใชจ่้ายรวม 2,568,240  
   -  ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใชจ่้ายรวม/จ านวนนิสิต 15 คนต่อรุ่น) 171,216  
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบัน/ส านัก  188,338 
 งบพฒันาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 9,264  
 งบวิจยัของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 9,264  
  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ___ (ถา้มี) -  
    

หมวดค่าปริญญานิพนธ์  218,338 
 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหวั) 30,000  
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อตัราต่อหวั) -  
    

หมวดกองทุนพฒันามหาวทิยาลยั (๑๕%) 35,071 251,088 
    

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 48,912 300,000 
 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (๔,๓๖๐ x ๓ ปี) 13,080  
 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (๓,๐๐๐ x ๓ ปี) 9,000  
 ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร์ (๑,๐๔๐ x ๓ ปี) 3,120  

  
ค่าธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั (๕,๙๐๔ x ๓ ปี) 
ค่าใชจ่้ายพื้นท่ีส่วนกลาง: ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นบณัฑิตศึกษา (๒,๐๐๐ x ๓ ปี) 

17,712 
6,000  

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   300,000 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตลอดหลกัสูตร   300,000 
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     2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 
            มีระบบการเ ทียบเ คียงหน่วยกิตเ ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                            
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลกัสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

                 รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 54 หน่วยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  

หมวดวชิา หน่วยกติ 
-  หมวดวชิาบงัคบั 15 หน่วยกิต 
-  หมวดวชิาเลือก    3 หน่วยกิต 
-  หมวดปริญญานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ 
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           3.1.3 รายวชิา    
1. หมวดวชิาบังคับ ก าหนดใหเ้รียน 15 หน่วยกิต ดงัน้ี 

                      กลุ่มระเบียบวิธีวจัิย 6 หน่วยกิต  ใหเ้รียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
วจ 701 วธีิวทิยาการวจิยัขั้นสูง 3(2–2–5) 
RS 701 Advanced Research Methodology   
วจ 702 สถิติเพื่อการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
RS 702 Statistics for Curriculum Research and Development 

 
           กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร 6 หน่วยกิต ให้เรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

ลส 701 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 3(2–2–5) 
CL 701 Curriculum Development and Learning  Management 
ลส 702 สัมมนาและปฏิบติัการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 3(0–6–3) 
CL 702 Seminar and Practicum in Curriculum Research and Development   

 
                       กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  ใหเ้รียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

พต 701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวจิยัและ
พฒันาหลกัสูตร 

3(2–2–5) 

BH 701 Behavioral and Social Sciences  for Curriculum Research and 
Development     

 
2. หมวดวชิาเลือก ก าหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต     

                      จดัเป็นกลุ่มความรู้ (Cognate area) เพื่อเสริมสมรรถนะในการท าปริญญานิพนธ์  นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความสนใจภายใต้ค  าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ                  
หรือกรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ์  รายวิชากลุ่มความรู้ในหลกัสูตรน้ี จ  าแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มระเบียบวธีิวจิยั กลุ่มพฒันาหลกัสูตร กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดงัน้ี 
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         กลุ่มระเบียบวธีิวจัิย 
วจ 801 การทดสอบและการวดัทางการศึกษาและจิตวทิยา       3(2–2–5) 
RS 801 Educational and Psychological Testing and Assessment 
วจ 802 การวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวจิยัผสมวธีิ 3(2–2–5) 
RS 802 Advanced Qualitative Research and Mix Method Research 
วจ 803 การออกแบบงานวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3(2–2–5) 
RS 803 Advanced Quantitative Research Designs     
วจ 804 การสังเคราะห์งานวจิยัอภิมานและการประเมินอภิมาน 3(2–2–5) 
RS 804 Synthesis of Meta-Analysis and Meta-Evaluation   
วจ 805 การวจิยัเชิงประเมินและการประกนัคุณภาพ 3(2–2–5) 
RS 805 Evaluation Research and Quality Assurance  
วจ 806 สถิติประยกุตข์ั้นสูงในการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
RS 806 Advanced Applied Statistics in Curriculum Research and 

Development 
                
           กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร 

ลส 801 สัมมนาการวจิยันวตักรรมหลกัสูตร 3(2–2–5) 
CL 801 Seminar in Curriculum Innovation Research  
ลส 802 สัมมนาการออกแบบการเรียนการสอน 3(2–2–5) 
CL 802 Seminar in Instructional Design  
ลส 803 การวางแผนและการจดัการความรู้ 3(2–2–5) 
CL 803 Planning and Knowledge Management  
ลส 804 สัมมนาการบริหารงานวชิาการและการนิเทศ     3(2–2–5) 
CL 804 Seminar in Academic Administration and Supervision  
ลส 805 สัมมนานวตักรรมการโคช้เพื่อการรู้คิด 3(2–2–5) 
CL 805 Seminar  in  Cognitive  Coaching Innovation 
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          กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พต 801 นวตักรรมการส่ือสารเพื่อการศึกษา 3(2–2–5) 
BH 801 Communication Innovation for Education  
พต 802 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจิตวทิยาการบริหาร   3(2–2–5) 
BH 802 Educational Leadership and Management Psychology 
พต 803 บริบททางสังคมและจิตวทิยาเพื่อการพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
BH 803 Social Context and Psychology for Curriculum Development Design 
พต 804 การศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรมดา้นการศึกษาใน

ต่างประเทศ                
0(0-2-2) 

BH 804 Study Tour and/or Training  on Education  in Oversea 
 

3. หมวดปริญญานิพนธ์ ใหล้งทะเบียนเรียนเป็น  3  ช่วงระยะเวลา  จ  านวน  36  หน่วยกิตดงัน้ี 
 

ปพ 991 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 1                   12 หน่วยกิต 
DE 991 Doctoral  Dissertation 1  
ปพ 992 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 2                    12 หน่วยกิต 
DE 992 Doctoral  Dissertation 2  
ปพ 993 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 3                  12 หน่วยกิต 
DE 993 Doctoral  Dissertation 3  

 

        ความหมายของรหัสวชิา  
            รหัสอกัษร 

วจ (RS) หมายถึง ระเบียบวธีิวจิยั  
ลส (CL) หมายถึง การพฒันาหลกัสูตร 
พต (BH) หมายถึง พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปพ (DD) หมายถึง ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 
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รหัสตัวเลข 
ตวัเลขล าดบัท่ีหน่ึง หมายถึง รายวชิา  ดงัน้ี 

7 หมายถึง รายวชิาในหมวดวิชาบงัคบั 
8 หมายถึง รายวชิาในหมวดวิชาเลือก 
9 หมายถึง หมวดปริญญานิพนธ์ 

ตวัเลขล าดบัท่ีสอง หมายถึง 0 หมายถึง รายวชิาระดบัปริญญาเอก 
9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 

ตวัเลขล าดบัท่ีสาม   หมายถึง ล าดบัท่ีของรายวชิาตามกลุ่มวชิา 
 
 

  3.1.4 แผนการศึกษา 
                   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดใหมี้การเรียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในแต่
ละภาคเรียน 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
วจ701   วธีิวทิยาการวจิยัขั้นสูง  3(2–2–5) 
ลส701   การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 3(2–2–5) 
พต701   พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
 รวม  9 หน่วยกติ 

 
ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
ลส702   สัมมนาและปฏิบติัการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 3(0–6–3) 
วจ702   สถิติเพื่อการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
 รวม  6 หน่วยกติ 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
 ลงทะเบียนเรียนในหมวดวชิาเลือกเฉพาะดา้น  1  รายวชิา                              3 
 รวม  3 หน่วยกติ 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
ปพ991    ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 1 12 
 รวม  12 หน่วยกติ 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
ปพ992    ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 2 12 
 รวม  12 หน่วยกติ 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 
ปพ993    ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 3 12 
 รวม  12 หน่วยกติ 

 
 

          3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
               หมวดวชิาบังคับ 

                     กลุ่มระเบียบวธีิวิจัย 

วจ701 วธีิวทิยาการวจิยัขั้นสูง  3(2–2–5) 
RS701 Advanced Research Methodology  

 

                  ศึกษา วิเคราะห์มโนทศัน์ วิธีวิทยา การแสวงหาความรู้ท่ีเป็นฐานคิดของการวิจยัตามแนว
วิทยาศาสตร์และปฏิฐานนิยม การออกแบบ การวิพากษ์และการเลือกใชผ้ลการวิจยัให้เหมาะสมกบัสภาพ
ปัญหา เนน้การออกแบบและสร้างสรรคก์ารวจิยัเพื่อการพฒันาหลกัสูตร 
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วจ702 สถิติเพื่อการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
RS702 Statistics for Curriculum Research and Development 

 

                  ศึกษาเทคนิควิธีการวิเคราะห์สถิติอา้งอิงท่ีเหมาะสมส าหรับงานดา้นการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การวดัซ ้ า การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์จ าแนก  เนน้การวิเคราะห์และใชป้ระโยชน์จากผล
การวเิคราะห์เพื่อการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
 

  กลุ่มการพฒันาหลักสูตร   
ลส701 การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 3(2–2–5) 
CL701 Curriculum Development and Learning Management 

 

                       วิเคราะห์แนวคิด หลักการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี                
และผลการวิจยัมาสู่สารสนเทศส าหรับการออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  ปฏิบติัการวิจยัพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  การประเมินและสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 

 
 

ลส702 สัมมนาและปฏิบติัการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 3(0–6–3) 
CL702   Seminar and Practicum in Curriculum Research and Development   

 

                   วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร   ฝึกปฏิบติัการพฒันา
หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ ตามความสนใจของผูเ้รียน การประเมินคุณภาพหลกัสูตร และน าผลฝึกปฏิบติัมา
ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้       
 

                      กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์   
พต701 พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5) 
BH701 Behavioral and Social Sciences for Curriculum Research and Development  

 

                   วิเคราะห์สภาพการณ์ในสังคมทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรมโดยใชแ้นวคิด 
ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์  สังคมศาสตร์  และจิตวทิยา สัมมนาการออกแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทย 
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                  หมวดวชิาเลือก   
                    กลุ่มระเบียบวธีิวิจัย 

วจ801 การทดสอบและการวดัทางการศึกษาและจิตวทิยา 3(2–2–5) 
RS801 Educational and Psychological Testing and Assessment 

 

               วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวดัผลการศึกษาและจิตวิทยา เคร่ืองมือวดัตวัแปรทางจิตวิทยาและตวัแปร
ทางสังคมศาสตร์ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตามหลกัการวดัผลทางจิตวิทยา การบริหารการสอบ 
สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ฝึกปฏิบติัการวจิยัเพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

วจ802 การวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวจิยัผสมวธีิ 3(2–2–5) 
RS802 Advanced Qualitative Research and Mixed Methods Research 

    
             วเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และกระบวนทศัน์การวิจยัเชิงคุณภาพ การก าหนดแผนแบบการวิจยั
เชิงคุณภาพและการวิจยัผสมวิธี  แผนแบบและวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัผสมวิธี  หลกัการและ
วิธีการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ตีความ การอธิบายความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ โปรแกรมการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การน าเสนอรายงานผลการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัผสมวธีิ  จริยธรรมการวจิยั 

 

วจ803 การออกแบบงานวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง 3(2–2–5) 
RS803 Advanced Quantitative Research Designs    

    

             วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนทศัน์การวิจยัเชิงปริมาณ ยุทธศาสตร์การออกแบบการวิจยั ทั้งการ
วิจัยแบบทดลองและการวิจัยแบบไม่ทดลอง การออกแบบการวิจัยท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อคุณภาพ                  
การวิจัย ความเท่ียงตรงของการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อน าไปสู่                           
การพฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของสังคม   

  

วจ804 การสังเคราะห์งานวจิยัอภิมานและการประเมินอภิมาน 3(2–2–5) 
RS804 Synthesis of Meta-Analysis and Meta-Evaluation  

 

               หลกัการและระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคุณลกัษณะ และการสังเคราะห์การประเมิน 
การสังเคราะห์งานวิจยัรูปแบบต่างๆ  การวิเคราะห์อภิมาน การวิจยัชาติพนัธ์ุวรรณาอภิมาน และการสังเคราะห์การ
ประเมิน การประเมินอภิมาน การประเมินและรวบรวมงานวิจยัหรือผลการประเมินท่ีจะน ามาสังเคราะห์ วิธีการ
วเิคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวจิยั การประยกุตก์ารวเิคราะห์อภิมานและการประเมินอภิมาน และการใชป้ระโยชน์ผล
การสังเคราะห์งานวจิยัและการประเมินอภิมาน 
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วจ805 การวจิยัเชิงประเมินและการประกนัคุณภาพ  3(2–2–5) 
RS805 Evaluation Research and Quality Assurance  

 

                  วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน การวิจยัเชิงประเมิน และการประกนัคุณภาพ คุณภาพของงานวิจยั   
เชิงประเมิน ประเด็นและแนวโน้มของการวิจยัเชิงประเมินและการประกนัคุณภาพการออกแบบการวิจยั             
เชิงประเมินและการประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพ มาตรฐานและวิชาชีพของ การประเมินและการประกนั
คุณภาพ 

 

วจ806 สถิติประยกุตข์ั้นสูงในการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร  3(2–2–5) 
RS806 Advanced Applied Statistics in Curriculum Research and Development 

 

              การตรวจสอบประเด็นดา้นมโนทศัน์ สาระส าคญั และวิธีวิทยาในการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดบั
ลดหลัน่ และโมเดลสมการโครงสร้าง การระบุความเป็นไปได ้การประมาณค่าการทดสอบ และการสร้าง
โมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั การวิเคราะห์กลุ่มพหุ  
การพิจารณาโมเดลการวิเคราะห์ท่ีเป็นทางเลือกท่ีมีตวัแปรปรับและตวัเช่ือมในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์     
เชิงสาเหตุ 

 

                     กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร 

ลส801 สัมมนาการวจิยันวตักรรมหลกัสูตร 3(2–2–5) 
CL801 Seminar in Curriculum Innovation Research  

   

                 วเิคราะห์ และสังเคราะห์กระบวนการวจิยันวตักรรมทางหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ และการประเมินผล  
จากผลการวจิยัทั้งในและต่างประเทศ  ปฏิบติัการวจิยันวตักรรมหลกัสูตรเชิงสร้างสรรคท่ี์เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
 

ลส802 สัมมนาการออกแบบการเรียนการสอน 3(2–2–5) 
CL802 Seminar in Instructional Design               

 

              วิเคราะห์หลักการออกแบบการเรียนการสอน  กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน  รูปแบบ             
การสอน  การออกแบบเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน  การประเมินการเรียนการสอน ปฏิบติัการ
ออกแบบการเรียนการสอน  และน าเสนอวพิากษใ์นชั้นเรียน 
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                  วเิคราะห์ และสังเคราะห์วธีิการ แนวทางในการจดัการความรู้ จากขอ้มูลข่าวสารทั้งในระดบัชุมชน ระดบัชาติ
และนานาชาติ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้                        
การวางแผนและจดัการกบัทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ   ฝึกปฏิบติัการวางแผนและการจดัการความรู้ส าหรับการพฒันาหลกัสูตร                   
ในระดบัท่ีสนใจ 

 

 

              ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการนิเทศ ระบบ เทคนิค และเคร่ืองมือการนิเทศ บทบาทของ
การนิเทศ ระบบพี่เล้ียงและการช่วยเหลือ การวางแผนงานวิชาการ  การน าหลกัสูตรไปใช ้การนิเทศการจดัการ
เรียนรู้ การประเมินผล สังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารวิชาการและการนิเทศ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ และน าเสนอวิพากษใ์นชั้นเรียน 

 

 

             วิเคราะห์แนวคิดหลักการของการโคช้เพื่อการรู้คิด การสร้างความไวว้างใจ  การให้ข้อมูลเพื่อ
กระตุน้การเรียนรู้  การใช้พลงัค าถาม การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเชิงสร้างสรรค์   และการให้ขอ้มูลเพื่อการ
เรียนรู้ต่อยอด ท่ีน าไปสู่การพฒันาคุณภาพหลักสูตร การจดัการเรียนรู้ และการประเมินผล ปฏิบติัการ
ออกแบบนวตักรรมการโคช้เพื่อการรู้คิดบนฐานการวจิยั น าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลส803 การวางแผนและการจดัการความรู้ 3(2–2–5) 
CL803 Planning and Knowledge Management  

ลส804 สัมมนาการบริหารงานวชิาการและการนิเทศ                                                   3(2–2–5) 
CL804 Seminar in Academic Administration and Supervision   

ลส805 สัมมนานวตักรรมการโคช้เพื่อการรู้คิด                                              3(2–2–5) 
CL805 Seminar  in Cognitive Coaching Innovation 
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                    กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

               วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการใช้นว ัตกรรมการส่ือสารในการพัฒนา                           
ดา้นการศึกษาตามหลกัการและกระบวนการส่ือสาร การใช้นวตักรรมการส่ือสารทั้งในด้านของผูส่้งสาร          
การสร้างสาร การเลือกช่องทางการส่ือสาร และการสร้างความเขา้ใจให้กบัผูรั้บสาร บทบาทการส่ือสารสมยั
ใหม่  ฝึกปฏิบติัการส่งเสริมการส่ือสารเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

               วเิคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า และภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน บทบาทหนา้ท่ีของ
ผูน้ าทางการศึกษา กระบวนการด าเนินงานเพื่อพฒันาองค์กร  จิตวิทยาการบริหาร การสร้างเครือข่าย จรรยาบรรณ
ของผูน้ าทางการศึกษา  ฝึกปฏิบติัการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า  

 

               วิเคราะห์บริบททางสังคมและจิตวิทยาในชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการศึกษาความแตกต่าง
ระหวา่งรุ่นและความแตกต่างระหวา่งบุคคล การจดับรรยากาศการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจ  ปฏิบติัการ
ในชุมชน  สัมมนาและถอดบทเรียน  

 

 

             ศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร  หรือหลกัสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ในต่างประเทศ แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน และเกิดแนวคิดหวัขอ้ในการท าปริญญานิพนธ์   

 
 
 

พต801 นวตักรรมการส่ือสารเพื่อการศึกษา 3(2–2–5) 
BH801 Communication Innovation for Education  

พต802 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจิตวทิยาการบริหาร  3(2–2–5) 
BH802 Educational Leadership and Management Psychology 

พต803 บริบททางสังคมและจิตวทิยาเพื่อการพฒันาหลกัสูตร  3(2–2–5) 
BH803 Social Context and Psychology for Curriculum Development   

พต804   การศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรม ดา้นการศึกษาในต่างประเทศ         0(0-2-2) 
BH804 Study Tour and/or Training  on Education  in Oversea 
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                หมวดปริญญานิพนธ์   

  

                สร้างหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยจัดสัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์/หัวข้อการวิจัย                              
ท่ีสนใจซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาวเิคราะห์เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาในภาคสนาม เรียบเรียงสารสนเทศ
ในลกัษณะเคา้โครงงานวิจยั  ท่ีเป็นไปตามหลกัการและแนวคิดทางวิชาการโดยมีเกณฑ์ตามท่ี คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรก าหนด พฒันาเป็นเคา้โครงปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ และพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์
ในระดบัผา่นโดยคณะกรรมการท่ีผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 
 

 

 

   

              สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล การเขียนปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและ
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  ยื่นขอสอบปากเปล่าต่อมหาวิทยาลยัโดยผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์  สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ขเล่มปริญญานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบ ยื่นเสนอเล่มปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลยัและสรุปเผยแพร่เป็นบทความท่ีมี
คุณภาพเพื่อการเผยแพร่และตีพิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปพ991   ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 1 12  หน่วยกิต  
DD991 Doctoral  Dissertation 1   

ปพ992   ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 2 12  หน่วยกิต  
DD992 Doctoral  Dissertation 2   

                 ออกแบบ สร้างและพฒันารูปแบบ/หลกัสูตร เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั
ดว้ยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การเลือกพื้นท่ีศึกษาภาคสนาม การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์และรายงานสรุปผลขอ้มูล ภายใต้ค  าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์  เผยแพร่และตีพิมพบ์ทความทางวชิาการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิยั 

ปพ993   ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ์ 3 12  หน่วยกิต  
DD993 Doctoral  Dissertation 3   
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

3.2.1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน 

1. ผศ.ดร. ดนุลดา  จามจุรี วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)์,2526  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),2531   
กศ.ด. (การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร),2545 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5-1014-00-066-28-0 

2. อ.ดร.วยัวุฑฒ ์ อยูใ่นศิล บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),2540   
ป.บณัฑิต (ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู),2542 
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร),2547   
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจยัการศึกษา),2554   

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
มหสวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3-1005-01-689-42-1 

3. อ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ศศ.บ. (จิตวิทยา),2538 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),2543 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค  าปรึกษา), 2547 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3-1005-03-480-19-7 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. ดนุลดา  จามจุรี วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)์,2526  
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),2531   
กศ.ด.  (การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร),2545 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา) 
          การฝึกปฏิบติัและประสบการณ์การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิต
ระดบัดุษฎีบณัฑิตได้บูรณาการความรู้ท่ีได้จากการเรียนภาคทฤษฎีดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้      
และการออกแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง ซ่ึงนิสิตดังกล่าวจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าว                 
จากการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา ลส 702 สัมมนาและปฏิบติัการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร   
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
           1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีซับซ้อน             
ในบริบททางวชิาการ 
           2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นความรู้: ประยกุตค์วามรู้มาสู่การวจิยัทางดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้   
           3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา: สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจยัในประเด็นท่ีมี
ความซับซ้อนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้และ
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นการวจิยั และหลกัสูตรสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม    
           4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ สามารถวางแผนการ
พฒันาตนเองและองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในแวดวงวิชาการและบุคคลทัว่ไปอยา่ง
สร้างสรรค ์
           5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ: 
สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางดา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
      4.2 ช่วงเวลา 

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ตลอดภาคการศึกษาโดยตอ้งมีชัว่โมงฝึกปฏิบติั 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
      ขอ้ก าหนดในการท าวจิยัส าหรับปริญญานิพนธ์ ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร การสอน 
และการจดัการเรียนรู้ อนัจะน าไปสู่การตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมและประเทศ   
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
             การวิจัยปริญญานิพนธ์ทางด้านพฒันาหลักสูตร การสอน และการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมุ่งเน้นการสร้าง       
องค์ความรู้ด้านพฒันาหลกัสูตร การสอน และการจดัการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการวิจยั การพฒันาหลกัสูตร   
และทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามท่ีนิสิตสนใจและตอ้งสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีและ
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แนวคิดท่ีน ามาใช้ในการศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะไดรั้บจากการท าวิจยั โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูค้วบคุมดูแล       
ใหป้ริญญานิพนธ์ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  และเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  
 ด าเนินการวิจัยและน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ โดยด าเนินการจัดท ารายงาน
ความกา้วหนา้ (progress report) ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
            ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1.  สามารถแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบททางวชิาการ  
2.  สามารถตดัสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ บนพื้นฐานหลกัสิทธิมนุษยชน 
3.  สามารถช้ีประเด็นปัญหาทางวชิาการและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขอยา่งสร้างสรรค ์
4.  สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน หลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยม 
     อนัดีงามในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
5.  แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน  

      ด้านความรู้ 
1.  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
2.  แสดงความรู้ ความเขา้ใจท่ีเป็นปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
3.  สามารถคดัเลือกแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคญัส าหรับการวจิยัทางดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   
4.  แสดงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการพฒันา 
     ระบบการศึกษา    

        ด้านทกัษะทางปัญญา 
1.  สามารถใชค้วามรู้ทางดา้นการวจิยัวเิคราะห์ประเด็นและปัญหาทางดา้นการวจิยั หลกัสูตร   
     และการจดัการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
2.  สามารถสังเคราะห์ผลการวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค ์
3.  สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอกสาขาวชิาไปสู่การพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา 
     ดว้ยกระบวนการวจิยั 
4.  สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวจิยัในประเด็นท่ีมีความซบัซอ้นเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันา 
     องคค์วามรู้ทางดา้นการวจิยั  หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้         
5.  สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นการวจิยั และหลกัสูตรสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
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        ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1.  สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานหลกัวชิาการดว้ยความรับผดิชอบ 
2.  สามารถวางแผน วิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นดว้ยตนเอง 
3.  สามารถวางแผนการพฒันาตนเองและองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในแวดวงวชิาการและบุคคลทัว่ไปอยา่งสร้างสรรค ์
5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

        ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการศึกษาคน้ควา้ทางการวิจยัหลกัสูตร  
     และการจดัการเรียนรู้  อยา่งมีประสิทธิภาพ          
2.  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
3.  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางดา้นการวจิยั 
     และพฒันาหลกัสูตร 

4.  น าเสนอรายงานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ือส่ิงตีพิมพท์างวชิาการทั้งในระดบัชาติ 
     และ/หรือนานาชาติ 

 

      5.3 ช่วงเวลา  
                นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์  เม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว                  
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนท่ี 7 และระยะเวลาอนุมติัเคา้โครงปริญญานิพนธ์ถึงวนัส้ินสุด
ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจะตอ้งมีเวลาอยา่งนอ้ย 9 เดือน  
 

     5.4 จ านวนหน่วยกติ   
36 หน่วยกิต 

 

     5.5 การเตรียมการ  
1. ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อวางแผนการจดัการเรียนการสอนและใหค้ าปรึกษา 
2. นิสิตน าเสนอโครงการวจิยัในลกัษณะเอกสารกรอบแนวคิด (concept paper) ต่อคณะกรรมการ 
     บริหารหลกัสูตรเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ  และก าหนดคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
3. นิสิตพบอาจารยค์วบคุมปริญญานิพนธ์ตามก าหนด มีการก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษา จดัท า 
     บนัทึกการใหค้  าปรึกษา  
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4. นิสิตด าเนินการตามโครงการวจิยั ภายใตค้  าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   
     และเผยแพร่ผลงานวจิยั 
5. นิสิตสอบป้องกนัปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

  
     5.6 กระบวนการประเมินผล 

1. การพิจารณาเอกสารกรอบแนวคิด (concept paper) ของนิสิตโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
2. การพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตโดยคณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์  
    ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาพ.ศ. 2559 
3. ประเมินผลจากรายงานความกา้วหนา้การท าปริญญานิพนธ์ 
4. สอบผา่นการน าเสนอปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบั 
    ปริญญานิพนธ์  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
    พ.ศ. 2559   
5.  ผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริญญานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีอยูใ่นฐาน TCI กลุ่ม 1 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต   
 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

เป็นนักวจัิย ท่ีเป็นผูน้ าทางความคิด 
ดา้นการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรในการสร้าง           
องคค์วามรู้ นวตักรรมทางหลกัสูตร และการ
จดัการเรียนรู้    
 
 
 
 

กลยุทธ์การสอน 
1. การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. การเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน  
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. การฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง/การศึกษาดูงาน 
5. การถอดบทเรียน 
6. การท าปริญญานิพนธ์ 
การประเมินผล 
1. การประเมินผลงานท่ีสะทอ้นศกัยภาพดา้นการวจิยั  
    สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีเป็นรูปธรรม เช่น บทความ 
     วชิาการ/บทความวจิยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2. การประเมินผลตามสภาพจริง 
3. การสะทอ้นผลการประเมินสู่การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4. การสอบวดัคุณสมบติัดุษฎีบณัฑิต 

เป็นนักวชิาการ ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวคิด ทฤษฎีดา้นการวจิยั หลกัสูตร และ
การจดัการเรียนรู้อยา่งถ่องแท ้ติดตาม
ความกา้วหนา้ทางดา้นวชิาการและสร้าง
ผลงานทางวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ   
 

กลยุทธ์การสอน 
1. ส่งเสริมใหนิ้สิตไดเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาวชิาการ 
    ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการสืบคน้  
     การคดักรอง  และสังเคราะห์ความรู้ดว้ยตนเอง 
3. จดักิจกรรมการท างานวิจยัและ/หรือการเขียนบทความทางวชิาการ 
     ร่วมกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากการเขา้ร่วมประชุมสัมมนาวชิาการทั้งภายใน 
    และภายนอกมหาวทิยาลยั 
2. ประเมินจากผลงานการท างานวจิยัและ/หรือการเขียนบทความ 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
     ทางวชิาการร่วมกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     กบันิสิตร่วมชั้นเรียน อาจารย ์และบุคคลภายนอก 

เป็นนักปฏิบัติ ท่ีมีความสามารถในการน า
ความรู้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรคใ์นการ
พฒันาหลกัสูตร นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์การสอน 
1. การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. การฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง/การศึกษาดูงาน 
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. การถอดบทเรียน 
การประเมินผล 
รายงานการฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมินผล 

1.1  สามารถแกปั้ญหาทางคุณธรรม 
        จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบท 
         ทางวิชาการ  
1.2  สามารถตดัสินใจกระท า 
        หรือไม่กระท าการใดๆ บนพื้นฐาน 
          หลกัสิทธิมนุษยชน 
1.3  สามารถช้ีประเด็นปัญหาทางวชิาการ 
        และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 
        อยา่งสร้างสรรค ์
1.4 สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้  
      ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน  
      หลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดี 
      งามในการจดัการกบัความขดัแยง้ 
      ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

1. การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
    ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็น 
    ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม    
    จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
    ในบริบททางวชิาการ  
    การจดัการกบัความขดัแยง้ 
    ท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง 
     และผูอ่ื้น 
3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
    ท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม 
    และจรรยาบรรณในบริบท 
    ทางวชิาการ  และบนพื้นฐาน 
    หลกัสิทธิมนุษยชน 

1. ประเมินจากรายงาน/งานวจิยัของ 
    นิสิตท่ีค านึงถึงจริยธรรม 
    ทางวชิาการ 
2. ประเมินจากการแสดงแนวคิด/ 
    การตดัสินใจหาขอ้สรุป 
    ต่อปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
    ท่ีซบัซอ้นในบริบททางวชิาการ  
    และบนพื้นฐานหลกัสิทธิ 
    มนุษยชน 
3. สังเกตพฤติกรรมการใชห้รือ 
     สนบัสนุนการใชดุ้ลพินิจ 
    ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
    ในการจดัการปัญหาความ 
    ขดัแยง้ต่างๆ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมินผล 

1.5 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการปฏิบติั 
       ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในการ 
       ท างาน 

4. กระตุน้การแสดงออกถึงภาวะ 
    ผูน้  าทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

4. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึง 
    ภาวะผูน้ าทางดา้นคุณธรรม  
    จริยธรรมในบริบททางวิชาการ 
5. การสอบวดัคุณสมบติัดุษฎีบณัฑิต 

 

 2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมินผล 

2.1  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี 
       ท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาหลกัสูตร 
       และการจดัการเรียนรู้  
2.2  แสดงความรู้ ความเขา้ใจท่ีเป็น 
        ปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั  
        หลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้  
2.3  สามารถคดัเลือกแนวคิด ทฤษฎี 
        ท่ีส าคญัส าหรับการวจิยัทางดา้น 
        หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้   
2.4  แสดงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและ 
        กวา้งขวางเก่ียวกบัสถานการณ์ 
        ท่ีส่งผลต่อกระบวนการพฒันา 
        ระบบการศึกษา    

1. บูรณาการการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 
    คุณลกัษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. บูรณาการกระบวนการสืบเสาะ 
    แสวงหาความรู้  การวเิคราะห์  
    และการสังเคราะห์องคค์วามรู้ 
3. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียน 
    เรียนรู้ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 

1. ประเมินผลงาน/การแสดงความ 
     คิดเห็นท่ีสะทอ้นความสามารถ 
    ในการอธิบายแนวคิด ทฤษฎี 
    ท่ีส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร 
    และการจดัการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลงาน/การแสดงความ 
    คิดเห็นท่ีสะทอ้นความสามารถ 
   ในการคดัเลือกแนวคิด ทฤษฎี 
    ท่ีส าคญัในการวจิยัทางดา้น 
   หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้   
3. ประเมินผลงานท่ีสะทอ้นความ 
    เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวาง 
    เก่ียวกบัสถานการณ์/แนวปฏิบติั 
    ท่ีเปล่ียนแปลงในสาขาการวจิยั   
    หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้ 
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
4. การสอบวดัคุณสมบติัดุษฎีบณัฑิต 
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 2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมินผล 
3.1 สามารถใชค้วามรู้ทางดา้นการวจิยั 
      วเิคราะห์ประเด็นและปัญหาทางดา้น 
      การวจิยั หลกัสูตร และการจดัการ 
      เรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลการวจิยั 
      และทฤษฎีเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 
      ท่ีสร้างสรรค ์
3.3 สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง  ๆ 
      ทั้งในและนอกสาขาวชิาไปสู่ 
      การพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา 
      ดว้ยกระบวนการวจิยั 
3.4 สามารถออกแบบและด าเนิน 
       โครงการวจิยัในประเด็นท่ีมีความ 
       ซบัซอ้นเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันา 
      องคค์วามรู้ทางดา้นการวจิยั   
      หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้         
3.5 สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
      ทางดา้นการวจิยั และหลกัสูตร 
      สู่การสร้างสรรคน์วตักรรม    

1. บูรณาการสาระส าคญักบัการคิด 
    วเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
2. บูรณาการการเรียนรู้โดยใชก้าร 
    วจิยัเป็นฐาน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมการถอดบทเรียน 
    และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเขา้ร่วม 
    ประชุมสัมมนาวชิาการ 
    ทั้งภายในและภายนอก 
    มหาวทิยาลยั 
5. จดักิจกรรมการศึกษาดูงาน/ 
    ฝึกอบรมระยะสั้น 
    ในมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
6. การฝึกประสบการณ์ดา้นการ 
    ออกแบบหลกัสูตรและการ 
    จดัการเรียนการสอน 
    ในสถานการณ์จริง 

1. ทดสอบการพฒันาหรือแกไ้ข 
    ปัญหาทางดา้นหลกัสูตร และการ 
    จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวจิยั 
2. ประเมินจากรายงานการสังเคราะห์ 
    ผลการวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันา 
    ความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์
3. ประเมินจากรายงาน/โครงการวจิยั 
    ท่ีแสดงถึงการบูรณาการแนวคิด  
     ทฤษฎีต่างๆทั้งในและนอก
สาขาวชิา  
4. ประเมินจากรายงานการออกแบบ 
     และด าเนินโครงการวจิยั 
     ในประเด็นท่ีมีความซบัซอ้น 
     เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันา 
     องคค์วามรู้ทางดา้นการวจิยั   
     หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้    
5. ประเมินจากรายงานท่ีแสดงถึง 
    การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
     ทางดา้นการวจิยั  หลกัสูตร  และ 
     การจดัการเรียนรู้ เพื่อออกแบบ 
     และพฒันาหลกัสูตร การจดัการ 
     เรียนรู้  
6. การสอบวดัคุณสมบติัดุษฎีบณัฑิต  
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 2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมินผล 

4.1 สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐาน 
       หลกัวชิาการดว้ยความรับผดิชอบ 
4.2 สามารถวางแผน  วเิคราะห์  และ 
       แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นดว้ยตนเอง 
4.3 สามารถวางแผนการพฒันาตนเอง 
       และองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.4 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล 
       ในแวดวงวชิาการและบุคคลทัว่ไปอยา่ง 
       สร้างสรรค ์
4.5 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น 
       ผูน้  าทางวชิาการ 

1. บูรณาการการเรียนรู้แบบ  
     Multidisciplinary  Team 
2. บูรณาการสุนทรียสนทนา 
     (Dialogue) และการฟังอยา่งลึกซ้ึง 
     (Deep listening)       
3. ส่งเสริมการถอดบทเรียน 
     และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4. บูรณาการการประเมินตนเอง 
     และการใหเ้พื่อนประเมิน 
     ในกระบวนการเรียนรู้ 

1.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงความ 
     คิดเห็นทางวชิาการบนพื้นฐาน 
     หลกัวชิาการ 
2.  ประเมินจากรายงานท่ีมีการ 
     วางแผน  วเิคราะห์ และแกปั้ญหา 
     ท่ีซบัซอ้นสูงมาก 
3.  รายงานตนเองเก่ียวกบัการ 
     วางแผนการพฒันาตนเอง  
4.  สังเกตพฤติกรรมการมี  
     ปฏิสัมพนัธ์กบันิสิตในชั้นเรียน  
     อาจารย ์บุคคลในแวดวงวชิาการ 
     และบุคคลทัว่ไป 
5.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึง 
     ความโดดเด่นในการเป็นผูน้ า 
     ทางวชิาการผา่นการปฏิบติังาน 
     กลุ่มการฝึกปฏิบติั  
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 2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอน วธีิการวดัและประเมินผล 

5.1 สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
       และเชิงปริมาณในการศึกษาคน้ควา้ 
       ทางการวจิยั  หลกัสูตร  และการจดั 
       การเรียนรู้  อยา่งมีประสิทธิภาพ          
5.2 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       ดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบั 
       กลุ่มเป้าหมาย  
5.3 สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ข 
       ปัญหาในดา้นต่าง  ๆโดยเจาะลึกทางดา้น 
       การวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
5.4 สามารถน าเสนอรายงานทั้งท่ีเป็น 
       ทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ือ   
       ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการทั้งในระดบัชาติ 
       และ/หรือนานาชาติ 

1. บูรณาการสาระส าคญักบัการ 
     อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั 
    ขอ้มูลทางตวัเลขและสถิติ 
2. บูรณาการการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง  ๆ 
    ในกระบวนการเรียนรู้ 
3. บูรณาการการน าเสนอผลงาน 
    ทางวชิาการในลกัษณะต่าง  ๆ 
    ในกระบวนการเรียนรู้ 
4. จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนการ 
    เรียนรู้ผา่นการศึกษาดูงาน/ 
    ฝึกอบรมระยะสั้นในมหาวทิยาลยั 
    ในต่างประเทศ 
 

1.  ประเมินจากรายงานของนิสิต 
     ท่ีมีการคดักรองขอ้มูลทางตวัเลข 
     และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา 
     คน้ควา้ทางการวจิยั  หลกัสูตร   
     และการจดัการเรียนรู้   
2. ประเมินจากการการน าเสนอ 
     รายงานทางวชิาการ การน าเสนอ 
     ความคิดเห็นทางวชิาการ 
3. ตรวจสอบช้ินงานการน าเสนอ 
     รายงานทั้งท่ีเป็นทางการ 
     และไม่เป็นทางการผา่นส่ือ   
     ส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ  
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
    (Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี ้
 

ด้านที ่1  คุณธรรมและจริยธรรม 
1. สามารถแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบททางวชิาการ  
2. สามารถตดัสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ บนพื้นฐานหลกัสิทธิมนุษยชน 
3. สามารถช้ีประเด็นปัญหาทางวชิาการและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขอยา่งสร้างสรรค ์
4. สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน หลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม 
    ในการจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
5. แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
 
ด้านที่ 2 ความรู้ 
1.  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
2.  แสดงความรู้ ความเขา้ใจท่ีเป็นปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั หลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้  
3.  สามารถคดัเลือกแนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคญัส าหรับการวจิยัทางดา้นหลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้   
4.  แสดงความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการพฒันา 
     ระบบการศึกษา    
 

ด้านที ่3 ทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถใชค้วามรู้ทางดา้นการวจิยัวเิคราะห์ประเด็นและปัญหาทางดา้นการวจิยั หลกัสูตร  
     และการจดัการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์
2. สามารถสังเคราะห์ผลการวจิยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสร้างสรรค ์
3. สามารถบูรณาการแนวคิดต่าง  ๆทั้งในและนอกสาขาวชิาไปสู่การพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการวจิยั 
4. สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวจิยัในประเด็นท่ีมีความซบัซ้อนเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาองคค์วามรู้ 
    ทางดา้นการวิจยั  หลกัสูตร  และการจดัการเรียนรู้         
5. สามารถประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางดา้นการวจิยั และหลกัสูตรสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม 
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ด้านที ่4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1. สามารถแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานหลกัวชิาการดว้ยความรับผดิชอบ 
2. สามารถวางแผน  วิเคราะห์  และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นดว้ยตนเอง  
3. สามารถวางแผนการพฒันาตนเองและองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลในแวดวงวชิาการและบุคคลทัว่ไปอยา่งสร้างสรรค ์
5. แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
 

ด้านที ่5  การวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการศึกษาคน้ควา้ทางการวิจยั  หลกัสูตร   
    และการจดัการเรียนรู้  อยา่งมีประสิทธิภาพ          
2. สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
3. สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ โดยเจาะลึกทางดา้นการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
4. สามารถน าเสนอรายงานทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ือ  ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการทั้งในระดบัชาติ 
    และ/หรือนานาชาติ 
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 ● ความรับผดิชอบหลกั ○ ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 

ด้านที ่1 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที ่2 
ความรู้ 

ด้านที ่3 
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4 
ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดวชิาแกน 

วจ 701 วธีิวทิยาการวจิยัขั้นสูง ○ ○ ● ○ ○  ● ○  ● ● ● ● ○ ○ ●  ○ ○ ● ○ ○ ● 

วจ 702 สถิติเพื่อการวจิยั
และพฒันาหลกัสูตร 

                              

ลส 701 การพฒันาหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ 

                       

ลส 702 สมัมนาและปฏิบติัการ
วจิยัและพฒันาหลกัสูตร             

                       

พต 701 พฤติกรรมศาสตร์ และ
สงัคมศาสตร์เพื่อการวจิยัและ
พฒันาหลกัสูตร 
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รายวชิา 

ด้านที ่1 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที ่2 
ความรู้ 

ด้านที ่3 
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4 
ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดวชิาเลือกเฉพาะด้าน 
วจ 801 การทดสอบและ
การวดัทางการศึกษาและ 
จิตวทิยา 

                          

วจ 802 การวจิยัเชิง
คุณภาพขั้นสูงและการ
วจิยัผสมวธีิ                       

                       

วจ 803 การออกแบบ
งานวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง             

                         

วจ 804 การสงัเคราะห์
งานวจิยัและการประเมิน
อภิมาน 

                       

วจ 805 การวจิยัเชิง
ประเมินและการประกนั
คุณภาพ 

                       

วจ 806 สถิติประยกุตข์ั้น
สูงในการวจิยัและพฒันา
หลกัสูตร                       

                       

ลส 801 สมัมนาการวจิยั
นวตักรรมหลกัสูตร             

                       

ลส 802 สมัมนาการ
ออกแบบการเรียนการสอน 

                       

ลส 803 การวางแผนและ
การจดัการความรู้ 

                       

ลส 804 สมัมนาการ
บริหารงานวชิาการ 
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รายวชิา 

ด้านที ่1 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที ่2 
ความรู้ 

ด้านที ่3 
ทกัษะทางปัญญา 

ด้านที ่4 
ทกัษะ

ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที ่5 
การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ

ส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
และการนิเทศ     
ลส 805 สมัมนานวตักรรม
การโคช้เพื่อการรู้คิด 
 

                       

พต 801 นวตักรรมการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา                        

                            

พต 802 ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษาและจิตวทิยาการ
บริหาร            

                       

พต 803 บริบททางสงัคม
และจิตวทิยาเพื่อการ 
พฒันาหลกัสูตร 

                        

หมวดวชิาศึกษาดูงาน   
ศด 901 การศึกษาดูงาน 
และ/หรือ การอบรม ดา้น
การศึกษาในต่างประเทศ       

  
          

 
   

 
      

หมวดปริญญานิพนธ์   
ปพ 991 ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตนิพนธ์ 1 

                       

ปพ 992 ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตนิพนธ์ 2 

                       

ปพ 993 ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตนิพนธ์ 3 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดงัน้ี 

       
คะแนน ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 
80-100 A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 
75-79 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

70-74 B ดี (Good) 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช ้(Fairly Good) 2.5 
60-64 C พอใช ้(Fair) 2.0 
55-59 D+ อ่อน (Poor) 1.5 
50-54 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
0-49 E ตก (Fail) 0.0 

 
การประเมินผลการสอบพิ เศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่   การสอบภาษา (Language 

Examination)  การสอบวดัคุณสมบติั (Qualification Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ 
ใหผ้ลการประเมินเป็น ผา่น P (Pass) หรือ ไม่ผา่น F (Fail)  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  
2.1 ก าหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนั     
      คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา 
2.2 การทวนสอบในระดบัรายวชิา  อยา่งนอ้ยร้อยละ  25  ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี  โดยมีการแต่งตั้ง 
        คณะกรรมการทวนสอบ  ประกอบไปดว้ย  อาจารยป์ระจ า  และอาจารยพ์ิเศษเป็นผูพ้ิจารณา 
        ความเหมาะสม 
2.3 การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรท าไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบนัการศึกษา 
      ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตและรายงานผล 
2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิตหลงัส าเร็จการศึกษา  ท าโดยการตรวจสอบ 
      จากผูป้ระกอบการหรือหวัหนา้งาน  ท่ีดุษฎีบณัฑิตไปประกอบอาชีพ  และขอความเห็น 
      จากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 
จากระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูมี้สิทธ์ิ
ขอท าปริญญานิพนธ์ เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการท่ี
สถาบนัอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบนัและตอ้ง
เป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได ้ส าหรับผลการปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างนอ้ยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์รวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การใหเ้ขา้รับการอบรมตามหลกัสูตร การพฒันาอาจารยใ์หม่ ของมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ ์      
      ใหอ้าจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการอบรมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและการบริหาร 
      วชิาการของมหาวทิยาลยั บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยม์หาวทิยาลยัและจรรยาบรรณครูและใหมี้ 
      ทกัษะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ 
      จริยธรรม และการสอนโดยใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1.2 การมอบหมายใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในดา้นการจดัการเรียน   
      การสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะน าหลกัสูตร รายวชิาในหลกัสูตร  
1.4 การมอบหมายใหอ้าจารยใ์หม่ศึกษาคน้ควา้ จดัทาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน ในหวัขอ้หน่ึงหรือ 
       หลายหวัขอ้ท่ีอาจารยใ์หม่มีความรู้และถนดั เพื่อทดลองทาการสอนภายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์         
       พี่เล้ียง หรือประธานหลกัสูตร  
1.5 การก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่เขา้ร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลกัสูตร  
1.6  ส่งเสริมใหเ้พิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวชิาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความ 
       ตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น การท าวจิยั การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานการประชุมทางวชิาการ 
1.7  ส่งเสริมใหท้ าการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา  ตลอดจนการบริการวชิาการแก่สังคม เพื่อพฒันา   
       ความรู้ และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง 

 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
       ส่งเสริมอาจารยใ์ห้ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง สนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

- ส่งเสริมทกัษะและความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใช้
การวจิยัเป็นฐาน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา 
การศึกษาดูงานการประชุมทางวชิาการ  การศึกษาต่อ 
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- ส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ระหวา่งอาจารยท์ั้งในและนอกมหาวทิยาลยั  

- ส่งเสริมการใหค้  าปรึกษาการท าปริญญานิพนธ์แก่นิสิตท่ีมีประสิทธิภาพ กระตุน้ใหเ้กิดการ
วจิยัสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา 

- ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารยแ์ละนิสิต 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  
- ส่งเสริมการท าวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

- ส่งเสริมการบริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- ส่งเสริมการท าผลงานทางวชิาการและการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
- ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.การก ากบัมาตรฐาน 
 1. การบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ ง             
จากอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร คณาจารยป์ระจ า และผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีในการ
บริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตามและประเมินผลหลกัสูตร 
 2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณาจารยผ์ูส้อนก่อนการเปิดภาคเรียน ระหว่าง            
ภาคเรียนและส้ินสุดภาคเรียน เพื่อวางแผน ก ากบั ติดตาม ประเมินผล และพิจารณาปรับเปล่ียนการจดัการเรียน
การสอนใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 3. ด าเนินการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวิชา ทุกภาคการศึกษาและใช้          
ผลการประเมินเพื่อการปรับปรุงรายวชิาใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
 
2.บัณฑิต 
 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร ผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีภาวะผูน้ า มีวิธีคิด
อยา่งเป็นระบบ และสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
อันดีงาม เป็นนักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความรอบรู้วิธีวิทยาการวิจัยและศาสตร์ต่างๆ สามารถใช้
กระบวนการวิจยัสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรมหลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้ และเป็นนกัวิชาการและนกัปฏิบติั  
ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในแนวคิด ทฤษฎีดา้นการวิจยั หลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้ ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของดุษฎีบัณฑิตโดยผู ้ใช้บัณฑิต ครอบคลุมคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 5 ด้าน ได้แก่                                    
1)  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของหลกัสูตร 
 
3.นิสิต 
 หลักสูตรมีระบบการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเพื่อคดัเลือกนิสิตท่ีมีคุณสมบติัและความพร้อม             
ในการเรียนในหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนในหลกัสูตรไดอ้ย่างมีความสุข สามารถ
ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนิสิตในระหว่างท่ีก าลงัศึกษา           
ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนิสิต และส่งเสริมพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยหลกัสูตรมีระบบ กลไก และการประเมินผลการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  หลกัสูตรปรับปรุง   สาขาวชิาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร  พ.ศ. 2560                         45 
 

   1. ด้านการรับนิสิต 
  1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบติัของผูส้มคัรท่ีจะรับใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์ก าหนดการรับสมคัรนิสิต
ท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.2 ของหลกัสูตร 
  2. หลกัสูตรท าการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น Poster, แผ่นพบั, social media ต่างๆ เช่น 
Facebook และ Line, รวมทั้งการฝากประชาสัมพนัธ์ผา่นศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 
  3.  บณัฑิตวทิยาลยัประกาศเร่ืองการรับนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาของหลกัสูตร 
  4.  ก าหนดให้มีการสอบคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีความพร้อมและมีคุณสมบติัสอดคล้องกับหลักสูตร                
ซ่ึงอาจจะเป็นการสอบขอ้เขียนเพื่อวดัความรู้ หรืออาจจะเป็นสอบสัมภาษณ์วชิาการ 
  5.  บณัฑิตวทิยาลยัประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
  6.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลกัสูตรเพื่อด าเนินการสอบคดัเลือกผูส้มคัร 
และแจง้ผลพิจารณาให้ท่ีประชุมหลกัสูตรรับทราบ และส่งผลไปท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อพิจารณาในภาพรวมและ
ประกาศผลการรับนิสิตอยา่งเป็นทางการโดยระบบของมหาวทิยาลยัต่อไป 
  7.  บณัฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับคดัเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าจ านวนนิสิตท่ีได้รับ
คดัเลือกเขา้ศึกษาน้อยกว่าจ านวนตามแผนการรับนิสิต จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป และหากจ านวนนิสิต           
ท่ีได้รับคดัเลือกจากการเปิดรับทุกรอบน้อยกว่าจ านวนขั้นต ่าในการรับนิสิตท่ีระบุไวใ้นประกาศการรับนิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษานั้น 
  8.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาด าเนินการ      
 
 2.  ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  หลกัสูตรมีระบบและกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเขา้ศึกษาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรประชุมวางแผนเพื่อวางกลยทุธ์ด าเนินการดงัน้ี 
  1.  ก าหนดให้นิสิตท่ีจะเขา้ศึกษาในหลกัสูตรตอ้งเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา
ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัจดัให้ เพื่อรับทราบขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และรับฟังค าแนะน าเก่ียวกบัแผนการศึกษาการเรียน 
และแนวทางการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
  2.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาพื้นฐานความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร ของนิสิต
ใหม่ในภาพรวม และอาจจะจดัโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาท่ีเหมาะสมกบันิสิต   
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 3. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
  1.  แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ารุ่นเพื่อดูแลและใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการท าปริญญานิพนธ์
ในภาพรวม รวมทั้งก ากบัและติดตามการเรียนและความกา้วหน้าในการพฒันาหัวขอ้ปริญญานิพนธ์และการ
สอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ 
  2. นิสิตปรึกษาอาจารยท่ี์มีความรู้และความเช่ียวชาญตรงกบัหัวขอ้ปริญญานิพนธ์ท่ีตั้งใจจะท า และ
เม่ือไดทิ้ศทางและแนวทางการท าปริญญานิพนธ์ท่ีชดัเจนแล้ว นิสิตสามารถแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ท่ีตนเองเลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ส าหรับนิสิตคนใดท่ีมีปัญหา
หรือไม่สามารถหาอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได ้สามารถยื่นเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเหมาะสมตรงกบัหวัขอ้ปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
  3.  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหนา้ท่ีเสนอแนะและให้ค  าปรึกษาแนวทางการวิจยัและก าหนด
หวัขอ้ปริญญานิพนธ์ร่วมกนักบันิสิต และเม่ือหวัขอ้มีความชดัเจนแลว้ นิสิตสามารถเสนอหวัขอ้ปริญญานิพนธ์
เพื่อผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อพฒันาต่อเป็นเคา้โครงปริญญานิพนธ์ 
  4.  เม่ือนิสิตเรียนรายวิชาครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด นิสิตตอ้งท าการสอบวดัคุณสมบติัโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัเพื่อก าหนดเน้ือหาและวิธีการสอบ 
ด าเนินการจดัสอบ และแจง้ผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เม่ือนิสิตสอบผ่านจึงจะสามารถ           
ขอสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ไดใ้นล าดบัต่อไป 
  5.  เม่ือนิสิตผา่นการอนุมติัหวัขอ้ปริญญานิพนธ์แลว้ นิสิตทุกคนจะตอ้งท าแผนการท าปริญญานิพนธ์
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                    
เพื่อใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
  6.  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าท่ีดูแลและติดตามให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีเสนอ ท าการสอบเคา้โครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด และดูแล 
ให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้มีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบการน าเสนอทั้งในและ
ต่างประเทศ และการตีพิมพผ์ลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ 
 
 4.  การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 
  หลกัสูตรมีระบบและกลไกเก่ียวกบัการดูแลและให้ค  าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพื่อให้
นิสิตมีความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลต่ออตัราคงอยู่ตลอดจนการส าเร็จการศึกษา โดยมี
การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ารุ่น และแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการและ
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หวัขอ้ปริญญานิพนธ์ท่ีนิสิตจะท า เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่นิสิตเก่ียวกบัการเรียน การท าปริญญา
นิพนธ์ และการใช้ชีวิตระหว่างการเรียนในหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะติดตามการดูแลนิสิต 
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ารุ่นและอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์อยา่งสม ่าเสมอ  
 
 5.  ความพงึพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  นิสิตสามารถยื่นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนต่อประธานหลกัสูตรหรือเลขานุการ
หลกัสูตรไดโ้ดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร เพื่อท่ีจะน าเขา้สู่การประชุมพิจารณาในการหาหนทางแกไ้ข
อยา่งเหมาะสม 
 
4. อาจารย์ 
 1.  การรับอาจารย์ใหม่ 
  การรับอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีสรรหา 
การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลัย               
โดยมีกระบวนการรับอาจารยใ์หม่ ตั้งแต่การเสนอเพื่อขออตัรา การประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้สมคัร 
ระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง   มีประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน                
มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ด าเนินการประกาศรับสมคัรทุกส่ืออยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง การรับสมคัรและตรวจสอบคุณสมบติั การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการรับสมคัรคดัเลือกโดยการสอบวดัคุณสมบติั เป็นไปอยา่งยติุธรรมและโปร่งใส 
 
 2.  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งร่วมกนัในการ
วางแผนจดัการเรียนการสอน การประเมินผล และการใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือหาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
 3.  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  
  การแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สอนบางเวลาและคณาจารยพ์ิเศษ เพื่อร่วมสอนและควบคุมหรือสอบปริญญา
นิพนธ์จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาหรือหัวข้อปริญญานิพนธ์                    
ท่ีจะแต่งตั้ง โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1  การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร 
  หลกัสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสูตรและสาระวชิาในหลกัสูตร ดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้ร่วมกนัออกแบบ พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความ
สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิดและปิดหลกัสูตร ตามแนว
ปฏิบติัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  2.  กรณีครบรอบการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะวิเคราะห์หลกัสูตร
เดิมเพื่อการพฒันาและปรับปรุง โดยการน าขอ้มูลจากท่ีท าการส ารวจความคิดเห็นของศิษยเ์ก่า บณัฑิตใหม่           
และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยสอบถามดา้นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ดา้น รวมทั้งการจดัการวิพากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชา เพื่อให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเน้ือหาและการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพ           
ของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวชิาในหลกัสูตรและก าหนดแผนการเรียนการสอน 
  3.  มีการก าหนดรายวิชาในหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยัและพิจารณาก าหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) ใหค้รอบคลุมผลลพัธ์การเรียนรู้และจดัแผนการเรียนการสอน 
  4.  เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ. รับทราบ
หลกัสูตร 
  5.  จดัการให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ.  ฉบบัปรับปรุงท่ีไดรั้บการรับรองจาก สกอ. แลว้ และ
ก ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และจดั ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) ส่งมหาวทิยาลยัตามก าหนดระยะเวลา 
  6.  จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน าผล
การประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 
  7.  ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดทา้ยเก่ียวกบัหลกัสูตรและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดด้ าเนินการวางระบบและด าเนินการก าหนดผูส้อนดงัน้ี 
  1.  ก าหนดผูรั้บผิดชอบรายวิชาเพื่อบริหารจดัการรายวิชาและก าหนดผูส้อนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
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  2.  พิจารณาก าหนดผูส้อนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหวัขอ้ท่ีสอน รวมทั้งผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหวัขอ้นั้นๆ 
  3.  พิจารณาทบทวนการก าหนดผูส้อนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 
 
 5.3 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดด้ าเนินการวางระบบและด าเนินการก ากบั ติดตาม และตรวจสอบ
การจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดงัน้ี 
  1.  ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้องส่งมคอ.3 ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                    
ก่อนเปิดภาคเรียนใหม ่
  2.  ก ากบัดูแลใหร้ายละเอียดวชิาใน มคอ.3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธิบายรายวชิา 
  3.  ตรวจสอบการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าในมาตรฐาน              
ผลการเรียนรู้ (mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเม่ือเสร็จส้ินการเรียนการสอน และให้นิสิต
ประเมินการสอนของผูส้อน 
 
 5.4 การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกบัสาขาวชิาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  หลกัสูตรมีการควบคุมหวัขอ้ปริญญานิพนธ์ให้สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความกา้วหนา้ของศาสตร์ 
ดงัน้ี 
  1.  นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร              
ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการพฒันาเป็นเคา้โครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพื่อควบคุมและก ากบัหัวขอ้ปริญญา
นิพนธ์ของนิสิตใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความกา้วหนา้ของศาสตร์ 
  2.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นตาม
ข้อบังคบัของบณัฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คนท่ีต้องไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน 
ประกอบด้วยอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 คน และแต่งตั้งใหก้รรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ โดยจะพิจารณาจากกรรมการท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญท่ีสอดคล้องกับศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัหัวข้อปริญญานิพนธ์ เสนอต่อคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย               
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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  3.  คณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาปริญญานิพนธ์จากความสอดคล้องกับสาขาวิชาความ
ทนัสมยัตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการและด้านการวิจยัของนิสิต คณะกรรมการ           
จะพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากนั้นให้ขอ้เสนอแนะแก่นิสิตในการ
ปรับแกใ้ห้เป็นเคา้โครงปริญญานิพนธ์ท่ีเหมาะสม มีเน้ือหาและวิธีการวิจยัท่ีทนัสมยัสอดคล้องกบัสาขาวิชา           
และความกา้วหนา้ของศาสตร์ ครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีตั้งไว ้
  4.  นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา พร้อมทั้ งเสนอ             
เคา้โครงท่ีแกไ้ขเพื่อขออนุมติัการท าปริญญานิพนธ์และเสนอต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
  5.  นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร                    
และบณัฑิตวทิยาลยัทุกภาคการศึกษา 
  
 5.5 การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ และการตีพมิพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะมีการช่วยเหลือ ก ากบั และติดตามการท าปริญญานิพนธ์ การเขียน
รายงานความกา้วหน้าการท าปริญญานิพนธ์ โดยท่ีประชุมไดมี้การประชุมวางแผนและก าหนดเป็นขอ้ก าหนด
ดงัน้ี 
  1.  นิสิตตอ้งรายงานความกา้วหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ทุกเดือน 
  2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความกา้วหนา้และรับรองรายงานความกา้วหนา้การท า
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑิตวทิยาลยัทุกภาคการศึกษา 
  3.  ในกรณีท่ีนิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา         
ตอ้งแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบคน้สาเหตุและพิจารณา
ช่วยเหลือนิสิตในกรณีท่ีมีปัญหาตอ้งการความช่วยเหลือ 
  4.  หลกัสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจยัในช่วยท่ีก าลงั             
ท  าปริญญานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีไดรั้บการรับรองจาก สกอ. และ
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรและขอ้บงัคบัของบณัฑิตวทิยาลยั 
  5.  ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้ งทุนการน าเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวจิยัจากแหล่งทุนต่างๆ 
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6.ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 บณัฑิตวิทยาลยัประสานงานกบัส านกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการ
ให้อาจารยแ์ละนิสิตไดศึ้กษาคน้ควา้ และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น 
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ี 
อาจารย์พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือส าหรับให้
หอสมุดกลางจดัซ้ือดว้ย ในส่วนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจจดัให้มีห้องเรียนรู้ย่อย เพื่อบริการหนงัสือ ต ารา 
หรือวารสารเฉพาะทาง และบณัฑิตวิทยาลยัจะตอ้งจดัส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย ์เช่น 
เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด ์ เป็นตน้ 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2559 

ปีท่ี 2 
2560 

ปีท่ี 3 
2561 

ปีท่ี 4 
2562 

ปีท่ี 5 
2563 

(1) อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2    ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อยา่งนอ้ยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
ใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุด  ปีการศึกษา 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2559 

ปีท่ี 2 
2560 

ปีท่ี 3 
2561 

ปีท่ี 4 
2562 

ปีท่ี 5 
2563 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

-     

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน   (ถา้มี) ไดรั้บ
การพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

-     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย 
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    
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หมวดที ่8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

               1. การประเมินผลงานของนิสิต 
  2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต 
  3. การประเมินผลการเรียนรู้ในรายวชิาของนิสิต 
  4. การประเมินตนเองของอาจารยผ์ูส้อน 
  5. การวเิคราะห์ผลการประเมินและน ามาปรับปรุงกลยทุธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
               1. การประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาโดยนิสิต 
  2. การประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  3. การประเมินตนเองของอาจารยผ์ูส้อน 
  4. การวเิคราะห์ผลการประเมินและน ามาปรับปรุงพฒันาทกัษะและกลยทุธ์การสอน 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
       ด าเนินการประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยยึดหลกัการประเมินแบบมีส่วนร่วม จากกลุ่มบุคคล  ดงัน้ี              
1) ผูเ้รียน 2) ดุษฎีบณัฑิต 3) คณาจารย ์4) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 5) ผูท้รงคุณวุฒิ  6) ผูใ้ชดุ้ษฎีบณัฑิต  และผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยด าเนินการประเมินอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดย
นกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย ประชุมผูแ้ทนนกัศึกษากบัผูแ้ทนอาจารย ์การประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูท้รงคุณวุฒิ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานทีป่รากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร 
       ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั โดยคณะกรรมการประเมินอยา่ง
นอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนัอย่างนอ้ย 1 คน โดยเป็นคณะกรรมการชุด
เดียวกันกับการประกันคุณภาพภายใน  ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั และสรุปรายงานผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
      1. น าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอประธานสาขา 
       2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสูตร  
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 

 



รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  
การด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ด าเนินการโดยน าส่งหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบ 
ประเมิน วิพากษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีรายนามดังนี้  

 1. ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย 
 2. ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย 
 3. ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 
 4. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร 
 5. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
ข้อ 1.1 สถานการณ์ภายนอกหรือ 
การพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามา 
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ควรเพิ่มบริบทศตวรรษท่ี 21 นักวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นที่จะสร้าง 
และจัดการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อการ 
สร้างคนเพื่อพร้อมส าหรับศตวรรษ 
ที่ 21 

เพิ่มแล้ว  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญาควรเน้นให้เป็นการวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์ 
พัฒนาการศึกษาและก่อให้เกิด 
สังคมสันติสุข อุดมปัญญา 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (1) โดย 
ค านึงถึงค่านิยมอันดีงาม หมายถึง 
คุณธรรม จริยธรรม หรือไม่ 
 
 

ปรับแก้ปรัชญา จากเดิม “การวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตรน าสู่ 
การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน” 
เป็น “การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
น าไปสู่การพัฒนาการศึกษา 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน 
และเกิดสันติสุข” 
 
ปรับแก้วัตถุประสงค์ข้อ 1 จากเดิม 
“มีภาวะผู้น าและสามารถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงค่านิยมอันดีงาม” เป็น 
“มีภาวะผู้น าและสามารถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม  
และค่านิยมอันดีงาม” 

 

2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ในข้อ “แผนการปรับปรุงมาตรฐาน 
ของหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้อง 

ปรับแก้จากเดิม “แผนการปรับปรงุ 
มาตรฐานของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 



ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
2. แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ในข้อ “แผนการปรับปรุงมาตรฐาน 
ของหลักสูตรให้มีมาตรฐานสอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคมและหลัก 
การประกันคุณภาพ” ควรจะมีการ 
พัฒนาให้ทันกับความก้าวหน้า 
ของวิทยาการด้านการวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ด้วย 
 
ในส่วน “พัฒนามาตรฐานอาจารย์” 
ควรเพิ่มตัวบ่งช้ีต าแหน่งทางวิชาการ 

ปรับแก้จากเดิม “แผนการปรับปรงุ 
มาตรฐานของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
และหลักการประกันคณุภาพ” เปน็ 
“แผนการปรับปรุงมาตรฐานของ 
หลักสตูรให้มมีาตรฐานสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมและหลักการ 
ประกันคณุภาพ มีการพัฒนาให้ทัน 
กับความก้าวหน้าของวิทยาการ 
ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 
รูปแบบใหม่ๆ” 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การด าเนินการ และโครงสร้างของ 
หลักสูตร 
ข้อ 2.4(1) บูรณาการการสังเคราะห์ 
เอกสารและงานวิจัยในประเด็น 
ที่เรียนรู้ จะแก้ปัญหานิสิตขาดทักษะ 
ได้อย่างไร 

ปรับแก้เป็น “ส่งเสริมการสังเคราะห ์
เอกสารและงานวิจัยในประเด็นที่ 
เรียนรู้ทุกรายวิชา เพื่อเสริมสร้าง 
ประสบการณ์และการเรียนรู ้
ด้านการอ่านเชิงวิพากษ์ และการเขียน 
เอกสารทางวิชาการ” 

 

หมวดวิชาแกน 
วิชา พต 701 วิถีการคิดเชิงตรรกะ 
ทางพฤติกรรมศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ฯ วิชานี้น่าจะเติม
เต็ มทฤษฎีทางสั งคมศาสตร์และ
พฤติกรรมให้นิสิต ควรเป็น “ทฤษฎี
ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ฯ” 

ปรับแก้ในรายละเอียดรายวิชา  
จากเดิม “วิเคราะห์ปรัชญาและแนว
ทางการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการ
สร้างสรรค์ สังเคราะห์และวิพากษ์
สภาพการณ์ในสังคมเชิงปรัชญา  
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง  
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบการศึกษา 
ไทย” เป็น “วิเคราะห์ปรัชญา ทฤษฎี
ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการสร้างสรรค์ สังเคราะห์
สภาพการณ์ในสังคมเชิงปรัชญา  
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง 
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
กระบวนการพัฒนาระบบการศึกษา
ไทย” 

 

วจ 703 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย  
“การวิเคราะห์จ าแนกและจัดกลุ่ม” 
ปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้กันแล้  ควรให้ 
concept ในขณะที่สอน MANOVA 
แ ล ะ  MMRA แ ล ะ คั ด อ อ ก จ า ก

แก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็น 
“หลักการของสถิตเิชิงอ้างอิง เทคนิค
และวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรพหุที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนพหุที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 



ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ค าอธิบายรายวิชา ควรเพิ่ ม  HLM 
ห รื อ  Multiple-Level modeling 
เ พ ร า ะ เ ป็ น  concept ส า คั ญ 
จ าเป็นต้องใช้ในสถิติขั้นสูง 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู การ
วิเคราะหต์ัวประกอบ และการ
วิเคราะหส์มการโครงสรา้งเชิงเส้น  
การวิเคราะห์พหุระดับ ตลอดจน
การศึกษาแนวคิดใหม่ๆ  ของสถิติขัน้สูง
เน้นความส าคัญของการวิเคราะหแ์ละ
แปลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน 
กลุ่มระเบียบวิธีวิจัย 
วจ 801 การทดสอบและการวัดทาง
การศึกษาและจิตวิทยา เพิ่มข้อความ 
ในค าอธิบายรายวิชา “วิ เคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีการวัดผลการศึกษา
และจิตวิทยา เครื่องมือวัดตัวแปรทาง
จิตวิทยา และตัวแปรทางสังคมศาสตร์ 
การสร้างและตรวจสอบคุณ ภาพ
เครื่องมือ ตามหลัก Psychometric 
การบริหารการสอบ สถิติที่ใช้ในการ
ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมื อ  ฝึ ก
ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย เพื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ” 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เป็น 
“วิเคราะห์แนวคดิและทฤษฎีการวัด
ผลการศึกษาและจิตวิทยา เครื่องมือ
วัดตัวแปรทางจิตวิทยา และตัวแปร
ทางสังคมศาสตร์ การสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตาม
หลักการวดัผลทางจิตวิทยา 
(Psychometric) การบรหิารการสอบ 
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือ ฝึกปฏิบตัิการวิจยัเพื่อสร้าง
และตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ” 

 

วจ 802 หลักการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร ควรไปอยู่ในกลุ่ม
พัฒนาหลักสูตร ปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชา “วิเคราะห์หลักการวิจัยและ
พั ฒ น า  ( research and 
development) ส าหรับการพัฒนา
หลักสูตรทั้งระบบ ในการประเมิน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า เป็ น  (need 
assessment) ก า ร ส ร้ า ง เอ ก ส า ร
หลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร การ
ประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารพั ฒ น า
หลักสูตรโดยใช้หลักการวิจัยและ
พัฒนา น าเสนอและสัมมนานั้นเรียน” 
การสังเคราะห์งานวิจัย ควรแยกไปไว้
ในวิชาสังเคราะห์งานวิจัย 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ย้ายวิชา วจ802 หลักการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ไปอยู่
กลุ่มพัฒนาหลักสูตร เป็น ลส 802 
หลักการวิจยัและพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาหลักสตูร 

 

วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชิง
คุณภาพขั้นสูง ควรเป็น การออกแบบ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ
เปลี่ยนเป็น “วจ 802 การออกแบบ

 



ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
งานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวิจัย
แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น วิ ธี  Advanced 
Qualitative Research Design and 
Mix Method Research ค ว ร เพิ่ ม 
MMR เข้าไปด้วยเพราะผู้เรียนพื้นฐาน
ท า งวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ จ าก  ป .โท 
สามารถต่อ Quali Res. และ MMR 
ได้เลย 

งานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงและการวิจัย
ผสมวิธ”ี ปรับแกค้ าอธิบายรายวิชา 
เป็น “วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด
และกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การก าหนดแบบแผนการวจิัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยผสมวิธี แผนแบบ
และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ หลักการ
และวิธีการรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะหต์ีความอธิบายความเช่ือมโยง
ของปรากฏการณ์ โปรแกรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ การ
น าเสนอรายงานผลการวิจัย จริยธรรม
การวิจัย ปฏิบตัิการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อการพัฒนา 

วจ 804 การออกแบบงานวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นสูง ตัด “การวิเคราะห์อภิ
มาน” ออกจากค าอธิบายรายวิชา ควร
แยกเป็นวิชาหนึ่ง เพราะสาระมีการ
พัฒนาไปมาก ควรต้องปรับปรุงโดย
เปิดรายวิชานี้แยกเป็นวิชาเฉพาะ 

วจ 804 การออกแบบงานวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นสูง เปลีย่นเป็น วจ 803 ตัด 
“การวิเคราะห์อภิมาน” ออกจาก
ค าอธิบายรายวิชา 

 

วจ 805 การวิจัยประเมินและการ
ประเมินอภิมาน ควรปรับเป็น “การ
สังเคราะห์งานวิจัยอภิมานและการ
ประเมินอภิมาน Meta-Analysis and 
Meta-Evaluation” 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะและปรบัแก้
เป็น “วจ 804 การสังเคราะห์งานวิจัย
อภิมานและการประเมินอภิมาน” 

 

วจ 806 การคิดสะท้อนในการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร 
ควรตัดออกเพราะซ้ าซ้อนกับ วจ803 
และเปิดวิชา “การวิจัยเชิงประเมิน
และการประ เมินผล  (Evaluation 
Research and Quality Assurance) 
เน้นรูปแบบการประเมินทุกรูปแบบไป
จนถึงการประกันคุณภาพ 

ตัววิชา วจ 806 การคิดสะท้อนในการ
วิจัยและพัฒนาหลักสตูร เพิม่วิชา  
“วจ805 การวิจัยเชิงประเมินและการ
ประกันคณุภาพ” 

 

กลุ่มพัฒนาหลักสูตร 
ลส 801 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรม
เทคโนโลยีของหลักสูตร ควรรวมวิชา 
ล ส  804 สั ม ม น า ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมหลักสูตรเข้าด้วยกันได้ 

รวมวิชา ลส 801 สัมมนาการวิจัย
นวัตกรรม เทคโนโลยีของหลักสูตร 
และวิชา ลส 804 สัมมนาการวิจยัและ
นวัตกรรมหลักสูตร เป็น ลส 801 
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมหลักสูตร 

 

ลส 806 สัมมนาการจัดการเรียนรู้ 
เกี่ยวข้องกับ ลส 802 สัมมนาสื่อและ

รวมวิชา ลส 806 สัมมนาการจดัการ
เรียนรู้ กับ ลส 802 สัมมนาสื่อและ

 



ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้มาก 
น่าจะรวมกันได้ 

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เปน็  
ลส 803 สัมมนานวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู ้

หมวดปริญญานิพนธ์ 
ปพ 991 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนิพนธ์ 1 
ปรับ “น าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์” 
เป็น “สัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์” 
 
ปพ 993 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตนิพนธ์ 3 
ปรับ “สรุปผลการศึกษา การอภิปราย
ผล” เป็น “สัมมนาสรุปผลการศึกษา 
การอภิปรายผล” 
 
และควรจัดในรูปวิชาสัมมนาพบกัน
เ ดื อ น ล ะ ค รั้ ง  เ พื่ อ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากกันและกันโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วมพัฒนาทุกคน ทุก
ครั้งเพื่อรับรู้ร่วมกัน  

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  

ค าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาเขียน
จ าน วน ห น่ วยกิ ต  3(2-2-5) เกื อ บ
ทั้งหมด ไม่สะท้อนว่าธรรมชาติของแต่
ละรายวิชาคืออย่างไร 

ปรับแก้โดยพิจารณาจากกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอน และการประเมินผล 
ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต  ในส่ วนของการวัดและ
ประเมินผล ควรมีสิ่งที่สะท้อนถึงการ
สร้างสรรค์งานวิชาการที่เป็นรูปธรรม 
เช่น บทความวิชาการ / บทความวิจัย 
ที่ ตี พิ ม พ์ ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  / 
นานาชาติ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเป็น 
“การประเมินผลงานท่ีสะท้อน
ศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม 
เช่น บทความวิชาการ / บทความวิจัย 
ที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ / 
นานาชาติ 
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ภาคผนวก ง  รายงานประเมนิหลกัสูตร (กรณหีลกัสูตรปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 
 รายงานนี้เป็นการ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยด าเนินการส ารวจนิสิตรหัส 54 และ 55 จ านวน 15 คน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 35 ข้อ 
เพ่ือท าการประเมินในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
การท าปริญญานิพนธ์ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรที่ได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้น ด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อันได้แก่ ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นิสิตส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้ ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ได้รับการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกด้าน เมื่อเทียบกับด้านอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาว่า กระบวนการพัฒนาปริญญานิพนธ์แม้
จะมีการประเมินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ 4.10 จึงได้มีการวางแผน
ปรับมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ในนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 รายละเอียดผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  
 

ข้อรายการ คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
ด้านหลักสูตร 
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 
4.30 

 
มากที่สุด 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.20 มากที่สุด 
3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาอย่างชัดเจน 4.50 มากที่สุด 
4. วิชาเรียนหมวดวิชาแกนมีความเหมาะสม 4.30 มากที่สุด 
5. วิชาเรียนหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้านมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับ 
    ความต้องการ 

 
4.20 

 
มากที่สุด 

6. จ านวนชั่วโมงเรียนในแต่ละวิชามีความเหมาะสม 4.30 มากที่สุด 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน 

 
4.70 

 
มากที่สุด 



ข้อรายการ คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
2. อาจารย์สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.60 มากที่สุด 

3. อาจารย์สอนตรงเนื้อหา และเวลาที่ก าหนด 4.40 มากที่สุด 
4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สม่ าเสมอ 

4.80 มากที่สุด 

5. อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและพัฒนานิสิตได้เหมาะสม 4.70 มากที่สุด 
6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 4.70 มากที่สุด 
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
3.50 

 
มาก 

2. ระบบห้องสมุดเหมาะสม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.70 มาก 
3. ระบบสารสนเทศเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.60 มาก 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์ 

 
4.20 

 
มากที่สุด 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4.30 มากที่สุด 
3. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนส่ ง เสริม ให้ ผู้ เ รี ยนมี
คุณลักษณะ 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา สาขาวิชาการวิจัย 
    และพัฒนาหลักสูตร 

 
 

4.30 

 
 

มากที่สุด 

4. การน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 4.20 มากที่สุด 
5. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 4.60 มากที่สุด 
6. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.90 มาก 
7. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางวิชาการ และ/
หรือ 
    ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
4.20 

 
มากที่สุด 

ด้านการท าปริญญานิพนธ์ 
1. กระบวนการพัฒนาปริญญานิพนธ์มีความเหมาะสม 

 
4.10 

 
มากที่สุด 

2. การก าหนดคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์มีความ
เหมาะสม 

4.30 มากที่สุด 

3. การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ 4.50 มากที่สุด 
4. การประเมินผลก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 4.30 มากที่สุด 
5. ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาการ และ/หรือ 
    ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 
4.50 

 
มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล  
4.30 

 
มากที่สุด 



ข้อรายการ คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
1. วิธีการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียน
การสอน 
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

4.50 มากที่สุด 

3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเวลา 4.20 มากที่สุด 
ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
4.70 

 
มากที่สุด 

2. ด้านความรู้ 4.50 มากที่สุด 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.50 มากที่สุด 
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.70 มากที่สุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

 
4.50 

 
มากที่สุด 
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รุจิรัตน์ รุ่งหัวไผ่, ดนุลดา จามจุรี, ศิริยุภา พูลสุวรรณ และ วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล. (2557). การพัฒนาองค์ประกอบ
สมรรถนะความร่วมมือส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. 4 (2) 
(กรกฎาคม-ธันวาคม): 32-48. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)    ดร.จิตรา   ดุษฎีเมธา 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Dr.Jitra  Dudsdeemaytha 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน 44/120  หมู่ 3 แขวงอนุสารีย์  เขตบางเขน  กทม. 10220 
เบอร์โทรศัพท์  089-200-5000 
Email jitradr@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. จิตวิทยา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2538 
วท.ม. จิตวิทยาคลีนิก    มหาวิทยาลัยมหิดล  2544 
กศ.ด. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2547 

 
ความเชี่ยวชาญ 

-   จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนเอง  (อาทิ  การบริหารจัดการอารมณ์  การสร้างแรงบันดาลใจ การปรับ
ความคิดเชิงบวก   การสร้างพลังบุคลิกภายใน Growth Mindset)   

-   การฟ้ืนฟูขวัญก าลังใจด้วยเทคนิค Somatic Experiencing  
- หัวเราะบ าบัด 
- การให้การปรึกษา 
- Coaching  
- Action Learning Coach  

 
1.  ผลงานทางวิชาการ   
 1.1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ                                                 

จิตรา   ดุษฎีเมธา. (2558).  ความกรุณาต่อตนเอง: ทางเลือกใหม่เพ่ือสร้างสมดุลความภาคภูมิใจใน 
ตนเอง.  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร.  5 (1) (มกราคม-มิถุนายน 2558), 25-38  

จิตรา  ดุษฎีเมธา. (2558). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self  และตัวชี้วัดทางชีวเคมีของต ารวจ 
 จราจรกลุ่มเสี่ยง  วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 71(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 
 2558), 40-58  
จิตรา  ดุษฎีเมธา,สุเมษย์  หนกหลัง,  ณัชวดี  จันทร์ฟอง,  และ สุธี   สุนทรชัย.  (2558)  การพัฒนารูปแบบการ
 สร้างความสุข ของผู้สูงอายุด้วยสยามหัวเราะบ าบัดผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน
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 เป็นฐาน:  กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าช้าง อ าเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.  วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนา
 เชิงพ้ืนที่. 7(1) (มกราคม-มีนาคม 2558), 31-46  

จิตรา  ดุษฎีเมธา. (2556).  เทคนิคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างเข้าใจ. วารสารสมาคมนักก าหนด 
 อาหารแห่งประเทศไทย, 33(1-2) (พฤษภาคม 2556 ฉบับพิเศษ), 181-188  

ธนศักดิ์  ศุภศิริพงษ์ชัย, ดนุลดา จามจุรี, อัจฉรา  วัฒนาณรงค์ และ จิตรา  ดุษฎีเมธา. (2559).  การ 
          พัฒนามาตรฐานสมรรถนะเฉพาะงานส าหรับนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง.   
 วารสารครุศาสตร์, 44(1) (มกราคม-มีนาคม 2559), 79-93  

ประวิทย์  ฤทธิบูลย์, ระวิวรรณ วรรณวิไชย และจิตรา  ดุษฎีเมธา. (2559).  การศึกษาการใช้ 
           นาฏกรรมบ าบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  จังหวัด 
           ปทุมธานี.  วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(2) (มกราคม-มิถุนายน 2559), 62-67  
 
 1.2  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
 1.3  ต ารา / หนังสือ / บทความตีพิมพ์ในสื่ออ่ืนๆ 
 - 
2.ภาระงานสอน  
 2.1  ระดับปริญญาตรี 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / กลุ่มเรียน / ชื่อวิชา 
2/2561 SWU351    B02   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2)  

PSP 470    B01    COUNSELING SKILLS IN PHARMACY SERVICES  2(2-0) 
1/ 2561 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2 

SWU351    B12   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
2 / 2560 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 

PSP470     B01   COUNSELING SKILLS IN PHARMACY SERVICES 2(2-0) 
1 / 2560 SWU351    B03   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
2 / 2559 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
1/ 2559 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 

SWU351    B12   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
2 / 2558 
 

SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
PSP470     B01   COUNSELING SKILLS IN PHARMACY SERVICES 2(2-0) 

1 / 2558 SWU351    B03   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
2 / 2557 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
1 / 2557 SWU351    B05   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 



 

3 

 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา / กลุ่มเรียน / ชื่อวิชา 
1 / 2557 SWU351    B05   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
2 / 2556 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
1/ 2556 SWU351    B13   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 

SWU351    B02   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
2 / 2555 SWU351    B04   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
1 / 2555 
 

SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
SWU351    B15   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 

2 / 2554 SWU351    B08   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
 PSP463     B01   BEHAVIORAL PHARMACY 1(1-0) 
1 / 2554 
 

SWU351    B03   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
SWU351    B15   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 

2 / 2553 SWU351    B01   PERSONALITY DEVELOPMENT  3(2-2) 
PSP463     B01  BEHAVIORAL PHARMACY 1(1-0) 

1 / 2553  
 

SWU301    B17   INTEGRATION  2(2-0)      
ED323       B06   PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(2-2)    
SWU351    B10   PERSONALITY DEVELOPMENT 3(2-2)    

2/52 SWU151   B12 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMEN 3(2-2) 
1/52 ED323     B04    PSYCHOLOGY FOR TEACHERS 3(2-2)  

SWU301    B05    INTEGRATION III    2(2-0)  
PG722     D01     EDUCATION AND PERSONALITY DEVELOPMENT  3(3-0) 

2/51 SWU202   B04    INTEGRATION II   3(3-0)  
PSP463    B01    BEHAVIORAL PHARMACY  1(1-0)  
ED323    B03    PSYCHOLOGY FOR TEACHERS   3(2-2) 

1/51 EP101      B03    INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY   2(2-0) 
SWU301   B07    INTEGRATION III   2(2-0) 

2/50 ED323     B06     PSYCHOLOGY FOR TEACHERS  3(2-2)  
SWU202    B13     INTEGRATION II  3(3-0)  

1/50 SWU301    B02     INTEGRATION III 2(2-0)  
EP101      B02     INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY  2(2-0) 
EP101      B01     INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY  2(2-0) 

2/49 SWU202  B04     INTEGRATION II    3(3-0)  
EP101      B01     INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 2(2-0) 

1/49 SWU301     B13     INTEGRATION III    2(2-0)  
EP101      B02     INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY  2(2-0) 
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2.2  ระดับปริญญาโท /ปริญญาเอก 
 
ภาคการศึกษา รหัสวิชา / กลุ่มเรียน / ชื่อวิชา 

2/61 CL 702     D01      SEMINAR AND PRACTICUM IN CURRICULUM RESEARCH    
                          AND DEVELOPMENT   3(0-6) 

1/61 BH701      D01      BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES FOR CURRICULUM      
                          RESEARCH AND DEVELOPMENT 3(2-2)   
BH803      D01      LEADERSHIP IN EDUCATIONAL AND SOCIAL LEARNING  
                          NETWORK 3(2-2) 
CL802      D01      SEMINAR IN INSTRUCTIONAL DESIGN   3(2-2) 

1/60 BH701      D01      BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES FOR CURRICULUM      
                          RESEARCH AND DEVELOPMENT 3(2-2)   

2/58 BH803      D01       LEADERSHIP IN EDUCATIONAL AND SOCIAL LEARNING 
NETWORK 3(2-2) 

BH804      D01       SOCIAL AND PSYCHOLOGY CONTEXT FOR 
CURRICULUM DEVELOPMENT DESIGN 3(2-2)   

CL702       D01      DESIGN OF LEARNING PROCESS MANAGEMENT 3(2-2) 
1 / 2558 
 

BH803      D01       LEADERSHIP IN EDUCATIONAL AND SOCIAL LEARNING 
NETWORK 3(2-2) 

ED512      M01       PSYCHOLOGY AND GUIDANCE FOR TEACHERS  2(2-0)     
DE993      D01        DOCTORAL DISSERTATION III  12(0-0)   
DE992      D01        DOCTORAL DISSERTATION II  12(0-0)   

 2 / 2557 DE991      D01        DOCTORAL DISSERTATION I  12(0-0)   
2 / 2556 DE991      D01        DOCTORAL DISSERTATION I  12(0-0) 
1 / 2556 BH804      D01        SOCIAL AND PSYCHOLOGY CONTEXT FOR 

CURRICULUM DEVELOPMENT DESIGN 3(2-2)   
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
1) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายมารุต พัฒผล 
 ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Marut Patphol 
 ต าแหน่งทางวิชาการ      รองศาสตราจารย์ 
 ที่ท างาน        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 โทรศัพท์มือถือ        081-2996882 
 E-mail:       rutmarut@gmail.com 
 คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
กศ.ม. การวิจัยและสถติิทางการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 
 ความเชี่ยวชาญ  
 การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรียนรู้, การโค้ช, การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้, การวิจัย 
 ผลงานทางวิชาการ  
 1. ผลงานวิจัย 
         1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

Marut Patphol. (2560). The Model of Learning Management for Curriculum Development 
Subjects of Graduate Students. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 7(1), มกราคม-มิถุนายน, 
67-74. 

สาวิตรี จุ้ยทอง, มารุต พัฒผล, และวิชัย วงษ์ใหญ่. (2559). แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์               
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9(3), กันยายน-ธันวาคม, 122-133. 

มารุต พัฒผล. (2558).  รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด. วารสาร Veridian           
E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2), 
พฤษภาคม-สิงหาคม, 593-612. 

จ ารัส อินทลาภาพร, มารุต พัฒผล, วิชัย วงษ์ใหญ่, และศรีสมร พุ่มสะอาด. (2558). การศึกษาแนวทาง          
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับผู้ เรียนระดับประถมศึกษา. วารสาร Veridian           
E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ,  
8(1), มกราคม-เมษายน, 62-72. 
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มารุต พัฒผล. (2558). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(1), มกราคม-เมษายน, 435-449. 

มารุต พัฒผล. (2557). รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนระดับประถมศึกษา. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University            
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 7(3), กันยายน-ธันวาคม, 682-699. 

 
         1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพฉ์บับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

Patphol, Marut., Wongyai, Wichai. (2016). School–based Teachers Development Model.            
In Kawasaki, Y. (Ed.), Proceeding of the International Symposium on Teaching, 
Education, and Learning (pp. 104-112). Nagoya: International Business Academics 
Consortium (iBAC), Hyogo University of Teacher Education, and Nagoya Institute of 
Technology, 3-5 July 2016, 104-112. 

 
 

 2.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   -  
 
 
 3.  ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

- 
 
 
 
 4.  ภาระงานสอน  

ระดับ รายวิชาท่ีสอน หน่วยกิต 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ปริญญาเอก ลส701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพฒันาหลักสตูร 3(3-0-1) 1/2556 
ปริญญาเอก ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร 3(0-6-3) 1/2556 
ปริญญาเอก ลส804 สัมมนาการวิจัยนวตักรรมหลักสตูร 3(2-2-5) 1/2556 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 1/2556 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 1/2556 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 1/2556 
ปริญญาเอก วจ702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 2/2556 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 2/2556 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 2/2556 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 2/2556 
ปริญญาเอก ลส701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพฒันาหลักสตูร 3(3-0-1) 1/2557 



3 
 

ระดับ รายวิชาท่ีสอน หน่วยกิต 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ปริญญาเอก ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร 3(0-6-3) 1/2557 
ปริญญาเอก ลส804 สัมมนาการวิจัยนวตักรรมหลักสตูร 3(2-2-5) 1/2557 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 1/2557 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 1/2557 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 1/2557 
ปริญญาเอก วจ702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5)  2/2557 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 2/2557 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 2/2557 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 2/2557 
ปริญญาเอก ลส701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพฒันาหลักสตูร 3(3-0-1) 1/2558 
ปริญญาเอก ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร 3(0-6-3) 1/2558 
ปริญญาเอก ลส804 สัมมนาการวิจัยนวตักรรมหลักสตูร 3(2-2-5) 1/2558 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 1/2558 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 1/2558 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 1/2558 
ปริญญาเอก วจ702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 2/2558 
ปริญญาเอก ลส804 สัมมนาการวิจัยนวตักรรมหลักสตูร 3(2-2-5) 2/2558 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 2/2558 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 2/2558 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 2/2558 
ปริญญาเอก ลส703 ปฏิบัติการเพื่อการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร 3(0-6-3) 1/2559 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 1/2559 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 1/2559 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 1/2559 
ปริญญาเอก ลส701 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 1/2560 
ปริญญาเอก ลส806 สัมมนาการจดักระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 1/2560 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 1/2560 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 1/2560 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 1/2560 
ปริญญาเอก ลส702 สัมมนาและปฏิบัติการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร 3(0-6-3)  2/2560 
ปริญญาเอก ลส804 สัมมนาการบริหารงานวิชาการและการนิเทศ     3(2-2-5) 2/2560 
ปริญญาเอก ปพ991 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 1 12 2/2560 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 2 12 2/2560 
ปริญญาเอก ปพ992 ปริญญาดุษฎีนิพนธ์ 3 12 2/2560 

 

ภาคการศึกษา 1/2561 ระหว่างวนัท่ี 15 สิงหาคม – 15 
ธันวาคม 2561 ลาไปท าวิจยั Postdoctoral research 
ณ Illinois State University, USA. 
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ระดับ รายวิชาท่ีสอน หน่วยกิต 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ปริญญาเอก ลส702 สัมมนาและปฏิบัติการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร 3(0-6-3)  2/2561 
ปริญญาเอก ลส805 สัมมนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด 3(2-2-5) 2/2561 

 
 



ประวัติและผลงาน 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ดร. ขนิษฐา   สาลีหมัด 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)   Dr. Khanittha  Saleemad 
ต าแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์ 
ที่ท างาน บัณฑิตวิทยาลัย   สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์  02-649-5061 มือถือ  097-9355194 
E-mail: khanittha.swu@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
M.A. Political Science American University in Cairo 2551 
ปร.ด. ภาวะผู้น าทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การศึกษาปฐมวัย  พหุวัฒนธรรม  ภาวะผู้น าทางการศึกษา  วิจัยการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
1.  บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Saleemad, K. (2012). Development of a Leadership Model for Islamic School Leaders in 

Thailand. Scholar: Au Graduate School of Education Journal, Vol. 4 No. 2 
(December, 2012): 68-72.   

Saleemad, K. (2015). Leadership Competency for Islamic School Leaders. International Journal of 
Humanities and Management Sciences (IJHMS). Volume 3, Issue 2 (March, 2015) ISSN 
2320–4044 (Online).  

ขนิษฐา  สาลีหมัด. (2557). Leadership Practice for Islamic Schools in Thailand. วารสารวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557): 18-31. 

ขนิษฐา  สาลีหมัด. (2560). การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนใน
ชุมชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สจล, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน 2560): 8-15.  

 
2.  บทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Saleemad, K. (2015). Leadership Competency for Islamic School Leaders. Proceedings of 3rd  
 International Conference on Banking, Law, Education and Humanities (ICBLEH'15).  

Singapore: International Scientific Academy of Engineering & Technology. March 27-28, 
2015: 88-86.  

mailto:khanittha.swu@gmail.com


3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
4.  ภาระงานสอน 

ระดับ   รายวิชาที่สอน  ชม./สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปี  

การศึกษา 

บัณฑิตศึกษา 

BH 803 ผู้น าทางการศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้
สังคม 

2  1/2558 

       2/2558 

 BH 701 วิถีการคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

3 1/2558 

1/2559 

1/2560 

 CL 702  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 2/2558 

2/2559 

 BH 801  การวางแผนและการจัดการความรู้ 3 1/2559 

 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 

1) การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนมุสลิม 
กรุงเทพมหานคร. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 

 
 

ประวัติการฝึกอบรม 

วันที่เร่ิมต้น วันที่สิ้นสุด หัวข้อที่ฝึกอบรม สถาบัน/หน่วยงานที่
ฝึกอบรม 

ประเทศ 

6 พฤษภาคม 2557 8 พฤษภาคม 2557 อภิวัฒน์การเรียนรู้...
สู่จุดเปลี่ยนประเทศ
ไทย 

ส านักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน  
(สสค.) 

ไทย 

16  มิถุนายน  2557 20  มิถุนายน  2557 ความเป็นครูและ
ทักษะการสอน 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ไทย 



9  กันยายน  2557 10  กันยายน  2557 เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์แบบ
ผสม  

สมาคมส่งเสริมการ
วิจัย 

ไทย 

11  มกราคม 2559 15  มกราคม 2559 Teach less, learn 
more through 
innovative 
pedagogy and 
engaged learning 

SEAMEO Regional 
Language Centre 

Singapore 

21  มกราคม  2559 22  มกราคม  2559 วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

สมาคมส่งเสริมการ
วิจัย 

ไทย 

4  เมษายน  2559 15  เมษายน  2559 Certificate of 
Professional 
Development for 
Education 
Leaders  

Unitec New Zealand 

14  ธันวาคม  2560 15  ธันวาคม  2560 การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

ไทย 

 



หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  หลักสตูรปรับปรงุ   สาขาวิชาการวจิัยและพัฒนาหลักสตูร  พ.ศ.2560             111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 
ชื่อหลกัสูตรเดิม หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร             

เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร พ.ศ.2560  ได้

มีการปรับรายวิชาต่างๆโดยเน้นเน้ือหาที่สมัยใหม่และเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ปรับรายวิชาที่มีความซ า้ซ้อนเข้า

ด้วยกัน หรือที่ไม่ทันสมัยออกไป รวมถึงการปรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่ตอบสนองทักษะความ

เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ดุษฎีบัณฑติด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรที่ทรงคุณค่า  สามารถน า

การเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการพัฒนาหลักสตูรและการศึกษาของประเทศได้ 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 

1. หมวดวิชาแกน 21หน่วยกติ 15 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

3. หมวดปริญญานิพนธ ์  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 5. รูปแบบของหลกัสูตร  

5.2  ภาษาที่ใช้ 

      ภาษาไทย   

5.3 การรับเข้าศึกษา 

นักศึกษาไทยและต่างประเทศ 

5.1 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ    

5.3  การรับเข้าศึกษา 

รบัผูเ้ขา้ศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ี

สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็น

อย่างดี 

 

 
 
 



 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

8. อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จ

การศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ งภาครัฐและ

เอกชน   ผู้ บ ริ ห ารการศึ กษ า  อาจารย์

มหาวิทยาลัย  นักพัฒนาหลักสตูร  และนักวิจัย

ในหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน   

8. อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ภาครัฐ 

    และเอกชน   

2. ผู้บริหารการศึกษา   

3. อาจารย์มหาวิทยาลัย   

4. นักวิจัย  นักพัฒนาหลักสตูร   

5. นักบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐ 

    และเอกชน   

 

9. ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

    1. ผศ.ดร.ศิริยุภา  พูลสวุรรณ 

    2. ผศ.เรือโท ดร. ไพบูลย์  ออ่นมั่ง 

    3.  อ.ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 

    4. อ.ดร.มารตุ  พัฒผล 

9. ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

1. ผศ.ดร.ดนุลดา  จามจุรี 

2. ผศ.ดร.มารตุ  พัฒผล 

3. อ.ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 

4. อ.ดร.ขนิษฐา  สาลีหมดั 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถนน

สขุมุวิท  ซอยสขุมุวิท ๒๓ กรงุเทพมหานคร 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาท่ี

จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผน

หลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันมุ่งเน้นการ

พัฒนาบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ที่ใช้องค์ความรู้  การศึกษา การสร้างสรรค์งาน 

เชื่อมโยงกบัรากฐานทางวัฒนธรรม ความรู้ของ

ชุมชนและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของสนิค้าและ

บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ประกอบ

กับการเข้าสู่ประชาสังคมอาเซียนใน พ.ศ. 

๒๕๕๘ ที่จะก่อให้เกิดการเปิดเสรีภาคบริการ  

ภาคการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การ

เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี อีกทั้งระบบการค้าเสรี 

(Free Trade)  ในระบบเศรษฐกจิโลกที่ไม่จ ากดั

อยู่เฉพาะภูมิภาคอาเซียน มีการซื้ อขายสินค้า

และบริการระหว่างประเทศโดยไม่มีการเก็บ

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาท่ี

จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนา

บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ที่ใช้องค์

ความรู้  การศึกษา การสร้างสรรค์งาน เชื่อมโยงกับ

รากฐานทางวัฒนธรรม ความรู้ของชุมชนและสงัคม 

ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถทางการ

แข่งขัน น าไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และสังคม

ฐานความรู้  ท าให้ประเทศพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน และทั่วถึง ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ใน พ.ศ. 2558 ที่จะก่อให้เกดิการเปิดเสรี

ภาคบริการ  ภาคการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน

เสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี อกีทั้งเขตการค้าเสรี 

(Free Trade Area)  ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ ไม่

จ ากัดอยู่เฉพาะภูมิภาคอาเซียน มีการซื้ อขายสนิค้า

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาษีศุลกากรและการกีดกันทางการค้าอื่นๆ 

รวมไปถึงการเคลื่ อนย้ายแรงงานและทุน

ระหว่างประเทศโดยอสิระ   

และบริการระหว่างประเทศโดยไม่มีการกีดกันทาง

การค้าอื่นๆ รวมไปถึงการเคล่ือนย้ายแรงงานและ

ทุนระหว่างประเทศโดยอิสระ อนัจะท าใหภู้มิภาค

อาเซียนมีความเจริญมัง่คัง่ และสามารถแข่งขนั

กบัภูมิภาคอ่ืนๆ ได ้สอดคลอ้งกบัการเรียนรูใ้น

ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเนน้การบูรณาการองคค์วามรู ้

ทกัษะเฉพาะดา้น ความเช่ียวชาญ ความรูเ้ท่าทนั

ดา้นต่างๆ และสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียนเขา้

ดว้ยกนั เพื่อสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต

ในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นต้องผลิตบุคลากรดา้น

การพฒันาหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพในการเป็นผูน้ า

การวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ และสร้างสรรค์

นวตักรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพระดบั

สากล  ส่งผลต่อการสร้างบุคลากรท่ีพร้อม

ส าหรบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ย่าง

ยัง่ยืนต่อไป 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทาง

สงัคมและวฒันธรรม 

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมใน

ปัจจุบันมีเป้าหมายที่ส  าคัญคือ การให้คนไทย

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความอยู่เยน็เป็นสุข และสามารถ

อยู่ในประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีสังคมไทย

ปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้ น โดยอาศัย

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลท าให้สามารถแสวงหา

ความรู้  แลกเป ล่ียนเรียนรู้ ร่ วมกันและ

สร้างสรรค์พลังร่วมในการท าประโยชน์ให้กับ

สงัคมได้มากขึ้น 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและ

วฒันธรรม 

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมี

เป้าหมายที่ส  าคัญคือ การให้คนไทยด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เยน็

เป็นสุข และสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างมี

ศักดิ์ศรีสังคมไทยปัจจุบันมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้ น โดย

อาศัยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในรปูแบบต่างๆ ส่งผลท าให้สามารถแสวงหาความรู้  

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัและสร้างสรรคพ์ลังร่วมใน

การท าประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้น ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว การปลูกฝังค่านิยม 

คุณธรรม และจริยธรรมท่ีถูกตอ้งควบคู่ไปกบัการ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร 

และน าไปใช้ในทางท่ีถูกต้องเป็นประโยชนต่์อ

สงัคม  ดงันั้นการพฒันานกัพฒันาหลกัสูตรท่ีมี

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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คุณธรรม จริยธรรม จะช่วยช้ีน าและขบัเคลือ่นต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศ 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 

ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้ง

กบัพนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิที่มุ่งเน้นเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้  ตลอดจน

การให้คนไทยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีความอยู่เย็นเป็นสุข 

และสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างมี

ศักดิ์ศรีดังกล่าว ท าให้เห็นถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่มคุีณภาพ 

ผ่านการจัดการศึกษาที่มีหลักสูตรและการ

เรียนรู้ ที่ ถูกพัฒนาขึ้ นอย่างเป็นระบบและ

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

กลุ่มเป้าหมาย โดยนักพัฒนาหลักสูตรที่มี

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้  และคิดที่ เป็น

ระบบ   การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

จึง มุ่ งเน้นการสร้างบุคลากรที่ มีความรู้

ค วามสามารถในการวิจั ย  การพัฒ น า

หลักสูตรและการเรียนรู้  อันจะเป็นก าลัง

ส าคัญ ในการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยที่มคุีณภาพและ

ศักยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อ

การพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบั

พนัธกิจของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ มุ่ งเน้นเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ สังคมแห่งการเรียนรู้  ตลอดจนการให้

คนไทยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความอยู่เยน็เป็นสุข และสามารถอยู่ใน

ประชาคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรีดังกล่าว ท าให้เห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่มี

คุณภาพ ผ่านการจัดการศึกษาที่มีหลักสตูรและการ

เรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง

กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หล่อหลอม

นักพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้  

และคิดเป็นระบบ  การพัฒนาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จึง

มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน

การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  

สามารถแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง มีศกัยภาพใน

การพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้ งดา้น

วิชาการและวิชาชีพ เพื่อสรา้งองค์ความรูแ้ละ

ผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของ

ประเทศ อันจะเป็นก าลังส าคัญในการยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยที่มี

คุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันกับนานา

ประเทศ 
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13.ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิด

สอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

                     ไม่ม ี

13.ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนใน

คณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 

ในบางรายวิชาที่มีความต้องการอาจารย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในคณะ/สาขาวิชาอื่นทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยจะเชิญมาสอนร่วมกับ

อาจารย์ประจ าสาขาในฐานะอาจารย์พิเศษ 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรชัญาความส าคญัและวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

การวิ จัยและพัฒนาหลั กสูต รน าสู่ การ

สร้างสรรคส์งัคมอย่างยั่งยืนและสนัติ 

1. ปรชัญาความส าคญัและวตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน าไปสู่การพัฒนา

การศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนและเกิด

สนัตสิขุ 

 

1.2 ความส าคญั 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัย

และพัฒนาหลักสตูรสร้างนักวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม คิดที่ เป็น

ระบบ ออกไปสร้างสรรค์องค์ความรู้ และ

นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของ

สงัคมและประเทศชาต ิ

1.2 ความส าคญั 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการวิจัยและ

พัฒนาหลักสตูรสร้างนักวิจัยและพัฒนาหลักสตูร

ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดที่เป็นระบบ 

สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้และนวัตกรรม ชี้น าสงัคม 

 

1.3 วตัถุประสงค ์

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการ

วิจัยและพัฒนาหลักสตูร มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต

ให้มคีุณลักษณะดงันี้  

      1. มคีุณธรรมและจริยธรรม   

      2. มีความรอบรู้ วิธีวิทยาการวิจัยและ

ศาสตร์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ

พัฒนาหลักสตูร สามารถใช้กระบวนการวิจัย

สร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมหลักสูตร การ

จัดการเรียนรู้  และการนิเทศ 

      3. มีวิธคีิดอย่างเป็นระบบและเป็นผู้น า

ทางความคิด ด้ านการวิจัยและพัฒ นา

หลักสตูร 

1.3 วตัถุประสงค ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและ

พัฒนาหลักสตูร มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑติให้มีคุณลักษณะ

ดงันี้  

    1. มีภาวะผู้ น า มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และ

สามารถตดัสนิใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ โดย

ค านึงถงึคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอนัดงีาม  

   2. เป็นนักวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่มีความ

รอบรู้วิธวีิทยาการวิจัยและศาสตร์ต่างๆ สามารถ

ใช้กระบวนการวิจัยสร้างองค์ความรู้   นวัตกรรม

หลักสตูร  และการจัดการเรียนรู้     

   3. เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีความรู้  

ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี ด้านการวิจัย 

หลักสตูร และการจัดการเรียนรู้ 

 



 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

แผนการปรับปรุงมาตรฐานของหลักสูตรให้มี

มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม

และหลักการประกนัคุณภาพ  มกีารพัฒนาให้ทนั

กบัความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการวิจัยและ

พัฒนาหลักสตูรรปูแบบใหม่ๆ 

กลยทุธ ์

1. ติดตามการเปล่ียนแปลงและความต้องการ

อตัราก าลังเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสตูร 

2. ผู้เชี่ยวชาญมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสตูร 

3. ตดิตามและประเมนิหลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

4. พัฒนามาตรฐานการประกนัคุณภาพ 

ตวับ่งช้ี 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 

2. รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิตโดยเฉล่ียอยู่ในระดับ 3.51 คะแนน จาก 5.0 

คะแนนมาตรฐานระบบการประกนัคุณภาพ 

4. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

โดยก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของดุษฎี

บัณฑิตที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

 

 

เพ่ิมค าอธบิาย 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันาคุณภาพบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยทุธ ์

1. จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  และ 

Multidisciplinary  Team 

2. บูรณาการสาระส าคัญกับกระบวนการคิด

วิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ และคดิสร้างสรรค ์

3. บูรณาการสนุทรียสนทนา การถอดบทเรียน 

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันาบณัฑิตให้มีคุณภาพสอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยทุธ ์

1. จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  และการ

ท างานร่วมกบัทีมสหสาขา  

2. บูรณาการสาระส าคัญของศาสตรก์ารพฒันา

หลกัสูตรกบักระบวนการคิดขั้นสูง  

3. บูรณาการสุนทรียสนทนา การถอดบทเรียนและ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ 

 



 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันางานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

ตวับ่งช้ี 

2.  มาตรฐานงานวิจัยและสร้างสรรค์ 

     1) คณาจารย์มผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ

บริการองคค์วามรู้ ต่อสงัคม 

     2) คณาจารย์น าผลการวิจัยมาบริการ

สงัคมในลักษณะต่างๆ  

     3) นิสิตปฏิบัติการวิจัยควบคู่ ไปกับการ

เรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยสู่สงัคม 

     4) มี ป ริญ ญ านิ พ น ธ์ ข อ งนิ สิ ต ใน

สาขาวิชาได้รับรางวัล 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันางานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

ตวับ่งช้ี 

2.  มาตรฐานงานวิจัยและสร้างสรรค ์

     1) จ านวนผลงานวิจัยและการบริการองค์

ความรูต่้อสงัคม 

     2) จ านวนผลการวิจยัท่ีคณาจารยน์ ามาบริการ

สงัคมในลกัษณะต่างๆ       

     3) จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูข้องนิสิตและคณาจารย ์ 

     4) จ านวนโครงการวิจัยท่ีท าร่วมกบัหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

     5) จ านวนงานวิ จั ยท่ี ได้ รับการตี พิ มพ์

ระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันามาตรฐานการบริการวิชาการแก่

ชมุชนและสงัคม 

ตวับ่งช้ี 

3.  มาตรฐานการบริการวิชาการ   

     1) คณาจารย์และนิสติได้น าผลการวิจัยและ

การเรียนการสอนพัฒนาบุคลากรประจ าการ

ให้กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันามาตรฐานการบริการวิชาการแก่ชุมชน

และสงัคม 

ตวับ่งช้ี 

3.  มาตรฐานการบริการวิชาการ   

     1) จ านวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้ที่เผยแพร่สู่

สงัคม 

      2)  จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากร ให้ กับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันามาตรฐานบุคลากร  

กลยทุธก์ารพฒันา 

1.  ส่งเสริมคณาจารย์และนิสติพัฒนาตนเอง

ทางด้านวิชาการ 

2.  ส่งเสริมให้มีการแลกเป ล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัระหว่างคณาจารย์และนิสติทั้งในและ

นอกสถาบนั 

 

 

 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันามาตรฐานอาจารย ์

กลยทุธก์ารพฒันา 

1.ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ 

การท าวิจัยเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรูท่ี้สามารถ

น าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการทั้งในและ

นอกสถาบนั 

2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน

ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบนั 

 

 

 



 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

ตวับ่งช้ี 

4. มาตรฐานการพัฒนาสถาบนัและบุคลากร 

     1) คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมประชุม

วิชาการระดบัประเทศและนานาชาติ 

     2)  มีการแลกเป ล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน

ระหว่างคณาจารย์ 

ตวับ่งช้ี 

4.  มาตรฐานการพัฒนาอาจารย ์

     1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ

นิสิตต่อการสอนของอาจารยต์ามมาตรฐานการ

เรียนรู ้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.51 คะแนนจาก 

5.0 คะแนน 

     2)  ร้อยละของอาจารย์ท่ี เข้าร่วมประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการระดบัประเทศ

และนานาชาติในแต่ละปี 

     3) จ านวนครั้งของการประชุม/โครงการท่ีมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างวิชาการร่วมกนัระหว่าง

คณาจารย ์

    4) รอ้ยละของอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวิชาการ 

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ี 

6.  มาตรฐานระบบการประกนัคุณภาพ 

     - มรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน 

โดยก าหนดมาตรฐานและตวับ่งชี้คุณภาพ

ของดุษฎบีณัฑติที่สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

แผนพฒันา/แผนการเปลีย่นแปลง 

พฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ี 

6. มาตรฐานระบบการประกนัคุณภาพ 

     1)มีระบบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร   

     2) ผลการประกนัคุณภาพหลกัสูตรไม่นอ้ย

กว่า 3.1 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2554 

หมวด  1 ข้อ  6.2.1 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศรี นคริ นทรวิ โรฒ  ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ

บณัฑติศึกษา พ.ศ.2554 หมวด 1 ข้อ  6.2.1 

ในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลกัษณะเป็น

ชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือใช้

ระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดระยะเวลาและ

จ านวนหน่วยกิตท่ีมีสัดส่วนท่ีเทียบเคียงได้

เท่ากบัการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ

ทวิภาค 

 

 

 

 

 

เพ่ิมค าอธบิาย 



 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 

     1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

แล้วเขียนเรียบเรียงในลักษณะเอกสาร

วิชาการ 

     2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนับน

พ้ืนฐานขององคค์วามรู้และผลการวิจัย 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 

     1. การสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยแล้ว

เขยีนเรียบเรียงในลักษณะเอกสารวิชาการ 

     2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนับนพ้ืนฐาน

ขององคค์วามรู้และผลการวิจัย 

     3.การมีพื้ นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

ความรูด้า้นวิชาการต่างกนั ท าใหม้ีความพรอ้มใน

การท าวิจัยท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหใ้ชเ้วลาในการ

เร่ิมตน้การท าวิจยัแตกต่างกนั 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ข

ปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

      1.  บูรณาการการสังเคราะห์เอกสาร

และงานวิจัยในประเดน็ที่เรียนรู้   

      2.  ส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกนับนพ้ืนฐานขององคค์วามรู้และ

ผลการวิจัยในระหว่างการจัดการเรียนรู้   

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

     1. ส่ ง เสริมการสัง เคราะห์ เอกสารและ

งานวิจัยในประเด็นที่ เรียนรู้ ทุกรายวิชาเพื่อ

เสริมสรา้งประสบการณ์การอ่านเชิงวิพากษ์

และการเขียนเอกสารทางวิชาการ  

     2. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนับนพ้ืนฐานขององคค์วามรู้และผลการวจิยั

ในระหว่างการจัดการเรียนรู้   

     3. ก าหนดให้นิ สิต เรียน รู้เพิ่ ม เติม ใน

พื้ นฐานวิชาการท่ีจ าเป็นต้องใชใ้นการศึกษา

ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต และตามท่ีอาจารย์

ประจ าวิชาและ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต

เห็นสมควร 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

3.1.3 รายวิชา 

   1. หมวดวิชาแกน 

   2. หมวดวิชาเลือกเฉพาะดา้น 

ความหมายของรหสัวิชา 

รหสัตวัเลข 

ตวัเลขล าดบัที่หนึ่ง หมายถงึ ระดบัของ

รายวิชา 

เลข 7, 8, 9 หมายถงึ รายวิชาระดบัดุษฎี

บณัฑติ   

3.  หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

3.1.3 รายวิชา 

   1. หมวดวิชาบงัคบั 

   2. หมวดวิชาเลือก 

ความหมายของรหสัวิชา 

รหสัตวัเลข 

ตวัเลขล าดบัที่หนึ่ง หมายถงึ รายวิชา  ดงันี้ 

7 หมายถงึ รายวิชาในหมวดวชิาบงัคบั 

8 หมายถงึ รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

9 หมายถงึ หมวดปรญิญานิพนธ ์
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ตวัเลขล าดบัที่สองและสาม  หมายถงึ ล าดบั

ที่ของรายวิชาตามกลุ่มวิชา 

ตวัเลขล าดบัที่สอง  

0 หมายถงึ รายวิชาระดบัปริญญาเอก 

9 หมายถงึ ปริญญานพินธ ์

ตวัเลขล าดบัที่สาม  หมายถงึ ล าดบัที่ของรายวิชา

ตามกลุ่มวิชา 

หมวดวิชาแกน 

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั  ๙  หน่วยกติ  ให้

เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

วจ ๗๐๑ วิธวีิทยาวิจัยขั้นสงู ๓(๓–๐–๖) 

RS ๗๐๑ Advanced Research Methodology

วจ ๗๐๒ สมัมนาการวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร                        ๓(๒–๒–๕) 

RS ๗๐๒ Seminar in Research and Curriculum 

Development   

วจ ๗๐๓ สถติขิั้นสงูเพ่ือการวิจัย ๓(๒–๒–๕)  

RS๗๐๓ Advanced Statistics for Research 

หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกติ 

ดงันี้ 

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั 6 หน่วยกติ  ให้เรียนจาก

รายวิชาต่อไปนี้ 

วจ 701 วิธวีิทยาการวิจัยขั้นสงู  3(2–2–5) 

RS 701 Advanced Research Methodology   

วจ 702 สถติเิพ่ือการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร    

                                       3(2–2–5) 

RS 702 Statistics for Curriculum Research 

and Development 

 

 

กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร  ๙  หน่วยกติ  ให้

เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

ลส ๗๐๑ กระบวนทศัน์ใหม่ในการพัฒนา

หลักสตูร ๓(๓–๐–๖) 

CL ๗๐๑ New Paradigm in Curriculum 

Development        

ลส ๗๐๒ การออกแบบกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ๓(๒–๒–๕) 

CL ๗๐๒ Design  of  Learning  Process  

Management 

ลส ๗๐๓ ปฏบิตักิารวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร ๓(๐–๖–๓)                      

CL ๗๐๓ Practicum in Research and 

Curriculum Development 

กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร 6 หน่วยกติ ให้เรียน

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ลส 701 การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู้  3(2–2–5) 

CL 701Curriculum Development and 

Learning  Management 

ลส 702 สมัมนาและปฏบิตักิารวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร 3(0–6–3) 

CL 702 Seminar and Practicum in 

Curriculum Research and Development   

  

กลุ่มพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

๓  หน่วยกติ ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

พต ๗๐๑ วิถกีารคดิเชงิตรรกะทางพฤตกิรรม

ศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพ่ือการวิจัยและ

กลุ่มพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์3 

หน่วยกติ  ให้เรียนจากรายวชิาต่อไปนี้  

พต 701 พฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตรเ์พ่ือ

การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร  3(2–2–5) 
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พัฒนาหลักสตูร   ๓(๓–๐–๖) 

BH ๗๐๑ Logical Thinking  Ways in  

Behavioral and Social Science for 

Research  and  Curriculum  Development 

BH 701 Behavioral and Social Sciences  for 

Curriculum Research and Development     

 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะดา้น 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 

จัดเป็นกลุ่มความรู้  (Cognate area) เพ่ือ

เสริมสมรรถนะในการท าปริญญานิพนธน์ิสติ

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความ

สน ใจภ าย ใต้ ค าแน ะน าขอ งป ระธ าน

คณะกรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ ์ 

และลงทะเบียนได้เมื่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อ

ปริญญานิพนธ์แล้ว   รายวิชากลุ่มความรู้ ใน

หลักสูตรนี้  จ าแนกเป็น 3กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มพัฒนาหลักสูตร กลุ่ม

พฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ดงันี้  

หมวดวิชาเลือกเฉพาะดา้น 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกติ 

จัดเป็นกลุ่มความรู้  (Cognate area) เพ่ือเสริม

สมรรถนะในการท าปริญญานิพนธ์นิสติสามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามความสนใจภายใต้

ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการหรือ

กรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ ์ รายวิชา

กลุ่มความรู้ ในหลักสูตรนี้  จ าแนกเป็น 3 กลุ่ ม 

ได้แก่ กลุ่มระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มพัฒนาหลักสูตร 

กลุ่มพฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ดงันี้  

 

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั 

วจ 801การทดสอบและการวัดทาง

การศึกษาและจิตวิทยา 3(2–2–5)   

RS 801  Testing and Educational and 

Psychological Measurement    

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั 

วจ 801การทดสอบและการวัดทางการศึกษาและ

จิตวิทยา 3(2–2–5)   

RS 801 Educational and Psychological Testing 

and Assessment 

 

วจ 802 หลักการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ

พัฒนาหลักสตูร 3(2–2–5)      

ยกเลิก ไปรวมกบัวิชา ลส 

701 การพัฒนา

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู้   

วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชงิคณุภาพขั้นสงู 

3(2–2–5)      

วจ 802 การวิจัยเชงิคุณภาพขั้นสงูและการวิจยั

ผสมวิธี 3(2–2–5)      

 

วจ 804 การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณขั้น

สงู 3(2–2–5)      

วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชงิปริมาณขั้นสงู 

3(2–2–5)      

 

วจ 805 การวจิัยประเมนิและการประเมนิอภิ

มาน 3(2–2–5)      

วจ 804 การสงัเคราะหง์านวิจยัอภิมานและการ

ประเมนิอภิมาน 3(2–2–5)   

RS 804 Synthesis of Meta-Analysis and 

Meta-Evaluation    
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วจ 806 การคดิสะท้อนในการวจิยัและพัฒนา

หลักสตูร 3(2–2–5)      

ยกเลิก  

- วจ 805 การวิจัยเชิงประเมนิและการประกนั

คุณภาพ 3(2–2–5)      

RS 805 Evaluation Research and Quality 

Assurance 

วจ 806 สถติปิระยุกตข์ั้นสงูในการวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร  3(2–2–5)      

RS 806 Advanced Applied Statistics in 

Curriculum Research and Development 

วิชาเปิดใหม่ 

กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร 

 

กลุ่มการพฒันาหลกัสูตร 

ลส 801สมัมนาการวิจยันวตักรรมหลกัสูตร 

3(2–2–5)      

CL 801 Seminar in Curriculum Innovation 

Research 

รวมวชิา ลส 801 

สมัมนาการวิจัย

นวัตกรรม 

เทคโนโลยีของ

หลักสตูร กบัวิชา ลส 

804 สมัมนาการวิจัย

นวัตกรรมหลักสตูร 

 ลส 802 สมัมนาการออกแบบการเรียนการสอน 

3(2–2–5)  

CL 802 Seminar in Instructional Design      

วิชาเปิดใหม่ 

  ลส 803 การวางแผนและการจัดการความรู้ 

3(2–2–5)      

ย้ ายม าจ ากกลุ่ ม

พฤตกิรรมศาสตร์และ

สั งคมศาสตร์  พต 

801 การวางแผนและ

การจัดการความรู้ 

ลส 803 สมัมนาการบริหารงานวชิาการและ

การนิเทศ 3(2–2–5)          

ลส 804 สมัมนาการบริหารงานวิชาการและการ

นิเทศ 3(2–2–5)      

 

ลส 805 สมัมนาประเดน็ปัจจุบนัและ

แนวโน้มในการพัฒนาหลักสตูร 3(2–2–5)          

ยกเลิก  

 ลส 805 สมัมนานวัตกรรมการโค้ชเพ่ือการรู้คดิ 

3(2–2–5)      

CL 807 Seminar  in Cognitive Coaching 

Innovation      

วิชาเปิดใหม่ 
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กลุ่มพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

พต 801 การวางแผนและการจดัการความรู้  

3(2–2–5)          

พต 802 นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือ

การศึกษา 3(2–2–5)          

พต 803 ภาวะผู้น าทางการศึกษาและ

เครือข่ายการเรียนรู้ทางสงัคม 3(2–2–5)  

BH  803 Leadership in Educational and 

Social Learning Network           

พต 804 บริบททางสงัคมและจิตวทิยาเพ่ือการ

ออกแบบการพัฒนาหลักสตูร 3(2–2–5)          

กลุ่มพฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

พต 801 นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการศึกษา

3(2–2–5)          

พต 802 ภาวะผู้น าทางการศึกษาและจิตวิทยา

การบริหาร 3(2–2–5)          

BH 802 Educational Leadership and 

Management Psychology 

พต 803 บริบททางสังคมและจิตวิทยาเพ่ือการ

พฒันาหลกัสูตร 3(2–2–5)   

BH 803 Social Context and Psychology for 

Curriculum Development Design        

พต 801 การวางแผน

แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ความรู้  (เดิม) ย้าย

ไปกลุ่มการพัฒนา

หลักสตูร 

 พต 804 การศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรม 

ด้านการศึกษาในต่างประเทศ  0(0-2-2) 

BH 804  Study Tour and/or Training  on 

Education  in Oversea   

วิชาเปิดใหม่ 

แผนการศึกษา      แผนการศึกษา       

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

วจ ๗๐๑ วิธวีิทยาวิจัยขั้นสงู (๓–๐–๖) 

ลส ๗๐๑ กระบวนทศัน์ใหม่ในการพัฒนา

หลักสตูร ๓(๓–๐–๖) 

พต ๗๐๑  วิถกีารคดิเชิงตรรกะทาง

พฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตรเ์พ่ือการ

วิจัยและพัฒนาหลักสตูร  ๓(๓–๐–๖)

 รวม  ๙  หน่วยกติ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

วจ 701วิธวีิทยาการวิจัยขั้นสงู 3(2–2–5) 
ลส 701การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการ

เรียนรู้  3(2–2–5) 
พต 701 พฤตกิรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์เพ่ือ

การวิจัยและพัฒนาลักสตูร 3(2–2–5) 
รวม  9 หน่วยกิต 

 

 

ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

วจ ๗๐๒  สมัมนาการวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร ๓(๒–๒–๕) 

วจ๗๐๓ สถติขิั้นสงูเพ่ือการวิจยั ๓(๒–๒–๕) 

ลส  ๗๐๒   การออกแบบกระบวนการ

จัดการเรียนรู้๓(๒–๒–๕) 

         รวม ๙ หน่วยกติ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ลส  702 สมัมนาและปฏบิตักิารวิจัยและพัฒนา

หลักสตูร  3(2–2–5) 
วจ  702  สถติเิพ่ือการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร  

3(2–2–5) 

รวม  6 หน่วยกิต 

 

 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

ลส   ๗๐๓  ปฏบิตักิารเพ่ือการวจิัยและ

พัฒนาหลักสตูร  ๓(๐–๖–๓)   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน  1  

รายวิชา   3 หน่วยกติ 
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ลงทะเบยีนเรียนในหมวดวิชาเลือกเฉพาะ

ด้าน  ๒  รายวิชา   ๖ หน่วยกติ 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาแกน 

 วจ  ๗๐๑วิธวีิทยาวจิัยขั้นสงู 

วิเคราะห์ทฤษฎีความรู้  การตัดสนิความจริง 

วัฒนธรรมการแสวงหาความรู้ ที่ เป็นฐานคิด

ของแผนแบบการวิจัยภายใต้กระบวนทัศน์

แน วก ารตี ค ว าม  ก ระบ วน ทั ศ น์ แ น ว

วทิยาศาสตร์และปฏฐิานนิยม  การผสมผสาน

ระหว่างกระบวนทัศน์และเทคนิควิธกีารวิจัย

แต่ละแบบที่เหมาะสมกบัปัญหาการวิจัย 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาแกน 

วจ  701 วิธวีิทยาการวิจัยขั้นสงู 

ศึกษา วิเคราะห์มโนทัศน์ วิธีวิทยา การแสวงหา

ความรู้ ที่ เป็นฐานคิดของการวิจัยตามแนว

วิทยาศาสตร์และปฏฐิานนิยม การออกแบบ การ

วิพากษ์และการเลือกใช้ผลการวิจัยให้เหมาะสม

กับ สภ าพ ปั ญ ห า เ น้ น ก ารออกแบบและ

สร้างสรรคก์ารวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสตูร 

 

วจ  703  สถติิขั้นสูงเพือ่การวิจยั 

หลักการของสถิติพหุนามครอบคลุมหัวข้อ 

เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณส าหรับ

ตวัแปร พหุนาม การวิเคราะห์พหุระดบั การ

วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์สมการ

โครงสร้างเชิงเส้น  การวิเคราะห์สหสมัพันธ์

คาโนนิคอล การวิเคราะห์จ าแนกประเภท 

การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนพหุนาม  และเทคนิควิธีการทาง

สถิติขั้นสูงใหม่ๆ เน้นความส าคัญของการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  โด ย ใ ช้ โป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์และการแปลผลการวิเคราะห์   

วจ 702  สถติิเพือ่การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 

ศึกษาเทคนิควิธีการวิ เคราะห์สถิติ อ้างอิงที่

เหมาะสมส าหรับงานด้านการวิจัยและพัฒนา

หลักสตูรโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู  การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

พหุ การวัดซ ้า  การวิเคราะห์องค์ประกอบ การ

วิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์จ าแนก  เน้นการ

วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์

เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

 

ลส  ๗๐๑ กระบวนทศันใ์หม่ในการพฒันา

หลกัสูตร 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคดิ หลักการ ฐานคดิของ

การพัฒนาหลักสตูรในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์

ทฤษฎี แ ละรูป แบบห ลักสูต รที่ ส  าคั ญ 

สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตร

เป็นสารสนเทศในการออกแบบหลักสูตร 

ของแต่ละรูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับ

ภูมิสังคม การสอบทานหลักสูตร การ

ลส 701 การพฒันาหลกัสูตรและการจัดการ

เรียนรู ้

วิเคราะห์แนวคิด หลักการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้  สงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี และ

ผลการวิจัยมาสู่สารสนเทศส าหรับการออกแบบ

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   ปฏิบัติการวิจัย

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   การ

ป ระ เมิ น แล ะสะ ท้ อนผลการ เรี ยน รู้ อ ย่ า ง

สร้างสรรค ์
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วางแผนหลั กสูต ร ก ารบริห ารจัดการ

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และประเมินผล

การเรียนรู้   ระบบการประเมินและปรับปรุง

หลักสตูร ภาวะผู้น าและ คุณธรรมจริยธรรม

ของนักพัฒนาหลักสูตรในฐานะวิชาชีพหนึ่ง

ที่ต้องมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม 

ลส  ๗๐๒  การออกแบบกระบวนการ

จดัการเรียนรู ้

ศึ กษ าวิ เค ราะ ห์ ง าน วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ก าร

ออกแบบกระบ วน การจั ด ก าร เรี ยน รู้  

สังเคราะห์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่

เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้   ความ

ต้องการของกลุ่มผู้ เรียน และบริบทของ

สงัคมแต่ละพ้ืนที่  นวัตกรรมเทคโนโลยีการ

เรียนรู้ ยุคใหม่ การประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

ปฏิบัติการวิจัยและออกแบบกระบวนการ

จัดการเรียนรู้  ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

รปูแบบ ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วจ  ๗๐๒ สัมมนาการวิจัยและพัฒนา

หลกัสูตร 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ ผลงานวิจัย

ทางด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรใหม่  ๆเพ่ือ

ท าความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของงานวิจัย 

จุดเด่น ข้อจ ากดั ของงานวิจัยเหล่านั้น และเสนอ

แนวทางการวิจัยของตนเอง ในประเด็นปัญหา

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

และการบริหารโครงการวิจัย 

ลส ๗๐๓  ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

หลกัสูตร    

ฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การ

จัดการเรียนรู้  ตามความสนใจของผู้ เรียน 

การศึกษาประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร 

และน าผลการศึกษาวิจัยมาถอดบทเรียนและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วจ   702 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัยและ

พฒันาหลกัสูตร 

วิ เคราะห์  สังเคราะห์  และวิพากษ์ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร   ฝึกปฏิบัติการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  ตามความ

สนใจของผู้ เรียน การประเมินคุณภาพหลักสูตร 

และน าผล ฝึกปฏิบั ติม าถอดบทเรียนและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้       
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พต  701  วิถี ก ารคิด เชิ งต รรกะท าง

พฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์พื่อ

การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 

วิเคราะห์ปรัชญา และแนวทางการแสวงหา

ค ว าม รู้ ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ในการสร้างสรรค์  สังเคราะห์

และวิพากษ์   สภาพการณ์ ในสังคมเชิ ง

ป รั ชญ า ทั้ งมิ ติ ด้ าน เศ รษ ฐกิจ  สั งค ม 

ก าร เมื อ งและวัฒ น ธรรม  ที่ ส่ งผ ล ต่ อ

กระบวนการพัฒนาระบบการศึกษาไทย 

พต 701  พฤติกรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

เพือ่การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร 

วิ เคราะห์ สภาพการณ์ ในสั งคมทั้ งมิ ติ ด้ าน

เศรษฐกจิ สงัคม การเมืองและวัฒนธรรมโดยใช้

แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี ท า งพ ฤ ติ ก ร ร ม ศ าส ต ร์  

สังคมศาสตร์   และจิตวิทยา   สัมมนาการ

ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่

สอดคล้องกบับริบทสงัคมไทย 

 

หมวดวิชาเลือกเฉพาะดา้น 

วจ  801การทดสอบและการวัดทาง

การศึกษาและจิตวิทยา 

วิเคราะห์แนวคดิและทฤษฎกีารวัดผลการศึกษา

และจิตวิทยา เครื่องมือวัดตัวแปรทางจิตวิทยา 

และตัวแปรทางสงัคมศาสตร์ การสร้างและการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารการ

สอบ สถิติที่ ใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ  ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

หมวดวิชาเลือก  

วจ 801 การทดสอบและการวดัทางการศึกษา

และจิตวิทยา 

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการวัดผลการศึกษา

และจิตวิทยา เครื่องมือวัดตัวแปรทางจิตวิทยา 

และตัวแปรทางสังคมศาสตร์ การสร้างและการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามหลักการวัดผล

ทางจิตวิทยา (Psychometric)การบริหารการ

สอบ สถติทิี่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื  

ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพ่ื อสร้างและตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมอื 

 

วจ  803  ก ารออกแบบงาน วิจั ย เชิ ง

คุณภาพขั้นสูง 

วิ เคราะห์และสัง เคราะห์แนวคิด  และ

กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ การ

ก าหนดแผนแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แผน

แบบและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ หลักการ

และวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ตี ค ว าม  อ ธิ บ ายค ว าม เชื่ อ ม โย งข อ ง

ปรากฏการณ์ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพ การน าเสนอรายงานผลการวิจัย 

จริยธรรมการวิจัย   ปฏิบัติ การวิจัยเชิ ง

คุณภาพเพ่ือการพัฒนาหลักสตูร 

 

วจ 802  การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงและการ

วิจยัผสมวิธี 

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และกระบวน

ทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ การก าหนดแผนแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยผสมวิธี  แผน

แบบและวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยผสม

วิธี  หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ตีความ การอธิบายความเชื่อมโยงของ

ปรากฏการณ์ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ การน าเสนอรายงานผลการวิจัย เชิง

คุณภาพและการวิจัยผสมวิธ ี จริยธรรมการวิจัย 
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วจ 805 การวิจยัประเมินและการประเมินอภิมาน 

วิเคราะห์ทฤษฎี  แนวคิดการประเมินแต่ละ

แบบ การออกแบบการวิจัยเชิงประเมิน การ

ประเมนิอภิมาน  การสงัเคราะห์การประเมิน 

การประเมิน เชิงผสานวิธี คุณภาพของ

งานวิจัยเชิงประเมิน ประเดน็และแนวโน้ม

ของการวิจัยเชิงประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ

การประเมิน ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงประเมิน

และการประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพ่ือการ

พัฒนาหลักสตูร   

วจ 804  การสงัเคราะหง์านวิจัยอภิมานและการ

ประเมินอภิมาน 

หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย

เชิงปริมาณ เชิงคุณลักษณะ และการสังเคราะห์

การประเมิน การสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบต่างๆ  

การวิเคราะห์อภิมาน การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาอภิ

มาน และการสงัเคราะห์การประเมนิ การประเมิน

อภิมาน การประเมนิและรวบรวมงานวิจัยหรือผล

การประเมินที่จะน ามาสังเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์

เพ่ื อสังเคราะห์ผลการวิจัย การประยุกต์การ

วิเคราะห์อภิมานและการประเมนิอภิมาน และการ

ใช้ประโยชน์ผลการสังเคราะห์งานวิจัยและการ

ประเมนิอภิมาน 

 

 วจ 805 การวิจยัเชิงประเมินและการประกนั

คุณภาพ   

วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน การวิจัยเชิง

ประเมิน และการประกันคุณภาพ  คุณภาพของ

งานวิจัยเชิงประเมิน ประเด็นและแนวโน้มของ

การวิจัยเชิงประเมินและการประกนัคุณภาพ การ

ออกแบบการวิจัยเชิงประเมินและการประเมิน

เพ่ือการประกันคุณภาพ มาตรฐานและวิชาชีพ

ของการประเมนิและการประกนัคุณภาพ 

วิชาเปิดใหม่ 

 วจ 806 สถิติประยุกต์ขั้ นสูงในการวิจัยและ

พฒันาหลกัสูตร 

การตรวจสอบประเดน็ด้านมโนทศัน์ สาระส าคัญ 

และวิธวีิทยาในการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับ

ลดหลั่น และโมเดลสมการโครงสร้าง การระบุ

ความเป็นไปได้ การประมาณค่า การทดสอบ 

และการสร้างโมเดล การตรวจสอบความตรงของ

โมเดลโดยใช้การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน 

การวิเคราะห์กลุ่มพหุ  การพิจารณาโมเดลการ

วิเคราะห์ที่ เป็นทางเลือกที่มีตัวแปรปรับและ

ตวัเชื่อมในการวิเคราะห์ความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ 

 

วิชาเปิดใหม่ 
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 ลส 801สมัมนาการวิจยันวตักรรมหลกัสูตร 

วิ เคราะห์  และสัง เคราะห์ กระบวนการวิจั ย

นวัตกรรมทางหลักสตูร การจัดการเรียนรู้  และการ

ประเมินผล  จากผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  

ปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมหลักสตูรเชิงสร้างสรรค์ที่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

รวมวิ ชา ลส  801 

สั ม มน าก ารวิ จั ย

น วั ต ก ร ร ม 

เท ค โน โล ยี ข อ ง

หลักสตูร กบัวิชา ลส 

804 สมัมนาการวิจัย

นวัตกรรมหลักสตูร 

 ลส 802 สมัมนาการออกแบบการเรียนการ

สอน  

วิเคราะห์หลักการออกแบบการเรียนการสอน  

กลยุทธก์ารออกแบบการเรียนการสอน  รูปแบบ

การสอน  การออกแบบเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนการสอน  การประเมินการเรียนการสอน 

ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน  และ

น าเสนอวิพากษ์ในชั้นเรียน 

 วิชาเปิดใหม่ 

 ลส 805 สมัมนานวตักรรมการโคช้เพือ่การรูคิ้ด 

วิเคราะห์แนวคิดหลักการของการโค้ชเพ่ือการรู้

คิด การสร้างความไว้วางใจ  การให้ข้อมูลเพ่ือ

กระตุ้นการเรียนรู้   การใช้พลังค าถาม การให้

ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค ์  และการให้ข้อมูล

เพ่ือการเรียนรู้ ต่อยอด ที่น าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  และการ

ประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบนวัตกรรมการ

โค้ชเพ่ือการรู้คิดบนฐานการวิจัย น าเสนอและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

วิชาเปิดใหม่ 

พต 802  ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและ

เครือข่ายการเรียนรูท้างสงัคม 

วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎ ีและ

การพัฒนาภาวะผู้น ายุคใหม่ทางการศึกษา                      

การสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคม 

พฤติกรรมกลุ่ม บทบาท หน้าที่ของผู้น าและ

สมาชิกในกลุ่มสังคม  การสร้างเครือข่าย

แ ล ะ พั น ธมิ ต รก า ร เรี ย น รู้ ท า ง สั ง ค ม 

กระบวนการด าเนินงานและด ารงอยู่ของ

พต 802  ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจิตวิทยา

การบริหาร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า 

และภาวะผู้น าทางการเรียนการสอน บทบาทหน้าที่

ของผู้น าทางการศึกษา กระบวนการด าเนินงานเพ่ือ

พัฒนาองค์กร  จิตวิทยาการบริหาร การสร้าง

เครือข่าย จรรยาบรรณของผู้น าทางการศึกษา  ฝึก

ปฏบิตักิารวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัภาวะผู้น า 
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เครือข่าย การเสริมสร้างจรรยาบรรณของ

ผู้ น าทางการศึกษา ปฏิบัติการสังเคราะห์

งาน วิ จั ยที่ เกี่ ย ว ข้องกับภ าวะ ผู้ น าท าง

การศึกษาและเครือข่ายการเรียนรู้ทางสงัคม 

พต  ๘๐๔ บริบททางสงัคมและจิตวิทยา

เพือ่การออกแบบการพฒันาหลกัสูตร 

วิเคราะห์บริบททางสงัคมและจิตวิทยาทั้งใน

ระดบัชาติและนานาชาตทิี่มคีวามสมัพันธก์บั

การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสตูร 

พต 803 บริบททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อ

การพฒันาหลกัสูตร 

วิเคราะห์บริบททางสงัคมและจิตวิทยาในชุมชนที่

มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษา ความ

แตกต่างระหว่างรุ่นและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  และการ

สร้างแรงจูงใจ  ปฏิบัติการในชุมชน  สมัมนาและ

ถอดบทเรียน 

 

 พต 804 การศึกษาดูงาน และ/หรือ การ

อบรม ดา้นการศึกษาในต่างประเทศ  

ศึกษาดูงาน และ/หรือ การอบรม ด้านการศึกษาใน

ต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตร  หรือหลักสูตรและการสอน 

เพ่ิ มพู นความรู้ และประสบการณ์ ของนิ สิ ต  

แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวโน้มการพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน อันจะเป็นการช่วยนิสิตในการพัฒนา

หัวข้อการท าปริญญานิพนธ ์  

วิชาเปิดใหม่ 

หมวดปริญญานิพนธ ์  

ปพ  991  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ ์1 

ศึกษาวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เรี ยบ เรี ย งส ารสน เทศ ในลั กษณ ะ เค้ า

โครงงานวิจัย บทที่ 1-3 ในหัวข้อที่ผ่านการ

พิ จารณ าใ ห้ ค ว าม เห็ น ชอบจากคณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและน าเสนอ             

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

หมวดปริญญานิพนธ ์  

ปพ  991  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ ์1 

สร้างหัวข้อและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยจัด

สัมมนาหัวข้อปริญญานิพนธ์/หัวข้อการวิจัยที่

สนใจ  ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาในภาคสนาม เรียบ

เรียงสารสนเทศในลักษณะเค้าโครงงานวิจัย  ที่

เป็นไปตามหลักการและแนวคิดทางวิชาการโดย

มีเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ก าหนด พัฒนาเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธฉ์บับ

สมบูรณ์ และพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธใ์น

ระดับ ผ่ าน โดยคณะกรรมการที่ ผ่ านความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ปพ  992  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ ์2 

สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสทิธภิาพของ

เคร่ืองมือการวิจัย การเลือกพ้ืนที่ศึกษา

ภาคสนาม  การก าหนดกลุ่ มเป้ าหมาย 

วิธีการด าเนินการเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล น าเสนอคณะกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ ์

ปพ  992  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ ์2 

ออกแบบ สร้างและพัฒนารูปแบบ/หลักสูตร 

เคร่ืองมือวิจัยที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือวิจัยด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม การเลือกพ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม การ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการด าเนินการเก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานสรุปผลข้อมูล 

ภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ ์ เผยแพร่และตพิีมพ์บทความทาง

วิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 

 

ปพ  993 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ ์3 

สรปุผลการศึกษา การอภิปรายผล การเขยีน

เอกสารทางวิชาการ พร้อมที่จะตีพิมพ์ใน

วารสาร เตรียมการน าเสนอผลการค้นคว้า

ต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

ก่อนที่จะเสนอขอสอบปากเปล่า 

 

ปพ  993 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตนิพนธ ์3 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล การเขียน

ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ให้เป็นไปตาม

รปูแบบและเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  ยื่นขอ

สอบปากเปล่าต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของ คณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธ์  สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ปรับปรุง

แก้ไขเล่มปริญญานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสอบ ยื่นเสนอเล่มปริญญานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัย และสรุปเผยแพร่

เป็นบทความที่มีคุณภาพเพ่ือการเผยแพร่และ

ตพิีมพ์ 

 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผศ. ดร.ศิริยุภา  พูลสวุรรณ 

2. ผศ. เรือโท ดร. ไพบูลย์  อ่อนมั่ง 

3. อาจารย์  ดร.จิตรา ดุษฎเีมธา 

4. อาจารย์  ดร.ดนุลดา จามจุรี 

5. อาจารย์  ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 

6. อาจารย์  ดร.อรอุมา  เจริญสขุ 

7. อาจารย์ ดร.มารตุ  พัฒผล 

1. ผศ. ดร.ดนุลดา  จามจุร ี

2. ผศ. ดร.มารตุ  พัฒผล 

3. ผศ. เรือโท ดร. ไพบูลย์  อ่อนมั่ง 

4. อาจารย์  ดร.จิตรา ดษุฎเีมธา 

5. อาจารย์  ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล 

6. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  สาลีหมดั 

 

3.2.2  อาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัย 

1. รศ. ดร.สทุธวิรรณ  พีรศักดิ์โสภณ 

2. รศ. ดร.อจัฉรา  วัฒนาณรงค ์

3. รศ. ดร.องอาจ  นัยพัฒน ์

4. ผศ. ดร.เพญ็สริ ิ  จีระเดชากุล 

1. รศ.ดร.สนุีย์ เหมะประสทิธิ์ 

2. รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน ์

3. รศ.ดร.ศิริยุภา  พูลสวุรรณ 

4. ผศ.ดร.วิชชุดา กจิธรธรรม 
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5. อ.ดร.ฐาศุกร์  จันประเสริฐ 

6. อ.ดร.อรอุมา เจริญสขุ 

7. อ.ดร.สเุมษย์ หนกหลัง 

3.2.3  อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ศ.ดร.นงลักษณ ์ วิรัชชัย 

2. รศ. ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่ 

3. ศ.ดร.สวุิมล  ว่องวานิช 

4. ศ.ดร.เสมอชัย  พูลสวุรรณ 

5. รศ. ดร.นภาภรณ ์ หะวานนท ์

6. รศ. ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทกัษ์ 

7. ผศ.ดร.ดลิก  ดลิกานนท ์   

8. ผศ.ดร.นลินี  ตนัธวุนิตย์ 

9. อ.รท.ดร.มนัส  บุญประกอบ 

10. อ.ดร.ชูศักดิ์  ขัมภลิขิต 

11. อ.ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด           

12. อ.ดร.อมุาพร  หล่อสมฤดี 

13. อ.พันตรีหญิง ดร.วรรณรัตน์  ใจซื่อกุล 

1. ศ.ดร.นงลักษณ ์ วิรัชชัย 

2. ศ.ดร.สวุิมล  ว่องวาณชิ 

3. ศ.ดร.รัตนะ บวัสนธ ์

4. รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล 

5. Professor Dr. Benedict  Gendron 

6. Professor Dr. Susan Grace  Magliaro 

7. รศ.ดร.วิชัย  วงษใ์หญ่ 

8. รศ.ดร.อจัฉรา  วัฒนาณรงค ์

9. รศ.ดร.มนตรี  แย้มกสกิร 

10. อ.ดร.อทุยั  ดุลยเกษม 

11. อ.รท.ดร.มนัส  บุญประกอบ 

12. อ.ดร.ศรีสมร  พุ่มสะอาด           

13. อ.ดร.อมุาพร  หล่อสมฤดี 

 

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

                  ไม่ม ี

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์

ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

การฝึกปฏบิตัแิละประสบการณก์ารออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตได้บูรณาการ

ความรู้ ที่ ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีด้านการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  และการ

ออกแบบการเรียนการสอนในสถานการณจ์ริง ซึ่ง

นิสิตดังกล่าวจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวจาก

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ลส 702 

สมัมนาและปฏบิตักิารวิจัยและพัฒนาหลักสตูร   

เพ่ิมเตมิ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้อง

ประสบการณภ์าคสนาม 

                  ไม่ม ี

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์

ภาคสนาม 

     1) มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม : สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรม

จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ 
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     2) มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ : 

ประยุกต์ความรู้มาสู่การวิจัยทางด้านหลักสูตร  

และการจัดการเรียนรู้    

     3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา: 

สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยในประเดน็

ที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์

ความรู้ทางด้านการวิจัย  หลักสูตร  และการจัดการ

เรียนรู้    และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัย 

และหลักสตูรสู่การสร้างสรรคน์วัตกรรม    

     4) มาตรฐานผลการเรียน รู้ ด้ านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ: 

สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและองคก์รอย่างมี

ประสทิธภิาพ  และมปีฏสิมัพันธก์บับุคคลในแวดวง

วิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค ์

      5) มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการ

วิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข  การสื่ อสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ: สามารถสรุปปัญหาและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึก

ทางด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

 4.2 ช่วงเวลา 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  ตลอดภาคการศึกษาโดยต้องมชีั่วโมงฝึก

ปฏบิตั ิ6 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 ข้อก าหนดในการท าวิจัยส าหรับปริญญานิพนธ ์

ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาหลักสตูร 

การสอน และการจัดการเรียนรู้  อนัจะน าไปสู่การ

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและ

ประเทศ   

เพ่ิม 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ด าเนินการวิจัยและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

สอบปริญญานิพนธ์ โดยด าเนินการจัดท า

รายงานความก้าวหน้า (progress report) ตาม

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      การวิจัยปริญญานิพนธ์ทางด้านพัฒนา

หลักสูตร การสอน และการจัดการเรียนรู้  ซึ่ ง

มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554  

ข้อ  46 

การสอน และการจัดการเรียนรู้  บนพ้ืนฐานของ

การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร  และทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่นิสิต

สนใจและต้องสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีและ

แนวคิดที่น ามาใช้ในการศึกษา และองค์ความรู้

ใหม่ที่จะได้รับจากการท าวิจัย โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นผู้ ควบคุมดูแลให้ปริญญานิพนธ์

ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และเป็นไปตาม

ระเบยีบของมหาวิทยาลัย  

       ด า เนิ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ

คณ ะกรรมก ารสอบป ริญ ญ านิ พ น ธ์  โด ย

ด า เนิ น ก ารจั ด ท าร าย งาน ค ว าม ก้ าวห น้ า 

(progress report) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี

น ค ริ น ท รวิ โรฒ  ว่ า ด้ ว ยก ารศึ ก ษ าร ะดั บ

บณัฑติศึกษาพ.ศ. 2554 ข้อ 46 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้  

๑. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนใน

บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.  สามารถใช้ดุลพินิ จแสดงออกหรือ

ตั ด สิ น ใจ ห า ข้ อ ส รุ ป ข อ ง ปั ญ ห าท า ง

จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมบน

พ้ืนฐานของความยุติธรรม มีเหตุผล  และ

หลักฐานข้อมูล 

  3.  ตัดสนิใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ  

บนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

 4.  ชี้ ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ

ในปัจจุบนัเพ่ือทบทวนและแก้ไข 

  5.  ใ ช้ห รือสนั บส นุนการใช้ดุ ล พิ นิ จ

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ

ปัญหาความขดัแย้งต่างๆ 

  6.  แสดงออกถึ งภ าวะผู้ น าท าง ด้ าน

คุณธรรมจริยธรรม 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1.  สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่

ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ  

2.  สามารถตัดสนิใจกระท าหรือไม่กระท าการ

ใดๆ บนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

3.  สามารถชี้ ประเดน็ปัญหาทางวิชาการและ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

4.  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้ รู้  ด้วยความ

ยุติธรรม ด้วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดีงามในการจัดการกับความ

ขดัแย้งที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.  แสดงออกถึงภาวะผู้ น าในการปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
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2. ดา้นความรู ้

1. พัฒนาความรู้   นวัตกรรม  ทางด้าน

หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

 2. แสดงความรู้ความเข้าใจทางด้านการวจิยั  

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

อย่างชัดเจน 

 3. แสดงความรู้ที่เป็นปัจจุบนัในสาขาการวิจัย  

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

 4.  ประยุกต์ความรู้มาสู่การวิจัยทางด้าน

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

 5. แสดงความ เข้ าใจอ ย่ างลึ กซึ้ งและ

กว้างขวางเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัทิี่เปล่ียนแปลง

ในสาขาการวิจัย  หลักสูตร  การจัดการ

เรียนรู้   และการนิเทศ  ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

๖. แสดงความรู้ทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาความรู้ ท างด้ านการวิจั ย

หลักสตูรการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

ดา้นความรู ้

1.  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่ ส  าคัญ

ส าหรับการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 

2.  แสดงความรู้  ความเข้าใจที่ เป็นปัจจุบันและ

เกี่ยวข้องกบัการวิจัย หลักสตูร และการจัดการเรียนรู้   

3.  สามารถคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่ส  าคัญ

ส าหรับการวิจัยทางด้านหลักสูตร  และการ

จัดการเรียนรู้    

4.  แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง

เกี่ยวกบัสถานการณ์ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา

ระบบการศึกษา    

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 1. ใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยวิเคราะห์ประเดน็

และปัญหาทางด้านหลักสตูรการจัดการเรียนรู้   

และการนิเทศอย่างสร้างสรรค ์

 2.พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 

 3. สังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค ์

 4. บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก

สาขาวิชาไปสู่การวิจัย 

 5. ออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยใน

ประเดน็ที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พั ฒ น าอ งค์ ค ว าม รู้ ท า ง ด้ าน ก ารวิ จั ย  

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

6. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางด้านการวิจัย  

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ  

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยวิเคราะห์

ประเด็นและปัญหาทางด้านการวิจัย หลักสูตร  

และการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์

2.  สามารถสงัเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎเีพ่ือ

พัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ที่สร้างสรรค ์

3.  สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและ

นอกสาขาวิชาไปสู่การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ด้วยกระบวนการวิจัย 

4.  สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยใน

ประเด็นที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย  หลักสูตร  

และการจัดการเรียนรู้          

5. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการ

วิจัย และหลักสตูรสู่การสร้างสรรคน์วัตกรรม    
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4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

 1.  แสดงความคิดเห็นทางวิชาการและ  

วิชาชีพบนพ้ืนฐานหลักวิชาการ 

2. วางแผน  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนสงูมากด้วยตนเอง 

 3. วางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กร

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4.  มปีฏสิมัพันธก์บับุคคลในแวดวงวิชาชีพ

และบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค์ 

5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ดา้นทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

1.  แสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานหลักวิชาการ

ด้วยความรับผดิชอบ 

2.  สามารถวางแผน  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนด้วยตนเอง 

3.  สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและ

องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใน

แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค ์

5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า

ทางวิชาการ 

 

5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การ

สื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.  คัดกรองข้อมูลทางตัวเลขและสถิติเพ่ือ

น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัย  

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

บุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3.  น าเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการผ่านสื่อ  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง

ป ริม าณ ในการศึ กษ าค้นค ว้ าท างการวิ จั ย  

หลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้   อ ย่างมี

ประสทิธภิาพ          

2.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

3.  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข

ปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางด้านการ

วิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

4.  น าเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสื่อ  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการทั้งใน

ระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาติ 

 

5.3 ช่วงเวลา 

นิสติทุกคนต้องท าปริญญานิพนธ ์ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่  2 ของปีที่  2  

 

5.3 ช่วงเวลา  

นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

เมื่อได้ลงทะเบยีนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกนิภาคเรียนที่ 

7 และระยะเวลาอนุมตัเิค้าโครงปริญญานิพนธถ์งึ

วันสิ้ นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

จะต้องมเีวลาอย่างน้อย 9 เดอืน  
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5.5 การเตรียมการ 

1) นิสิตน าเสนอโครงการวิจัยในลักษณะ 

concept paper ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  และก าหนด

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์

2)  นิ สิต พัฒนาเค้ าโครงการวิจัย  และ

ด าเนินการวิจัยจนส าเร็จภายใต้ค าแนะน า

ของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์

 

5.5 การเตรียมการ 

1) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนและให้ค าปรึกษา 

2)  นิสิตน าเสนอโครงการวิจัยในลักษณะเอกสาร

กรอบแนวคิด(concept paper) ต่อคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  และก าหนด

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์

3)  นิสติพบอาจารย์ควบคุมปริญญานิพนธ์ตาม

ก าหนด มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 

จัดท าบนัทกึการให้ค าปรึกษา  

4)  นิสิตด าเนินการตามโครงการวิจัย ภายใต้

ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญา

นิพนธ ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

5)  นิ สิตสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ ์

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1)  การพิจารณา  concept paper  ของนิสติ

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2)  การพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธข์อง

นิสติโดยคณะกรรมการควบคุม 

ปริญญานิพนธ์และคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

3)  ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ ์

4)  การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธท์ี่เปิด

โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วม 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1)  การพิจารณาเอกสารกรอบแนวคิด(concept 

paper) ของนิสติโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2)  การพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ

นิสติโดยคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญา

นิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 

2554 ข้อ 46.4 

3)  ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ ์

4)  สอบผ่านการน าเสนอปริญญานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์   โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

เกี่ ย วกั บ ป ริญ ญ านิ พ น ธ์   ต าม ข้ อบั งคั บ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554  ข้อ 46.5 ทั้งนี้

ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ม ติ จ า ก

คณะกรรมการสอบเกนิกึ่งหนึ่งจึงถอืว่าสอบผ่าน 

5)  ผลงานที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ได้รับ

การตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต   

คุณลกัษณะพเิศษ 

การวิจัยสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมทาง

หลักสตูร การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

กลยทุธก์ารสอน 

1. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

2. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. . การถอดบทเรียน 

การประเมินผล 

1. การประเมินผลงานที่สะท้อนศักยภาพ

ด้ านการวิ จั ย ส ร้ างองค์ ค วาม รู้ แ ล ะ

นวัตกรรม 

2. การประเมนิผลตามสภาพจริง 

3. การสะท้อนผลการประเมินสู่การพัฒนา

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต   

คุณลกัษณะพเิศษ 

เป็นนกัวิจัย ที่เป็นผู้น าทางความคดิด้านการวิจัย

และพัฒนาหลักสูตรในการสร้างองค์ความรู้  

นวัตกรรมทางหลักสตูร และการจัดการเรียนรู้     

กลยทุธก์ารสอน 

1. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

2. การเรียนรู้โดยใช้การวจิัยเป็นฐาน  

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. การฝึกประสบการณใ์นสถานการณจ์รงิ/

การศึกษาดูงาน 

5. การถอดบทเรียน 

6. การท าปริญญานิพนธ ์

การประเมินผล 

1. การประเมินผลงานที่สะท้อนศักยภาพด้านการ

วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น 

บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

2. การประเมนิผลตามสภาพจรงิ 

3. การสะท้อนผลการประเมนิสู่การพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคล 

4. การสอบวัดคุณสมบตัดิุษฎบีณัฑติ 

 

 คุณลกัษณะพเิศษ 

เป็นนักวิชาการ ที่ มีความรู้  ความเข้าใจใน

แนวคิด ทฤษฎีด้านการวิจัย หลักสูตร และการ

จัดการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ ติดตามความก้าวหน้า

ทางด้านวิชาการและสร้างผลงานทางวิชาการ

อย่างสม ่าเสมอ   

กลยทุธก์ารสอน 

1. ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

สบืค้น การคดักรอง  และสงัเคราะห์ความรู้ ด้วยตนเอง 

เพ่ิมเตมิ 
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3. จัดกิจกรรมการท างานวิจัยและ/หรือการเขียน

บทความทางวิชาการร่วมกบัอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ประเมินจากผลงานการท างานวิจัยและ/หรือการ

เขียนบทความทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับนิสิตร่วมชั้นเรียน อาจารย์ 

และบุคคลภายนอก 

 คุณลกัษณะพเิศษ 

เป็นนกัปฏิบติั ที่มีความสามารถในการน าความรู้

มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา

หลักสตูร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธก์ารสอน 

1. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

2. การฝึกประสบการณใ์นสถานการณจ์รงิ/

การศึกษาดูงาน 

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. การถอดบทเรียน 

การประเมินผล 

รายงานการฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง/

การศึกษาดูงาน 

เพ่ิมเตมิ 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 3. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

  1. สามารถประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนใน

บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ 

  2. สามารถใช้ดุลพินิจแสดงออกหรือตดัสนิใจ

หาข้อสรุปของปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความยุติธรรม      

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1.  สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่

ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ  

2.  สามารถตัดสนิใจกระท าหรือไม่กระท าการ

ใดๆ บนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

3.  สามารถชี้ ประเดน็ปัญหาทางวิชาการและ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

 



 

 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2553 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 

มเีหตผุล  และหลักฐานข้อมูล 

 3.  ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ  

บนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

 4.  ชี้ ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ

ในปัจจุบนัเพ่ือทบทวนและแก้ไข 

  5. ใช้หรือสนับสนุนการใช้ดุลพินิจทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการปัญหาความ

ขดัแย้งต่างๆ 

  6. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอน 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ปัญหาที่

เกี่ ยว ข้องกับ คุณ ธรรม  จ ริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. การเรียนรู้ จากกรณีศึกษาที่ เกี่ ยวกับ     

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สอบถามแนวคิดที่ มี ต่ อ ปัญหาทาง     

คุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 

2. สงัเกตพฤตกิรรมการใช้ดุลพินิจหรือตดัสนิใจ

หาข้อสรปุของปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ  

3. สังเกตพฤติกรรมการตัดสินใจกระท า

หรือไม่กระท าการใดๆ  บนพ้ืนฐานหลักสทิธิ

มนุษยชน 

4. สอบถามแนวคิดเกี่ยวกับข้อบกพร่อง     

ของจรรยาบรรณในปัจจุบนั 

5. สังเกตพฤติกรรมการใช้หรือสนับสนุน    

การใช้ดุลพินิจทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม

ในการจัดการปัญหาความขดัแย้งต่างๆ 

6. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะ

ผู้น าทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 

4.  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้ รู้  ด้วยความ

ยุติธรรม ด้วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดีงามในการจัดการกับความ

ขดัแย้งที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5.  แสดงออกถึงภาวะผู้น าในการปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 

 

 

 

 

กลยทุธก์ารสอน 

1.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเดน็ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกบัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในบริบททางวชิาการ การจัดการกบัความขดัแย้ง

ที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

2.  การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวกบัคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในบริบททางวิชาการ  

และบนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ประเมินจากรายงาน/งานวิจัยของนิสิตที่

ค านึงถงึจริยธรรมทางวิชาการ 

2. ประเมินจากการแสดงแนวคิด/การตัดสินใจ

หาข้อสรุปต่อปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่

ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ และบนพ้ืนฐาน

หลักสทิธมินุษยชน 

3.  สังเกตพฤติกรรมการใช้หรือสนับสนุนการใช้

ดุลพินิจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ

ปัญหาความขดัแย้งต่างๆ 

4. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผู้น า

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในบริบททางวิชาการ 

5. การสอบวัดคุณสมบตัดิุษฎบีณัฑติ 
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2. ดา้นความรู ้

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

1. พัฒนาความรู้  นวัตกรรม ทางด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

 2. แสดงความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิจัย  

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

อย่างชัดเจน 

 3. แสดงความรู้ที่ เป็นปัจจุบันในสาขาการวิจัย  

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

 4.  ประยุกต์ความรู้ มาสู่ การวิจัยทางด้าน

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

 5. แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในสาขาการ

วิจัย  หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ  

ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

6. แสดงความรู้ทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาความรู้ทางด้านการวิจัยหลักสูตรการ

จัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ประเมิ นผลงานที่ สะท้ อนการพั ฒนา      

ความรู้   นวัตกรรม  ทางด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้  และการนิเทศ 

2.  การทดสอบความรู้ความเข้าใจทางด้านการ

วิจัย หลักสตูร การจัดการเรียนรู้  และการนิเทศ 

3.  การทดสอบความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาการ

วิจัย  หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

4.  การทดสอบการประยุกต์ความรู้มาสู่การวิจัย

ทางด้านหลักสตูร  การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

5.  ประเมินผลงานที่สะท้อนความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติที่

เปล่ียนแปลงในสาขาการวิจัย  หลักสูตร  การ

จัดการเรียนรู้  และการนิเทศ  ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาต ิ

6. รายงานตนเองเกี่ยวกับความรู้ ด้านการวิจัย

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

1.  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่ ส  าคัญ

ส าหรับการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 

2.  แสดงความรู้  ความเข้าใจที่ เป็นปัจจุบันและ

เกี่ยวข้องกบัการวิจัย หลักสตูร และการจัดการเรียนรู้   

3.  สามารถคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่ส  าคัญ

ส าหรับการวิจัยทางด้านหลักสูตร  และการ

จัดการเรียนรู้    

4.  แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง

เกี่ยวกบัสถานการณ์ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา

ระบบการศึกษา   

 

 

 

 

 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลงานที่สะท้อนการพัฒนาความรู้   

นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร และการจัดการ

เรียนรู้    

2. ประเมินผลงานที่สะท้อนการประยุกต์ความรู้มาสู่

การวิจัยทางด้านหลักสตูร  และการจัดการเรียนรู้   

3. ประเมินผลงานที่สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง

และกว้างขวางเกี่ยวกับสถานการณ์/แนวปฏิบัติที่

เปล่ียนแปลงในสาขาการวิจัย  หลักสูตร  และการ

จัดการเรียนรู้  ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

4. การสอบวัดคุณสมบตัดิุษฎบีณัฑติ 
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3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 1. ใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยวิเคราะห์ประเดน็

และปัญหาทางด้านหลักสตูรการจัดการเรียนรู้   

และการนิเทศอย่างสร้างสรรค ์

 2.พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 

 3. สงัเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎเีพ่ือพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค ์

 4. บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก

สาขาวิชาไปสู่การวิจัย 

 5. ออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยใน

ประเด็นที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย  หลักสูตร  

การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

6. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางด้านการวิจัย  

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ  

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

กลยทุธก์ารสอน 

1. บูรณาการสาระส าคญักบัการคดิ    วิเคราะห์  

คดิสงัเคราะห์ 

2. บูรณาการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการถอดบทเรียนและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ท ด สอบค วาม รู้ ท าง ด้ าน ก ารวิ จั ย      

วิ เคราะห์   ประเด็นและปัญหาทางด้ าน      

หลักสตูรการจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

2.  ทดสอบการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการวิจัย 

3.  ทดสอบการสังเคราะห์ผลการวิจัย และทฤษฎี

เพ่ือพัฒนาความรู้   ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค ์

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ ทางด้านการวิจัยวิเคราะห์

ประเดน็และปัญหาทางด้านการวิจัย หลักสตูร  และ

การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์

2.  สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ

พัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ที่สร้างสรรค ์

3.  สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก

สาขาวิชาไปสู่การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการวิจัย 

4.  สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยในประเดน็

ที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านการวิจัย  หลักสตูร  และการจัดการเรียนรู้          

5. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัย 

และหลักสตูรสู่การสร้างสรรคน์วัตกรรม   

 

 

กลยทุธก์ารสอน  

1. บูรณาการสาระส าคัญกับการคิดวิเคราะห์  คิด

สงัเคราะห์ 

2. บูรณาการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการถอดบทเรียนและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. จัดกจิกรรมการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมระยะสั้นใน

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ทดสอบการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทางด้าน

ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัย 

2. ประเมินจากรายงานการสังเคราะห์ผลการวิจัย

และทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ที่

สร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง

เพ่ิมข้อ 4-5 ในกล

ยุทธก์ารสอน 
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4.  ทดสอบการบูรณาการแนวคิดต่างๆ  ทั้งใน

และนอกสาขาวิชาไปสู่การวิจัย 

5. ท ด สอบ ก ารออกแบบและด าเนิ น  

โครงการวิจัยในประเด็นที่มีความซับซ้อนเพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านการ

วิจัย  หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

6.  ทดสอบการประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ทางด้าน

การวิจัย  หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการ

นิเทศ  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

3. ประเมินจากรายงาน/โครงการวิจัยที่แสดงถึง

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีต่างๆทั้งในและนอก

สาขาวิชา  

4.  ประเมินจากรายงานการออกแบบและด าเนิน

โครงการวิจัยในประเด็นที่มีความซับซ้อนเพ่ือ

แก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย  

หลักสตูร  และการจัดการเรียนรู้     

5.  ประเมินจากรายงานที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ทางด้านการวิจัย  หลักสูตร  และการ

จัดการเรียนรู้  เพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู้   

6. การสอบวัดคุณสมบตัดิุษฎบีณัฑติ 

4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

1.  แสดงความคิดเห็นทางวิชาการและ  

วิชาชีพบนพ้ืนฐานหลักวิชาการ 

2. วางแผน วิ เคราะห์   และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนสงูมากด้วยตนเอง 

3. วางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กร

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4.  มปีฏสิมัพันธก์บับุคคลในแวดวงวิชาชีพ

และบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค์ 

5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ทดสอบการวางแผน  วิเคราะห์  และ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสงูมาก 

2.  สังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลในแวดวงวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป 

3.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึง    

ความโดดเด่นในการเป็นผู้ น าทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ 

ดา้นทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

1.  สามารถแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานหลัก

วิชาการด้วยความรับผดิชอบ 

2.  สามารถวางแผน  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนด้วยตนเอง 

3.  สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและ

องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใน

แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค ์

5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า

ทางวิชาการ 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ประเมินจากรายงานที่มีการวางแผน  วิเคราะห์ 

และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสงูมาก 

2.  สังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธก์ับนิสติในชั้น

เรียน อาจารย์ บุคคลในแวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป 

3.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงความโดด

เด่นในการเป็นผู้น าทางวิชาการผ่านการปฏิบัติงาน

กลุ่ม การฝึกปฏบิตั ิ
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5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การ

สื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 1.  คดักรองข้อมูลทางตวัเลขและสถติเิพ่ือน ามาใช้

ในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัย  หลักสูตร  การ

จัดการเรียนรู้   และการนิเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

บุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3.  น าเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการผ่านสื่อ  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ทดสอบการคัดกรองข้อมูลทางตัวเลข  

และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ทางการวิจัย  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้   

และการนิเทศ 

2.  สงัเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี  การ

สื่อสารที่เหมาะสมกบับุคคล 

3. ตรวจสอบชิ้นงานการน าเสนอรายงานทั้ง

ที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  และวิชาชีพ 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง

ป ริม าณ ในการศึ กษ าค้นค ว้ าท างการวิ จั ย  

หลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้   อ ย่างมี

ประสทิธภิาพ          

2.  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

3.  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข

ปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกทางด้านการ

วิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

4.  น าเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสื่อ  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการทั้งใน

ระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาติ 

กลยทุธก์ารสอน 

4. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ผ่าน

ก า รศึ ก ษ าดู ง าน / ฝึ ก อ บ รม ร ะ ย ะ สั้ น ใน

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

วิธีการวดัและประเมินผล 

1.  ประเมนิจากรายงานของนิสติที่มกีารคดักรอง

ข้อมูลทางตั ว เลขและสถิติ เ พ่ื อน ามาใช้ ใน

การศึกษาค้นคว้าทางการวิจัย  หลักสูตร  และ

การจัดการเรียนรู้    

2. ประเมินจากการการน าเสนอรายงานทาง

วิชาการ การน าเสนอความคดิเหน็ทางวิชาการ 

3. ตรวจสอบชิ้ นงานการน าเสนอรายงานทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อ  สิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการ 
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สอน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้  

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1. สามารถประพฤติปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนใน

บริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.  สามารถใช้ดุลพินิจแสดงออกหรือตัดสนิใจ

หาข้อสรุปของปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความยุติธรรม      

มเีหตผุล  และหลักฐานข้อมูล 

3. ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ  

บนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

4. ชี้ ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณใน

ปัจจุบนัเพ่ือทบทวนและแก้ไข 

5. ใช้หรือสนับสนุนการใช้ดุลพินิจทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการปัญหา

ความขดัแย้งต่างๆ 

6. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1. สามารถแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่

ซับซ้อนในบริบททางวิชาการ  

2. สามารถตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการ

ใดๆ บนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชน 

3. สามารถชี้ ประเด็นปัญหาทางวิชาการและ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

4. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้ รู้  ด้วยความ

ยุติธรรม ด้วยหลักฐาน หลักการที่มีเหตุผลและ

ค่านิยมอันดีงามในการจัดการกบัความขัดแย้งที่

มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. แสดงออกถงึภาวะผู้น าในการปฏบิัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 

    

 

 

2. ดา้นความรู ้

1. พัฒนาความรู้   นวัตกรรม  ทางด้าน

หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

2. แสดงความรู้ความเข้าใจทางด้านการวิจัย  

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

อย่างชัดเจน 

3. แสดงความรู้ ที่ เป็นปัจจุบันในสาขาการ

วิจัย  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้และการ

นิเทศ 

4.  ประยุกต์ความรู้ มาสู่การวิจัยทางด้าน

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

5. แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในสาขาการ

วิจัย  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้   และการ

นิเทศ  ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

ดา้นท่ี 2 ความรู ้

1.  สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่ ส  าคัญ

ส าหรับการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ 

2.  แสดงความรู้  ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันและ

เกี่ยวข้องกับการวิจัย หลักสูตร และการจัดการ

เรียนรู้   

3. สามารถคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีที่ ส  าคัญ

ส าหรับการวิจัยทางด้านหลักสูตร  และการ

จัดการเรียนรู้    

4.  แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวาง

เกี่ยวกบัสถานการณ์ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา

ระบบการศึกษา 
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6. แสดงความรู้ทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาความรู้ ท างด้ านการวิจั ย

หลักสตูรการจัดการเรียนรู้และการนิเทศ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

 1. ใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยวิเคราะห์ประเดน็

และปัญหาทางด้านหลักสตูรการจัดการเรียนรู้   

และการนิเทศอย่างสร้างสรรค ์

 2.พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 

 3. สังเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค ์

 4. บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและนอก

สาขาวิชาไปสู่การวิจัย 

 5. ออกแบบและด าเนิ นโครงการวิจัยใน

ประเด็นที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย  หลักสูตร  

การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ 

6. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทางด้านการวิจัย  

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้   และการนิเทศ  

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยวิเคราะห์

ประเด็นและปัญหาทางด้านการวิจัย หลักสูตร  

และการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค ์

2.  สามารถสงัเคราะห์ผลการวิจัยและทฤษฎเีพ่ือ

พัฒนาองคค์วามรู้ใหม่ที่สร้างสรรค ์

3.  สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งในและ

นอกสาขาวิชาไปสู่การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

ด้วยกระบวนการวิจัย 

4.  สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยใน

ประเด็นที่มีความซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาหรือ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัย  หลักสูตร  

และการจัดการเรียนรู้          

5. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการ

วิจัย และหลักสตูรสู่การสร้างสรรคน์วัตกรรม    

 

4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

 1. แสดงความคิดเห็นทางวิชาการและ  

วิชาชีพบนพ้ืนฐานหลักวิชาการ 

2. วางแผน  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนสงูมากด้วยตนเอง 

 3. วางแผนการพัฒนาตนเองและองค์กร

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4.  มปีฏสิมัพันธก์บับุคคลในแวดวงวิชาชีพ

และบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค์ 

5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็น

ผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

 

 

ดา้นทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

1.  แสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานหลักวิชาการ

ด้วยความรับผดิชอบ 

2.  สามารถวางแผน  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนด้วยตนเอง 

3.  สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองและ

องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใน

แวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไปอย่างสร้างสรรค ์

5.  แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น า

ทางวิชาการ 
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5.  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.  คดักรองข้อมูลทางตวัเลขและสถติเิพ่ือ

น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัย  

หลักสตูร  การจัดการเรียนรู้   และการนเิทศ

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกบั

บุคคลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3.  น าเสนอรายงานทั้งที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการผ่านสื่อ  สิง่ตพิีมพ์ทางวชิาการ

และวิชาชีพ 

ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณในการศึกษาค้นคว้าทางการวิจัย  หลักสตูร  

และการจัดการเรียนรู้   อย่างมปีระสทิธภิาพ          

2.  สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  

3.  สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้าน

ต่าง ๆ  โดยเจาะลึกทางด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร 

4.  น าเสนอรายงานทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการผ่านสื่ อ  สิ่ งตี พิมพ์ทางวิชาการทั้ งใน

ระดบัชาตแิละ/หรือนานาชาต ิ

 

แก้ไข ● ความรับผิดชอบหลัก และ ○ ความรับผิดชอบรอง ในทุกรายวิชา อันเนื่องมาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้มีการ

เปล่ียนแปลง  

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้

ระดบัคะแนน (เกรด) 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบั

คะแนน (เกรด) 

 

การประเมนิผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา

ให้ใช้ระบบค่าระดบัขั้น ดงันี้ 

ระดบัขั้น ความหมาย 
ค่าระดบั

ขั้น 

A 
ดเีย่ียม 

(Excellent) 
4.0 

B+ 
ดมีาก  

(Very Good) 
3.5 

B ด ี(Good) 3.0 

C+ 
ดพีอใช้  

(Fairly Good) 
2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D 
อ่อนมาก  

(Very Poor) 
1.0 

E ตก (Fail) 0.0 

การประเมนิผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้

ระบบค่าระดบัขั้นดงันี้  

ระดบัขั้น ความหมาย 
ค่าระดบั

ขั้น 

 80-100 =  A 
ดเีย่ียม 

(Excellent) 
4.0 

 75-79 =  B+  
ดมีาก  

(Very Good) 
3.5 

 70-74 =  B  ด ี(Good) 3.0 

 65-69 =  C+  
ดพีอใช้ (Fairly 

Good) 
2.5 

 60-64 =  C  พอใช้ (Fair) 2.0 

 55-59 =  D+  อ่อน (Poor) 1.5 

 50-54 =  D  
อ่อนมาก 

(Very Poor) 
1.0 

 0-49 =  E  ตก (Fail) 0.0 
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การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนด

ของหลักสูตร ได้แก่  การสอบภาษา (Language 

Examination)  ก า ร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ต ิ

(Qualification Examination)  และการประเมิ น

คุณภาพปริญญานิพนธ์ ให้ผลการประเมินเป็น 

ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ ภาระงานที่

มอบหมายพฤติกรรมที่แสดงออกในระหว่าง

การเรียนรู้  เช่น การแสดงความคิดเหน็ การให้

เหตุผล การคิดที่เป็นระบบ การมีส่วนร่วมใน

กจิกรรม การเรียนรู้   โดยที่กระบวนการอาจจะ

ต่างกนัไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกันส าหรับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบนัอดุมศึกษา 

2.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา  อย่างน้อยร้อยละ  25  

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี  โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการทวนสอบ  ประกอบไปด้วย  อาจารย์ประจ า  

และอาจารย์พิเศษเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

2.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าได้โดยมีระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติและรายงานผล 

2.4  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนของนิสิต

หลังส าเร็จการศึกษา  ท าโดยการตรวจสอบจาก

ผู้ประกอบการหรือหัวหน้างาน  ที่ ดุษฎีบัณฑิตไป

ประกอบอาชีพ  และขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ที่มาประเมนิหลักสตูร 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

3. ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่

ต ่ากว่า 3.00 

4. สอบภาษาต่างประเทศได้ 

5. สอบวัดคุณสมบตัไิด้  

 

2. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ ก  าหนดใน

หลักสตูร 

3. มีผลการศึกษาได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่า

กว่า 3.00 

4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 

5. สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ  (Qualification 

Examination)   
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หมวดท่ี 6 การพฒันาอาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  

1)  ปฐมนิเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักสูตรและรายวิชา  แนวทางการจัดการ

เรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

การดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน  

2)   ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ เ พ่ิ ม พู น ค ว าม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่

สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละบุคคล  

เ ช่ น  ก ารท า วิ จั ย  ก า รอ บ รม สั ม ม น า 

การศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการ 

3)  ส่งเสริมให้ท าการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชา  ตลอดจนการบริการวิชาการแก่

สงัคม เพ่ือพัฒนาความรู้  และประสบการณ์

อย่างต่อเนื่อง 

 

1) การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร การ

พัฒนาอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการ

อบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร

และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ

ครูและให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) การมอบหมายให้มอีาจารย์พ่ีเล้ียงท าหน้าที่ให้

ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการ

เรียนการสอน  

3) การชี้ แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสตูร  

4) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า 

จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ

หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และ

ถนัด เพ่ือทดลองทาการสอนภายใต้ค าแนะน า

ของอาจารย์พ่ีเล้ียง หรือประธานหลักสตูร  

5)  ก ารก าห น ด ใ ห้ อ าจ าร ย์ ให ม่ เ ข้ า ร่ ว ม

สงัเกตการณก์ารสอนของอาจารย์ในหลักสตูร  

6)  ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น การท าวิจัย 

การอบรมสมัมนา การศึกษาดูงานการประชุมทาง

วิชาการ 

7)  ส่งเสริมให้ท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชา  

ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สงัคม เพ่ือพัฒนา

ความรู้  และประสบการณอ์ย่างต่อเนื่อง 
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2.การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่

คณาจารย ์

 

2. ก ารพัฒ น าค วาม รู้แ ล ะทัก ษ ะ ให้ แ ก่

คณาจารย ์ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้  

สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษา

ต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 

 

เพ่ิมเตมิการอธบิาย 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 

     มคีณะกรรมการบริหารหลักสตูรซึ่งแต่งตั้ง

จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือท าหน้าที่

ก  าหนดนโยบาย บริหารหลักสูตร ส่งเสริม

คุณภาพจัดการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

และประเมนิผลการใช้หลักสตูร 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร 

โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

     มีการป ระเมิน ความ พึ งพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิต

ที่ส  าเรจ็การศึกษา 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งแต่งตั้ง

จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือท าหน้าที่

ก  าหนดนโยบาย บริหารหลักสูตร ส่งเสริม

คุณภาพจัดการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม 

และประเมนิผลการใช้หลักสตูร 

2) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้ สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้ อหา

หลักสตูรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

3) มีการประชุมสรุปผลกิจกรรมการการ

จดัการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  

4) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร

และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ ส  าเร็จ

การศึกษา 
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2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

    2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการ

สอนเพิม่เติม 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

    2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอน

เพิม่เติม 

 

ด าเนินการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทาง

หลักสูตร โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

การสอนให้เพียงพอส าหรับนิสิต มีอาจารย์

พิ เศษซึ่ งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทางวิชาการที่

สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของ

บณัฑติ และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ

ความร่วมมอืในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมเตมิ 

1. ประสานงานกับอาจารย์ในสาขาและส านัก

หอสมุดกลางในการเสนอ จัดหาต ารา หนังสือ 

วารสาร สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคโทรนิกส์เพ่ิมเติมใน

แต่ละปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบนั 

2. ประสาน งานกับบัณ ฑิต วิทย าลั ย ใน

ปรับปรงุ จัดหาวัสดุ และครภุัณฑท์ี่จ าเป็นส าหรับ

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละปี 

3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

 

2.4 ก ารป ระ เมิ นค วามพี ย งพอของ

ทรพัยากร 

ด าเนินการส ารวจสภาพของวัสดุอปุกรณแ์ละ

ทรัพยากรต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน และส ารวจความต้องการของอาจารย์

และนักศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

ทุกภาคการศึกษา   

2.4 การประเมินความพยีงพอของทรพัยากร 

1. ด าเนินการส ารวจสภาพของวัสดุอุปกรณ์

และทรัพยากรต่างๆ  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน และส ารวจความต้องการของอาจารย์และ

นักศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน เมื่ อสิ้ นภาคการศึกษาทุกภาค

การศึกษา   

2. มกีารส ารวจความต้องการและความเพียงพอ

ของทรัพยากร อาทิเช่น การส ารวจความต้องการซื้ อ

หนังสอื ต ารา ในส่วนของทรัพยากรการเรียนการสอน

ด้านอื่นๆ มีการส ารวจตรวจสอบทุกภาคการศึกษา 

เช่น คอมพิวเตอร ์สื่อการสอนอื่นๆ เพ่ือให้เพียงกบั

ความต้องการทั้งของคณาจารย์และนิสติ  

 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการ

วางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.2 การมี ส่ วน ร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 

1.  ด าเนนิการประชุมอาจารยป์ระจ า

หลักสตูรเดอืนละ 1 คร้ัง 

  

1. ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร

เดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการปรบัแผนหรือ

แกปั้ญหาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนท่ี

เร่งด่วน 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

     แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่สอน

บางเวลา โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับประเดน็ที่ท าการสอน 

เป็ นที่ ยอม รับ ในแวดวงวิ ชาก าร  และ

ด า เนิ น ก ารต ามขั้ น ต อน และวิ ธีก ารที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

1) แต่งตั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่สอนบาง

เวลา โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับประเดน็ที่ท าการสอน เป็นที่ยอมรับใน

แวดวงวิชาการ ก าหนดการสอนควบคู่ ไปกับ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยสดัส่วนการสอนของ

อาจารย์พิ เศษในแต่ละวิชาไม่เกินร้อยละ 50  

ของชั่วโมงการเรียนการสอน และตามขั้นตอน

และวิธกีารที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) แต่งตั้งกรรมการภายนอกเพ่ือสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อปริญญานิพนธ์  โดย

ด าเนินการทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิดงักล่าวทุก 2 ปี 

3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ื อ ให้ความ เห็นชอบอาจารย์ พิ เศษ  และ

กรรมการภายนอกเพ่ือสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ ์

4) เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวฒิุเพ่ือรับการแต่งตั้ง

จากบณัฑติวิทยาลัย 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียน

การสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบั

ต าแหน่ง 

ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป  และ

มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด 

 

 

 

 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

การพัฒนาด้ านการวิจั ยในงานประจ า 

(Routine  to  Research)  การฝึกอบรม  การศึกษาดู

งาน 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ

สอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบั

ต าแหน่ง 

    ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรง

ต ามภ าระห น้ าที่ ที่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ชอบแล ะมี

คุณสมบัตเิฉพาะตามที่บณัฑติวิทยาลัยก าหนด และ

ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบ

ข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ ์ โดยให้ความส าคัญ

ต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 

และทศันคตต่ิองานการให้บริการอาจารย์และนิสติ 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

    1) การสนั บสนุนให้ บุคลากรได้ รับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่น ามาใช้ประโยชน์กับ

การท างานในความรับผดิชอบได้  
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    2) การสนับสนุนให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงาน

กบัอาจารย์ในโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ในการสนับสนุนการด าเนินงานของสาขาวิชา 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และ

อ่ืนๆ แก่นกัศึกษา 

 1.  จั ด ใ ห้ มี อ าจาร ย์ที่ ป รึกษ าท าง

วิชาการ เพ่ื อให้ค าปรึกษาและแนะน า

เกี่ยวกบัการเรียนในหลักสตูร  

 2.  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนการท า

ปริญญานิพนธ ์

 3.  จัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาดา้นวิชาการ และอ่ืนๆ 

แก่นกัศึกษา 

      1.  จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ให้กับนิสิตทุกคน เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ

วางแผนการเรียนและการปฏบิตัติามระเบยีบของ

มหาวิทยาลัย    

      2. จั ด ใ ห้ มี อ าจ าร ย์ที่ ป รึกษ าเกี่ ย วกั บ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนการท าปริญญา

นิพนธ ์

      3.  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม

เพ่ือให้ค าแนะน าในการท าปริญญานิพนธ ์

      4.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์  เพ่ือควบคุมก ากับกระบวนการ

ท าปริญญานิพนธใ์ห้มปีระสทิธภิาพ 

       5. จัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

    1.  ติดตามคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตใน

แต่ละรุ่นและศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้

ดุษฎบีณัฑติ 

     2.  วิเคราะห์ความต้องการของสังคม

และประเทศชาติเกี่ยวกับคุณภาพของดุษฎี

บณัฑติ 

     3.   น า ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ข้ อ  1 แ ล ะ  2 

ประกอบกับผลการประเมินหลักสูตร มา

ด าเนินการปรับปรงุหลักสตูร 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม 

และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

    1. ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและ

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง

หลักสตูร 

    2.  ติดตามคุณภาพของดุษฎีบัณฑิตในแต่ละ

รุ่นและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ดุษฎบีณัฑติ 

    3.  วิ เคราะห์ความต้องการของสั งคมและ

ประเทศชาตเิกี่ยวกบัคุณภาพของดุษฎบีณัฑติ 

    4.  น าผลที่ได้จากข้อ 1 - 3 ประกอบกับผล

การประเมินหลักสูตร มาด าเนินการปรับปรุง

หลักสตูร 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลกัสูตร 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผล

การด าเนินงานตามตัวชี้ วัด ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้ วัด และสรุปรายงานผล

การประเมนิผลการด าเนินงานตามตวัชี้ วัด 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลกัสูตร 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้ วัด  โดยคณะกรรมการ

ป ระ เมิ น อ ย่ าง น้ อย  3 คน  ป ระกอบ ด้ วย

ผู้ ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่าง

น้อย 1 คน โดยเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน

กับการประกันคุณภาพภายใน  ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้ วัด และสรุปรายงานผลการ

ประเมนิผลการด าเนินงานตามตวัชี้ วัด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรบัปรุง 

 น า ข้อ มู ลจากก ารรายงานผลการ

ด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร

สรปุผลการด าเนินการประจ าปีเสนอประธาน

สาขา และประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพ่ื อพิ จารณ าทบทวนผลการ

ด าเนินการหลักสตูร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรบัปรุง 

1 น าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการ

รายวิชาเสนออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการ

ด าเนินการประจ าปีเสนอประธานสาขา 

2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ

พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสตูร 

 

 


