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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

สารบญั 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1. ช่ือหลักสตูร 5 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 5 

3. วิชาเอก 5 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 5 

5. รูปแบบของหลักสตูร 6 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูร 6 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 6 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

7 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 8 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 8 

12. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 10 

13. ความสัมพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 10 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 11 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 11 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 12 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งหลกัสูตร  13 

1. ระบบการจัดการศึกษา 13 

2. การด าเนินการของหลักสตูร 13 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 16 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 26 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 26 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 28 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 28 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 29 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  37 

  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 41 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 41 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 41 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 42 

  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ 43 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 43 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 43 

  

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 44 

1. การบริหารหลักสตูร 44 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 44 

3. การบริหารคณาจารย์ 44 

4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 45 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 45 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 45 

7. ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน  46 

  

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร  48 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 48 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 48 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 49 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 49 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

สารบญั (ต่อ) 

 

ภาคผนวก หนา้ 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

                  พ.ศ. 2554 

51 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร  80 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 82 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร 86 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 88 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 99 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตร การศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ 2556 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะศึกษาศาสตร ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

หมวดที ่1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.  รหสัและชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย  หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาองักฤษ  Master of Education Program in Educational Technology  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเตม็ (ไทย):   การศึกษามหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ช่ือย่อ(ไทย):   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

 ช่ือเตม็ (องักฤษ): Master of Education (Educational Technology) 

ช่ือย่อ(องักฤษ):  M.Ed. (Educational Technology) 

 

3.  วิชาเอก 

 -  

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ  

เป็นหลักสตูรระดับปริญญาโท แบบ ก 2 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  

5.2  ภาษาทีใ่ช ้ 

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราใช้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

5.3  การรบัเขา้ศึกษา  

รับนิสติไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554   

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  

เป็นหลักสตูรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ร่วมกบั ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมอเีลิร์นนิงแห่ง

ประเทศไทย  

5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 เร่ิมใช้หลักสตูร ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2556 โดย

ผ่านการอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรตามล าดับดังน้ี 

1. คณะกรรมการ การศึกษา บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เหน็ชอบ

หลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 

2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ /เหน็ชอบหลักสตูรในการประชุม     

คร้ังที่ 10/2555 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

3. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ / เหน็ชอบหลักสตูรในการประ ชุม              

คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ … วันที่ …..  

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2558 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. นักเทคโนโลยีการศึกษา 

2. ผู้พัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3. นักออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์ 

4. นักวิชาการศึกษา 

5. นักวิชาการโสตทศันศึกษา 

6. นักฝึกอบรม 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก

(สาขาวิชา) ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง 

วท.บ. (สาขาเวชนิทศัน)์ ,2529  มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-

xx-x  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
,2538 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2542 

2 ดร.รัฐพล  

ประดบัเวทย์ 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา) ,2538 

วิทยาลัยครสูวนสนุันทา x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

3 ดร.นฤมล ศิระวงษ ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
,2537 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
,2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

,2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

 

 

10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  

วิโรฒ และยังเปิดโอกาสให้นิสติได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายทั้งในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

11.  สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

 11.1   สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ให้ความส าคัญกบั

การพัฒนาคนและสงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทกัษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ที่เกดิจากการฝึกฝนเป็นควา มคิดสร้างสรรค์ ปลูกผังการพร้อมรับฟัง

ความคิดเหน็จากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซ่ือสตัย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้มรศาสตร์

วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย มุ่งสร้างกระแสสงัคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ

คนไทยทุกคน มีนิสยัใฝ่รู้ รักกา รอ่านตั้งแต่วัยเดก็ และส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกนัของคนต่างวัย ควบคู่กบั

การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 
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และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ , 2554) ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้

มีคุณธรรม รักความเป็นไทยมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกัษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมโลกได้อย่างสนัติ (กระทรวงศึกษาธกิาร , 2551) แนว

ทางการพัฒนาคนในสงัคมไทยและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 

ดังกล่าว จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงควรมีการทบทวน

เพ่ือปรับปรุง เปล่ียนแปลงและพัฒนาหลักสตูรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสม 

ชัดเจน สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณภาพทั้ งเป้าหมายของหลักสตูรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีความ

ชัดเจนต่อการน าไปปฏบัิติ เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ 
 การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือพั ฒนาเศรษฐกจิ ด้วยการสร้างและผลิตบุคลากรคุณภาพ 

นอกจากน้ีแล้วการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทยใน

ฐานะที่เป็นสมาชิกของสงัคมโลกจึงหลี กเล่ียงไม่ได้ที่จะต้องรับมือกบัผลกระทบ และการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว 

 ดังน้ัน เพ่ือให้สอดรับกบัเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของแผนพัฒนาดังกล่าว และเพ่ือผลิต

บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สงัคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดท า

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

ด้านเทคโนโลยีการศึกษารองรับการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศสบืต่อไป 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างรวดเรว็ ท าให้เกดิกระแสวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ

เรียนรู้สมัยใหม่ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกดิการปฏรูิปการศึกษาของประเทศข้ึน 

ในปีพุทธศักราช 2540 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผลจากบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญดังกล่าว ท าให้มีตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 อนัเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในหมวด 9 เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิการ

พัฒนา การใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างทั่วถึง ดังน้ันหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชา ติ

ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาต้องมีการจัดเตรียม  และด าเนินกจิกรรมปฏรูิป

การศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 อนัได้แก่การส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการผลิตพัฒนาสื่อและเทคโนโล ยีการศึกษา การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึง การให้

ผู้เรียนมีสทิธไิด้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้คนไทยได้รับข่าวสาร และรับ

วัฒนธรรมจากต่างชาติ ส่งผลให้วิถีชีวิตและการเรียนรู้เปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างทางประชากรในวัยเรียนที่เพ่ิมมากข้ึนท าให้ความต้องการความรู้ที่จ าเป็นต่อการป ระกอบอาชีพ 

และทุนทางปัญญาเพ่ือเป็นภมูิคุ้มกนัให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รู้เทา่ทนัก ารเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมและวัฒนธรรมมากข้ึน ประกอบกบัสงัคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกบัวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญเติบโตทางธุรกจิระห ว่างประเทศ ท าให้เกดิความ

หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทย และค่านิยมในเร่ืองต่างๆ กระแส

อทิธพิลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีส่วนท า

ให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกบักระแสวัตถุนิยม ค านึงถึงป ระโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์

ส่วนรวม มีการแข่งขันกนัอย่างรุนแรง เพ่ือแสวงหาอ านาจทั้งทางการเมืองและเร่ิมออกห่างจากศาสนา มี

ความหย่อนยานในศีลธรรมและจริยธรรม ความเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกดิปัญหาทางสงัคมต่างๆ

ตามมา อาทเิช่น ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก และจากกา รกระจายความเจริญของรัฐสู่สงัคม

ชนบท การเปล่ียนแปลงเป็นสงัคมเมืองมีมากข้ึน ความสมัพันธร์ะหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในอดีตเร่ิมมี

ช่องว่างมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็นแหล่งการเรียนรู้  หล่อหลอมให้เยาวชนคนไทยได้รับการ

ปลูกฝัง พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพด้วยภมิูความรู้ และภมูิธรรมน าสู่สงัคมคุณภาพ ในโลกยุคสงัคม

แห่งความรู้ (Knowledge-based society) ที่ความรู้และภมิูปัญญาของแต่ละสงัคมได้ถูกน ามาใช้เป็น

เคร่ืองมือส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันกบันานาประเทศ 

ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของสงัค มโลกที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การปฏรูิป

การศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศให้มีสมรรถนะที่สงูข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาขีด

ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะที่เพียง

พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างเทา่ทั นกบัความเปล่ียนแปลงในสงัคมโลก และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันกบันานาประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลง็เหน็ถึง

กระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จึงจัดท าหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาข้ึน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม การศึกษาจึงควรที่จะ

ตอบสนองการเปล่ียนแปลงต่างๆ เพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านเทคโนโลยีการศึกษา และจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ตลอดจนทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย  จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้ องมีการ

พัฒนาหลักสตูรเพ่ือผลิตนักเทคโนโลยีทางการศึกษา และ/หรือ นักออกแบบและพัฒนาการเรียน การสอน

อเิลก็ทรอนิกส ์ที่มีความสามารถในการจัดการด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
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ทางสงัคม ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดท า

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว    

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้ นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร

ทางการศึกษาแห่งหน่ึงของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครู

และบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีประสทิธภิาพ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสตูรบัณฑติศึกษาให้มีคุณภาพ 

ทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ก ารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะใน

การบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธผิล 

ดังน้ัน ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึง

ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสตูรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น เพ่ือสร้างผู้น า

ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนาและวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา และ

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างทกัษะทาง

ปัญญา ทกัษะการคิดและการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา

อย่างมีประสทิธภิาพ ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดีงาม เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิ

ทางปัญญา สามารถพัฒนาตนเพ่ือก้าวเข้าสู่สงัคมอาเซียน  และส่งเสริมการสร้า งสรรค์นวัตกรรมและองค์

ความรู้ ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั (เช่น รายวิชาทีเ่ปิดสอน

เพือ่ใหบ้ริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

 มีรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เรียนร่วมกบัหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติหลักสตูร

อื่น และมีการใช้แหล่งทรัพยากรร่วมกบัหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 

และหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
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หมวดที ่2. ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1  ปรชัญา  

เทคโนโลยีน าการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม 

 

1.2  ความส าคญั 

ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอน

อย่างกว้างขวาง ทั้งน้ีจากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฯ (หมวด 9) ซ่ึงเน้นในเร่ืองการจัดโครงสร้าง

พ้ืนฐาน และการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก  ประกอบกบัความทนัสมัยของโลกยุคเทคโนโลยีที่เติบโตอย่าง

รวดเรว็ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในสงัคม 

ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  การท าให้การเรียนการสอนมีประสทิธิ ภาพ เกดิการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต 

การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากมาย น าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทุกศาสตร์ การ

จัดการศึกษาแบบใหม่จึงมีความจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิธกีารสอน 

วิธกีารเรียน การรวบรวมและสร้างแหล่งทรัพย ากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังน้ันความทนัสมัยของ

เทคโนโลยียุคใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเรว็และต่อเน่ืองได้มีบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนอย่าง

กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ส่งผลให้คน

และสงัคมเกดิการเปล่ียนแปลงเป็ นโลกไร้พรมแดนที่ทุกคนเสมือนอยู่ในสงัคมเดียวกนั  และน าไปสู่การ

สร้างความร่วมมือทั้งด้านสงัคม  เศรษฐกจิ  และการศึกษาในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  ภายใต้

การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ก่อให้เกดิการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ และหลากหลาย  เพ่ือให้

เข้าถึงผู้เรียนได้ อย่างรวดเรว็และทั่วถึงโดยไม่มีข้อจ ากดัในด้านเวลาและสถานที่  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ

ให้มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสงัคมโลก 

 

1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติสาขา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง

บุคลากรทางการศึกษาที่ 

1.มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดีงาม เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา สามารถ

พัฒนาตนเพ่ือก้าวเข้าสู่สงัคมได้ 

2.สามารถ ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนกา รสอน  และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การศึกษา  
3.เป็นนักวิชาการที่สามารถวิจัย ด้านเทคโนโลยีการศึกษา  น าผลการวิจัยทางเทคโนโลยี

การศึกษา ไปแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา 
4.มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏบัิติในองค์กรได้ 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี เม่ือหลักสตูรผ่านการอนุมัติและด าเนินการใช้หลักสตูร จะ

ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ตามรายละเอยีดดังน้ี 

 

แผนพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

การพัฒนาหลักสตูร 

 แผนการติดตามผลผู้ส าเรจ็

การศึกษาทุกปี  

 

กลยุทธต์ามแผนการติดตามผล

ผู้ส าเรจ็การศึกษา ด าเนินการโดย

ใช้วิธกีารศึกษาติดตามผล

ผู้ส าเรจ็การศึกษา (a follow up 

study) 

1. ภาวะการมีงานท า    

2. ระดับเงินเดือนที่ได้รับ   

3. รางวัลที่ได้รับ 

 แผนการประเมินหลักสตูร

ทุกรอบระยะ 3-5 ปี 

 

กลยุทธต์ามแผนการประเมิน

หลักสตูรทุกรอบระยะ 3-5 ปี 

ได้แก่ การวิจัยเร่ืองการประเมิน

หลักสตูร 

 

1. มาตรฐานคุณภาพด้านบริบททาง

การศึกษา  

2. ปัจจัยสนับสนุน  

3. กระบวนการจัดการศึกษา  

4. ผลผลิตทางการศึกษา 

 แผนการปรับปรุงหลักสตูร

ทุก 5 ปี 

 

กลยุทธ์ตามแผนการปรับปรุง

หลักสตูรทุก 5 ปี ได้แก่ การจัด

โครงการปรับปรุงหลักสตูร 

ประชุม/สมัมนาปรับปรุง

หลักสตูร 

หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

 พัฒนาบุคลากรด้านการท า

วิจัยและด้านอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการเรียนการ

สอน 

สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้

โดยการศึกษา ดูงาน เข้าร่วม

อบรม ประชุมสมัมนา ท าวิจัย

และการเผยแพร่ความรู้ผลงาน

หรือแนวคิดโดยการบริการ

วิชาการแก่สงัคม 

1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับ

การศึกษา ดูงาน ฝึกอบรม 

ประชุมสมัมนา  

2. ปริมาณการบริการทางวิชาการ 

งานวิจัย และการท าผลงาน

วิชาการในลักษณะต่างๆของ

อาจารย์ 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใช้ระบบการศึกษาทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ปกติ มี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ ทั้งน้ีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า

ด้วยการศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554  

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

ตามความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ตามความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

2.  การด าเนนิการหลกัสูตร 

2.1 วนั – เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 

เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เร่ืองก าหนดการ

ปฏทินิการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

 
2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

ผู้มีสทิธิ์เข้าศึกษาในหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554   

ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

และ/หรือมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2554 
 

2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 

1) นิสติบางส่วนที่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษา ไม่มีพ้ืน

ฐานความรู้ทางการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงการไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา อาจท าให้

ขาดความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา  
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2.4  กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา / ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 

ด้วยเหตุน้ีนิสติกลุ่มน้ีจะต้องเรียน รายวิชาปรับพ้ืนฐาน *ทางด้านการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้

มีพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เพียงพอต่อการศึกษา ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

2.5 แผนการรบันกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร ในช่วง 5 ปี (2556 

- 2560) ดังน้ี  

 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปี 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา - 15 15 15 15 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้

งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศึกษาศาสตร์จัดสรรให้หลักสูตร เพ่ือผลิต

บัณฑติ โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของการผลิตบัณฑติไว้ ดังน้ี 

 

2.6.1 งบประมาณส าหรบัหลกัสูตรปริญญาโท (แผน ก แบบ ก 2) 

 

รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสมต่อหวั 

1. หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

ค่าสอน (24 หน่วยกติ X 900 บาท/ช่ัวโมง X 15 คร้ัง) 324,000  

ค่าวัสดุ (6,000 X 15) 90,000  

ค่ากจิกรรม (8,000 X 15) 120,000  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสาธารณปูโภคต่างๆ (3,000 X 15) 45,000  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสตูร 156,000  

รวมหมวดค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับนิสติ 15 คน 735,000  

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียหมวดค่าจัดการเรียนการสอน ต่อนิสติ 1 คน 

(735,000 / 15) 

49,000 49,000 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ   

งบพัฒนาหน่วยงาน ร้อยละ 5 3,100  

งบวิจัยส่วนกลาง ร้อยละ 5 3,100  

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางคณะ ร้อยละ10 6,200  
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รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสมต่อหวั 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ 12,400 61,400 

3.หมวดค่าตอบแทนกรรมการปริญญานพินธ ์   

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์ 16,250 77,650 

4. หมวดค่าจ่ายส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลยั   

กองทุนพัฒนามหาวิทายาลัย 15% 14,600  

ค่าประกนัความเสี่ยง 5% 4,900  

รวม 19,500 97,150 

ค่าจ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย (ค านวณ 2ปี)   

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย 8,720  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ 2,080  

ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย 11,808  

รวมหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย 28,608 125,758 

ยอดปรบัถวัเฉลีย่ต่อ 1 คน  125,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบช้ันเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Hybrid Education)  

 อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

การเทยีบเคียงหน่วยกติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสูตร  

 หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ  แบบ ก 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหลักสตูร

แบบศึกษาเตม็เวลา โดยมีรายละเอยีดของหลักสตูร ดังน้ี 
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3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

เป็นหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ โดยมีจ านวนหน่วยกติรายวิชาเทา่กบั 24 

หน่วยกติ และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

 เปิดสอนเป็นหลักสตูรมหาบัณฑติ  

 

 แผน ก แบบ ก 2  

1.   หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกติ 

2.   หมวดวิชาเอกบังคับ             ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

3.   หมวดวิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

4.   ปริญญานิพนธ ์                  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  1. นิสิตทีไ่ม่มีวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษา ตอ้งเรียนรายวชิาปรบัพ้ืนทางการศึกษา ตาม

ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 2 รายวิชา ดังน้ี 

พฐ 501  ชีวิตกบัการศึกษา 3(3-0-6) 

FE 501  Life and Education  

พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 3(3-0-6) 

FE 502  Technology and Research for Knowledge Construction  

  and Communication  

 

2. หมวดวิชาบงัคบั 12 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  

         ทน 511 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  3(3-0-6) 

     ET 511  Instructional Systems Design and Development 
ทน 512  การบริหารและจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

ET 512  Administration and Management in Educational Technology 

  ทน 551  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 

ET 551  Development of Education Media and Innovation  

ทน 513  สมัมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา    2(1-2-6) 

ET 513  Seminars in Educational Technology 
ทน 534  สมัมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา   1(0-2-6) 

ET 534  Research Seminars in Educational Technology 
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3. หมวดวิชาเอกเลือก เลือกรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้  

3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ทน 514 การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 

ET 514  Change in Educational Technology 

ทน 515 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

ET 515  Instructional Graphic Design 

ทน 516 กลยุทธแ์ละเทคนิคการน าเสนอ 3(2-2-5) 

ET 516  Presentation: Strategies and Tactics 

ทน 517 การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

ET 517  Training in Educational Technology  

 

3.2 กลุ่มวิชาวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา 

ทน 531 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

ET 531 Construction and Development of Measuring Instruments in 

Educational Technology 

 ทน 532  สถิติทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 

 ET 532  Statistics for Educational Technology 

 ทน 533 การศึกษาตามเอกตับุคคล              3(1-4-9) 

 ET 533 Independence Study  
 

3.3 กลุ่มวิชาวิธีวิทยาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนกิส ์(e-Learning Methodology) 

ทน 552 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการการเรียน 
 การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ 3(3-0-6) 

ET 552  Policy and Strategy in e-Learning Management 

ทน 553 การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินการเรียน 

 การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

ET 553  Design, Development and Evaluation of e-Learning  

ทน 554 นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

ET 554 Innovation of e-Learning System 

ทน 555 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 

ET 555 Multimedia for Learning 
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4. ปริญญานพินธ ์  

ส าหรับหลักสตูรแผน ก(2) ก าหนดให้ท าปริญญานิพนธจ์ านวน 12  หน่วยกติ 

ดังต่อไปนี้  

ทน 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 
ET 699  Thesis 

 

 หมายเหตุ ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา* ให้เรียนรายวิชาปรับ

พ้ืนฐานดังน้ี 
     ทน 500  หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 

     ET 500  Foundation in Educational Technology 
 * โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

เลขรหัสตัวหน้า 

  5 - 6   หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑติ 

เลขรหัสตัวกลาง 

  0 หมายถึง รายวิชา หมวดวิชาส าหรับผู้ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทาง 

การศึกษา หรือหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา หรือ  

หมวดวิชาแกน 

  1-2 หมายถึง รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

3-4 หมายถึง รายวิชากลุ่มวิชาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

  5-6 หมายถึง รายวิชากลุ่มวิชาวิธวิีทยาการเรียนการสอนอเีลร์นนิง 

  9 หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ล าดับที่รายวิชา 

 

ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลก็  หมายถึง  จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงทฤษฎี 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 แผนการเรียนในระบบทวิภาค ของหลักสตูรมหาบัณฑติแผน ก(2) 

ชั้นปีที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานการศึกษา 3 วิชาพ้ืนฐานการศึกษา 3 

วิชาเอกบังคับ 6 วิชาเอกบังคับ 3 

  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 

รวม 9 รวม 9 

ชั้นปีที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 3 ปริญญานิพนธ ์ 12 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3   

รวม 6 รวม 12 

รวมตลอดทั้งหลกัสูตร  36  หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

พฐ 501 ชีวิตกบัการศึกษา        3(3-0-6) 

FE 501  Life and Education  

ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ  การเช่ือมโยงชีวิต

กบัการศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้างความเข้าใจต่อโลกทศัน์ องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตาม

บริบทของสงัคมและวัฒนธรรม จริยธรรม รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน 

 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจยัเพือ่สรา้งและสือ่สารความรู ้    3(3-0-6) 

FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication  

ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง

การศึกษา กระบวนทศัน์  และบทบาทของการวิจัย   ระเบียบวิธวิีจัย  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการ

สื่อสารในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในก ารเรียนการสอน   บุคลากรและองค์การทางการศึกษา   

และการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้สู่สาธารณชน 

 

 

 



 

20 

 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หมวดวิชาบงัคบั 

ทน 511  การออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน     3(3-0-6) 

ET 511  Instructional Systems Design and Development 

    ศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบการเรียนการสอน หลักการและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง น ามาบูรณาการในการออกแบบ และพัฒนาระบบการเรียนการสอน ประเมินแนวทางในการ

แก้ปัญหาการศึกษา และสร้างแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 

 
ทน 512  การบริหารและจดัการทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 

ET 512  Administration and Management in Educational Technology 

 ศึกษา หลักการ และทฤษฎีด้านการบริหารทางเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผนการพัฒนา

องค์กร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ การบริการ 

และการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการศึกษา  
 

ทน 551  การพฒันาสือ่และนวตักรรมการศึกษา      3(2-2-5) 

ET 551  Development of Education Media and Innovation 
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการ ออกแบบ บนพ้ืนฐานของ คุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบสื่อและนวัตกรรม

การศึกษา น ามาบูรณาการในการสร้างสื่อและนวัตกรรม  ทั้งในลักษณะ 2 มิติ 3 มิติ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทั้ง

รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการน าไปทดลองใช้และการประเมินผล  

 

ทน 513 สมัมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา       2(1-2-6) 

ET 513 Seminar in Educational Technology 
 ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการศึกษา 

แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา การบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษา

ร่วมกบัศาสตร์ต่างๆ โดยน าเสนอเป็นโครงการ 

 

ทน 534  สมัมนาวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา      1(0-2-6) 
ET 534  Seminar Research in Educational Technology 

 ศึกษา วิเคราะห์และสงัเครา ะห์ เอกสาร งานวิจัย และ ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีการศึกษา 

ประเดน็และปัญหาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา อนัน าไปสู่การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา และ

การน าเสนอโครงการวิจัย  
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หมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ทน 514  การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 

ET 514  Change in Educational Technology 

 ศึกษาและวิเคราะห์ ความเปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหว แนวโน้ม การพัฒนาและความคิดใหม่

ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา เพ่ือให้เทา่ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 

 

ทน 515  การออกแบบกราฟิกเพือ่การเรียนการสอน 3(2-2-5) 

ET 515  Instructional Graphic Design 

ศึกษาแนว คิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบังานกราฟิกตลอดจนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และจัดท าต้นแบบกราฟิกส าหรับสื่อการเรียน  

การสอนประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ์และสื่อ  โสตทศัน์  ฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองมือกราฟิก และ

เทคนิคการน าเสนอด้วยระบบมัลติมีเดีย 

 
ทน 516  กลยุทธแ์ละเทคนคิการน าเสนอ 3(2-2-5) 

ET 516  Presentation: Strategies and Tactics 

 ศึกษาหลักการและทฤษฎีการน าเสนอ หลักจิตวิทยา หลักวาทการ บุคลิกภาพ การท าความ

เข้าใจกบัเน้ือหาและการใช้สื่อ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ รูปแบบการน า เสนอ ออกแบบ พัฒนา ประเมินผล 

และน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ ์เทคนิควิธกีาร สื่อ และ

บุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 

ทน 517  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

ET 517 Training in Educational Technology 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ งกบักระบวนการและเทคนิคในการจัดฝึกอบรมทาง

เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะและผลการปฏบัิติงาน ด้วยการฝึกอบรมตามกรอบ

แนวคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 

กลุ่มวิชาวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา 

ทน 531   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือวดัทางเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 

ET 531  Construction and Development of Measuring Instruments in Educational Technology 

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการวัด  วิธกีารสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดทาง

เทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์  สงัเคราะห์  วางแผน และปฏบัิติการสร้างและ พัฒนา

เคร่ืองมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา  รวมทั้งการทดสอบ  ปรับปรุง  และวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือ

วัด  การเกบ็รวมรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูล  การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนา

เคร่ืองมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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ทน 532 สถติิทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 

ET 532 Statistics for Educational Technology 

 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอผลการวิจัยด้วยการแจกแจงข้อมูล การประมาณค่าพารามิเตอร์    

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ความสมัพันธ ์

การพยากรณ์ และสถิตินอนพารามิเตอร์  และสถิติที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  

 

ทน 533 การศึกษาตามเอกตับุคคล  3(1-4-9) 

ET 533 Independent Study 

 การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลึกซ้ึงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตามที่ผู้เรียนแต่ละคนสนใจ

ศึกษาด้วยตนเอง ภายใต้การเหน็ชอบ อนุมัติ และการดูแลของผู้สอน  

 

กลุ่มวิชาวิธีวิทยาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนกิส ์(e-Learning Methodology) 

ทน 552  นโยบายและยุทธศาสตรก์ารจดัการเรียนการสอนอิเล็กทรอนกิส ์ 3(3-0-6) 

ET 552  Policy and Strategy in e-Learning Management  

 ศึกษาแนวคิดและหลักการ เกี่ยวกบันโยบายและยุ ทธศาสตร์ ที่สนับสนุนการจัดการ เรียนการ

สอนอเิลก็ทรอนิกส ์ การก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของ การเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์  วิธกีารออกแบบ 

พัฒนาหลักสตูร การเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์   การบริหารจัดการ การเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์

ถูกต้องตามทรัพย์สนิทางปัญญา  ลิขสทิธแ์ละการใช้ โดยชอบธรรม  การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์  

เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกสอ์ย่างมีประสทิธภิาพ 

 

ทน 553  การออกแบบ การพฒันา และการประเมินการเรียนการสอนอิเล็กทรอนกิส ์ 3(2-2-5) 

ET 553  Design Development and Evaluation of e-Learning  

ศึกษา วิเ คราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการ ของการเรียนการสอนอิ เลก็ทรอนิกส์           

บนพ้ืนฐานของ คุณธรรม จริยธรรม หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการ ออกแบบการเรียนการสอน

อเิลก็ทรอนิกส ์น ามาบูรณาการเพ่ือการสร้างการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ตลอดจนน าไปทดลองใช้และ

ประเมินผล เพ่ือให้ได้การเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกสท์ี่มีประสทิธภิาพ 

 

ทน 554  นวตักรรมระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนกิส ์ 3(3-0-6) 

ET 554 Innovation of e-Learning System 

 ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ นวัตก รรมด้านการเรียนการสอนอิ เลก็ทรอนิกส์  สื่อ                

การติดต่อสื่อสาร รวมถึง ระบบบริหา รจัดการการเรียนการสอนอิ เลก็ทรอนิกส์  (Learning Management 

System: LMS) ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและ

ความต้องการของการศึกษาในสงัคมปัจจุบัน 
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ทน 555  สือ่มลัติมีเดียเพือ่การเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

ET 555 Multimedia for Learning 

ศึกษาหลักการ  วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา  ทดลองใช้  และประเมินผล  ส าหรับสร้างสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้   โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและงานวิจัย   

ตลอดจนฝึกทกัษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และประยุกต์ใช้โปรแกรมได้อย่างเหมาะสม 

 
หมวดปริญญานพินธ ์

ทน 699  ปริญญานพินธ ์ 12 หน่วยกิต 

ET 699  Thesis 

ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบ การพัฒนา การ

ผลิต และการประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษาบนหลักการทางจริยธรรมและพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 

 

รายวิชาส าหรบัผูไ้ม่มีพื้ นความรูห้รือประสบการณท์างการศึกษา 

ทน 500  หลกัการและทฤษฎีพื้ นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 

ET 500   Foundations in Educational Technology 

ทฤษฎี และขอบเขตเทคโนโลยีการศึกษา หลักการ การประยุกต์ และการบูรณาการสื่อ 

เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมจริงและ

เสมือน แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต  

 

 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

 
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

 

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก

(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง 

วท.บ. (สาขาเวชนิทศัน)์ 

,2529 
มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2538 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2542 
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ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา ตรี-โท-เอก

(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

2* ดร.รัฐพล ประดบัเวทย์ 

 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา) ,2538 

วิทยาลัยครสูวนสนุันทา x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

  

 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
,2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2551 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

3* ดร.นฤมล ศิระวงษ ์
 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2537  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

,2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

4 ดร.นัทธรีัตน์  พีระพันธุ ์ วท.บ. (สถติ)ิ ,2534 มหาวิทยาลัยพายัพ x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

 ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา)  ,2538 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5 ดร.ขวัญหญิง 

ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2541 

มหาวิทยาลัยบูรพา x-xxxx-xxxxx-

xx-x 

 คอ.ม. (ครศุาสตร

อตุสาหกรรม) ,2543 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

,2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า: มีหน้าที่หลักในการสอน ควบคุมปริญญานิพนธ ์และปฏบัิติงานเตม็

เวลา 

 

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธชิัย 

อ่อนมิ่ง 

กศ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) ,2542 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ดร.รัฐพล ประดบัเวทย์ กศ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) ,2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ดร.นฤมล ศิระวงษ์ กศ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) ,2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 ดร.นัทธรีัตน์  พีระพันธุ ์ ศษ.ด.(เทคโนโลยี

การศึกษา) ,2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5 ดร.ขวัญหญิง 

ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.ด. (เทคโนโลยี

การศึกษา) ,2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ ค.ด. (เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา) 

,2553 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

3.2.3 อาจารยพ์เิศษ: เป็นอาจารย์ที่ปฏบัิติงานบางเวลา หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  

พรสมีา 

Ph.D. (Secondary Education) University of Alberta 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรีบุญฤทธิ์  

ควรหาเวชศิษฐ์ 

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารยส์มชาย แสงจิตตพั์นธุ ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญส่ง กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค ์ 

พรหมวงศ์ 

Ph.D. (Instructional Technology) Indiana University 

6 รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณยี์ 

สกิขาบณัฑติ 

Ed.D. (Instructional System 

Design) 

Indiana University 

7 รองศาสตราจารย ์ดร.สรุชัย  

สกิขาบณัฑติ 

Ed.D. (Instructional System 

Design) 

Indiana University 

8 อาจารยส์ปุรียา ศิริพัฒนกุลขจร กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ฐักร สงคราม ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพล มเีจริญ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 รองศาสตราจารย ์ดร.สนัตริัฐ  

นันสะอาง 

คอ.ม. (ครศุาสตร์เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 

13 อาจารยกุ์ศล อศิดุลย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิศรา  

เจริญวานิช 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยฤทธิ์  

คงคาเพช็ร 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา 

 ไม่มี 
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

 ไม่มี 
 

5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ปริญญานพินธ ์ 

การศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สงัเคราะห์ งานวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ด าเนินการวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสื่อสา รการศึกษา 

และเสนอผลการวิจัย 

  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และ การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์  

ประกอบด้วยเน้ือหากระบวนการวิจัย การเขียน และ การสอบปากเปล่า 
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5.3 ช่วงเวลา 

นิสติจะด าเนินการเสนอช่ือเร่ืองปริญญานิพนธ์  เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้ว      ไม่น้อยกว่า  1 ปีการศึกษา  ระยะเวลาการด าเนินการท าปริญญานิพนธต้์องมีระยะเวลาการ

อนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธถ์ึงวันสิ้นสดุระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูร  ตามก าหนดคือ  ปริญญา

นิพนธ ์จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

ปริญญานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ (แผน ก แบบ ก(2)) 

 

5.5 การเตรียมการ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2554  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งพัฒนา นิสติให้มีคุณลักษณะ

พิเศษดังต่อไปนี้  

 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษ 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมนสิิต 

1.  เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มี

ความสามารถในการออกแบบ พัฒนาและวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการ

สมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

- การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกสถานที่ 

- การจัดกจิกรรมการเรียนแบบโครงงาน 

- เน้นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

- บูรณาการกระบวนการ Research-Based 

Learning ในรายวิชาต่างๆ 

- บูรณาการกระบวนการ Cognitive Skills และ 

Creative Problem Solving 

2.  มีทกัษะทางปัญญา ทกัษะการคิดและการสื่อสาร 

และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาการศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ 

3.  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดีงาม 

เคา รพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา สามารถ

พัฒนาตนเพ่ือก้าวเข้าสู่สงัคมอาเซียน 

- การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกดิความเข้าใจในกระบวนการทางเทคโนโลยี

การศึกษาและนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ดี มีการ

ส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะ สร้างคุณธรรมจริยธรรม

ให้กบัผู้เรียนผ่าน กระบวนการเรียนการสอนในช้ัน

เรียน ในทุกรายวิชา รวมถึงการเคารพในสทิธแิละ

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

- สอดแทรกความรู้ในการจัดการเรียนการสอนใน

เร่ืองกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร์และทรัพย์สนิทางปัญญา 

4.  เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์

ความรู้ ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ 

- กจิกรรมการศึกษาค้นคว้าความรู้และสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง 

- เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น

พ้ืนฐานกระบวนการเรียนรู้  
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

อธบิายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้  

2.1  การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณธรรม สามารถจัดการปัญหาและวินิจฉัย

ปัญหาอย่างยุติธรรม  มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้การสนับสนุนและเป็นผู้น าทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารประเมินผลก ารเรียนรู้  

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู  ้

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1. มคีุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอนัดงีาม และจิตส านึก

สาธารณะในกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

2. มจีิตส านึกในการสร้างสรรคน์วัตกรรม และสื่อด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาอย่างถูกต้อง โดยเคารพในสทิธแิละ

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติ

ปฏบิตัติามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ใช้วิธสีอนโดยศึกษาจากกรณศีึกษาเกี่ยวกบัปัญหาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม การฝึกปฏบิตั ิและการสร้างสรรค์

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาและน ามาวิเคราะห์ 

อภิปรายในชั้นเรียน 

2. อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆทั้งแนวคดิทฤษฎ ี

และข้อเสนอด้านคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการเรียน

การสอน 

3. การส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารปฏบิตัติามคุณธรรม 

จริยธรรม จัดสถานการณ ์และจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ

ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

4. จัดกจิกรรมภาวะผู้น า 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

     - การสงัเกตจากพฤตกิรรมการแสดงออกและการแสดง

ความคดิเหน็ที่มต่ีอกรณศีึกษาที่น ามาวิเคราะห์อภิปรายใน

ชั้นเรียน 

     - การประเมนิพฤตกิรรมการเรียน การท างาน และกร

เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ 

     - การประเมนิผลงาน และนวัตกรรมที่สร้างสรรคข์ึ้น 

โดยตั้งอยู่บนคุณธรรม จริยธรรม การเคารพในสทิธแิละ

ทรัพย์สนิทางปัญญา 
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2.2  ความรู ้   

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ  ทฤษฎีทาง

เทคโนโลยีการศึกษา และสภาพแวดล้อมทางสงัคม  การวิจัยและการปฏบัิติทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา มีทกัษะการคิดและการสื่อสาร  สามารถใช้เทคโนโ ลยี

การศึกษาในการแก้ปัญหา และพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  

ในด้านความรู้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้

ดา้นความรู ้

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นความรู ้

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู  ้

ดา้นความรู ้

1. มคีวามรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎทีาง

เทคโนโลยีการศึกษา และน ามาประยุกตใ์นการศกึษาค้นคว้า

ทางวิชาการ การปฏบิตั ิหรือการสร้างสรรคน์วัตกรรม ใน

เทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนมคีวามตระหนักในระเบยีบ

ข้อบงัคบัที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสงัคม ทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาตทิี่มผีลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง

เหตผุลและการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

2. มคีวามรู้และเข้าใจทฤษฎกีารวิจัยและการปฏบิตัทิาง

วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดถงึผลกระทบของ

ผลงานวิจัยที่มต่ีอองคค์วามรู้และต่อการปฏบิตัใินสาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

3. มคีวามเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้

ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัด

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ในทุกรายวิชาและใช้

รปูแบบการเรียนการสอนดงันี้     

     - การบรรยาย แลกเปล่ียนความคดิเหน็  วิเคราะห์ และ

อภิปรายร่วมกนั 

     -  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     -  การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพมาเป็นวิทยากร 

     -  การฝึกปฏบิตั ิ

     -  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

     -  การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าและสมัมนา อภิปราย

ความรู้ เชิงวิชาการและวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้สอดคล้องกบัลกัษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

     -  การสอบ 

     -  การประเมนิผลการศึกษาและผลการน าเสนอ 

     -  การประเมนิการประยุกตค์วามรู้ไปสร้างสรรคผ์ลงาน

หรือนวัตกรรม 
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2.3  ทกัษะทางปัญญา 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑติ ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่าง ๆ  

ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  มีความเป็นผู้น าและสามารถบริหารงานด้านเทคโนโลยี

การศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ  

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้  และกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  ใ นด้าน

ทกัษะทางปัญญา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่าง 

ๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์รวมถงึพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่

เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

2. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัด้ิาน

เทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

พัฒนาแนวคดิริเริ่มและสร้างสรรคเ์พ่ือตอบสนองประเดน็หรือ

ปัญหา 

3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการสร้างสรรคน์วัตกรรม และองค์

ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการ

ของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็นรปูธรรมและปฏบิตัไิด้จริง 

4. สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตพิีมพ์ทางวิชาการ 

หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคดิใหม่ๆ โดยการบูร

ณาการให้เข้ากบัองคค์วามรู้ เดมิหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้า

ทาย 

5. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการ

วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตลอดถงึการใช้เทคนิคการวิจัย และ

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ในทุกรายวิชาและใช้

รปูแบบการเรียนการสอนดงันี้     

     - การบรรยาย แลกเปล่ียนความคดิเหน็  วิเคราะห์ วิ

พากย์ และอภิปรายร่วมกนั 

     -  การศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 

     -  การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพมาเป็นวิทยากร 

     -  การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาและงานวิจัยและบท

วิเคราะห์ทางวิชาการเป็นฐาน 

     - การเรียนรู้จากการปฏบิตั ิท าโครงงาน 

     -  การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน 

     -  การประชุมสมัมนา/ประชุมวิชาการ 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

     -  การสอบ 

     -  การประเมนิผลการศึกษาและผลการน าเสนอ 

     -  การประเมนิ/สงัเกต การมสี่วนร่วมและความสนใจ

ในกจิกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏบิตั ิ

     - กาประเมนิ/สงัเกต ความสามารถในการตดัสนิใจ

แก้ไขปัญหาในสถานการณต่์าง ๆ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
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ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ให้ข้อสรปุที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิตัิ

ด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มอียู่ได้ 
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2.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตมหาบณัฑติทางเทคโนโลยีการศึกษา ในการแสดงความคดิเหน็เชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ ยวข้องกบั

เทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มภีาวะผู้น าในกระบวนการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่สอดคล้องกั บความต้องการในสงัคม ในระดบัชุมชน 

ระดบัชาต ิและระดบัอาเซียน สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆได้ มคีวามรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและส่วนรวม เพ่ือประสทิธภิาพขององคก์ร  

มกีารด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ พัฒนาผลการเรียนรู้  และกลยุทธก์ารประเมนิผลการเรียนรู้  ในด้านทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

1. สามารถแสดงความคดิเหน็ทาง

วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีการศึกษา 

2. มคีวามรับผดิชอบในการ

ด าเนินงานของตนเอง และสามารถ

ท างานร่วมกบัผู้อื่น โดยสอดคล้อง

กบัความต้องการในสงัคม ระดบั

ชุมชน ระดบัชาต ิและระดบั

อาเซียน 

3. สามารถตดัสนิใจในการวางแผน 

วิเคราะห์ ด าเนินงานตลอดจนการ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการ

วางแผนในการปรับปรงุตนเองให้มี

ประสทิธภิาพ ในการท างานได้ 

 

1. อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายวชิาหรือเนื้อหาในรายวชิาใดรายวชิาหนึ่งหรือในหลายวชิาที่ให้ความรู้และ

ประสบการณก์ารเรียนรู้ โดยตรงเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวจิยั ของเทคโนโลยีการศกึษา โดยบูรณา

การเข้ากบัความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบให้เข้ากบัเนื้อหารายวชิา 

2. สงัเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกบัพัฒนาการในทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

3. มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  และความรับผดิชอบ และน าเสนอเป็นรายงาน

โดยใช้รปูแบบการน าอภปิรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

4. จดักจิกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถงึ

ความส าคัญและพัฒนาตนเองในด้านความมีมนุษยสมัพันธอ์นัดแีละความรับผดิชอบส่วนบุคคล 

5. จดัโครงการกจิกรรมนอกชั้นเรียนตามความสนใจเพื่อเป็นการฝึกปฏบิัตกิารพัฒนาทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบของผู้เรียนโดยตรง 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

     -  การสอบ 

     -  การประเมนิผลการศึกษา

และผลการน าเสนอ 

     -  การประเมนิ/สงัเกต การมี

ส่วนร่วมและความสนใจในการ

เรียน 

     - กาประเมนิ/สงัเกต 

ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข

ปัญหาในสถานการณต่์าง ๆ 
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2.5  ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตมหาบัณฑิ ตทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา การวิจัย  การใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา   

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ และ กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  

ในด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู  ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถคดักรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถติเิพ่ือ

น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรปุปัญหาและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขในการวิเคราะห์

แก้ไขปัญหาในการศึกษาและในการท างานอย่างสร้างสรรค ์

และในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ เสมอืน 

3. ความสามารถทางภาษา การวิจัย การใช้เทคโนโลยี  เพ่ือ

การศึกษา การสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในทางวาจา รปูแบบสิ่งตพิีมพ์ และรปูแบบสื่อดจิิตอล ให้

เหมาะสมกบัปัญหา และกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ

วิชาการ และวิชาชีพ รวมถงึชุมชนทั่วไป 

ก าหนดเนื้อหาสาระไว้ในทุกรายวชิาและใช้รปูแบบการเรียน

การสอนดงันี้     

- ผู้สอนให้ความรู้ ในรายวชิาต่างๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี 

ทกัษะและข้อเสนอแนะในกระบวนการเรียนการสอน 

- จดัประสบการณก์ารเรียนรู้สถานการณแ์ละจดักจิกรรม

เพื่องส่งเสริม เสริมสร้างการใช้สถติ ิตวัเลข และทกัษะ

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

- การจดักจิกรรมการเรียนการสอนในการเลือก การใช้ และ

การประเมินผลสื่อการสอน ตลอดจนการแสวงหาข้อมูล

ข่าวสารและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- สามารถเสนอและถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ 

และทศันะของตนเองเพื่อน าเสนอข้อมูลรายงาน และ

เสนอเค้าโครงวจิยั 

- การใช้สถติเิพื่อวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยั 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ ์โดยผ่าน

กระบวนการเรียนการสอน การเสนอเค้าโครงการวจิยั 

ก าหนดรปูแบ บการประเมินให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวชิา 

และกจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 

1.  ประเมินผลการศกึษาค้นคว้าและการวเิคราะห์ข้อมูล   

2.  ประเมินจากการเขียนและน าเสนอรายงาน โดยพิจารณา

จากเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาพูดและภาษาเขียน  

3. ประเมินเทคนิคในการน าเสนอรายงานอย่างสร้างสรรค์  

ด้วยสื่อเทคโนโลย ี
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ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู  ้

ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอบปากเปล่าในการท าปริญญานิพนธ ์และโครงงาน 

- การน าเสนอรายงานทั้งในรปูแบบที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการผ่านสิ่งตพีิมพ์ทางวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้ง

ปริญญานิพนธ ์
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 
ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม 1. มคีุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอนัดงีาม และจิตส านึกสาธารณะในกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 2. มจีิตส านึกในการสร้างสรรคน์วัตกรรม และสื่อด้านเทคโนโลยีการศึกษาอย่างถูกต้อง โดยเคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา 

 3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มกีารประพฤตปิฏบิตัติามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

ความรู ้ 1. มคีวามรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎทีางเทคโนโลยีการศึกษา และน ามาประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ การปฏบิตั ิหรือการสร้างสรรค์

นวัตกรรม ในเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนมคีวามตระหนักในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสงัคม ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตทิี่มผีลกระทบ

ต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเหตผุลและการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

2. มคีวามรู้และเข้าใจทฤษฎกีารวิจัยและการปฏบิตัทิางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดถงึผลกระทบของผลงานวิจัยที่มต่ีอองคค์วามรู้และต่อการปฏบิตัใิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

3. มคีวามเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ทกัษะทางปัญญา 1. สามารถวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์รวมถงึพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 

2. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัด้ิานเทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแนวคดิริเริ่มและสร้างสรรคเ์พ่ือ

ตอบสนองประเดน็หรือปัญหา 

3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการสร้างสรรคน์วัตกรรม และองคค์วามรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็นรปูธรรม

และปฏบิตัไิด้จริง 

4. สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตพิีมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคดิใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากบัองคค์วามรู้ เดมิหรือ

เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

5. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตลอดถงึการ

ใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรปุที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิตัด้ิานเทคโนโลยีการศึกษาที่มอียู่ได้ 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. สามารถแสดงความคดิเหน็ทางวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการศึกษา 

2. มคีวามรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ โดยสอดคล้องกบัความต้องการในสงัคม ระดบัชุมชน ระดบัชาต ิและระดบั

อาเซียน 
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

3. สามารถตดัสนิใจในการวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินงานตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการปรับปรงุตนเองให้มปีระสทิธภิาพ ในการ

ท างานได้ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถคดักรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถติเิพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลขในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในการศึกษาและในการท างานอย่างสร้างสรรค ์และในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง และ

สภาพแวดล้อมกาเรียนรู้ เสมอืน 

3. ความสามารถทางภาษา การวิจัย การใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษา การสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในทางวาจา รปูแบบสิ่งตพิีมพ์ และรปูแบบสื่อ

ดจิิตอล ให้เหมาะสมกบัปัญหา และกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวชิาการ และวิชาชีพ รวมถงึชุมชนทั่วไป 
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 ภารกจิหลัก    ภารกจิรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาพื้ นฐานการศึกษา                  

พฐ 501  ชีวิตกบัการศึกษา                   

พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้าง

และสื่อสารความรู้ 
                 

หมวดวิชาเอกบงัคบั                  

ทน 511  การออกแบบและพัฒนาระบบเรียน

การสอน 
                 

ทน 512  การบริหารและจัดการทางเทคโนโลยี

การศึกษา 
                 

ทน 551  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

การศึกษา 
                 

ทน 513 สมัมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา                  

ทน 534  สมัมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                  

หมวดวิชาเอกเลือก                  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                  

ทน 514 การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 
                 

ทน 515  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการเรียน

การสอน  
                 

ทน 516  กลยุทธแ์ละเทคนิคการน าเสนอ                  
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ทน 517  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยี

การศึกษา 
                 

กลุ่มวิชาวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา                  

ทน 531  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทาง

เทคโนโลยีการศึกษา 
                 

ทน 532 สถติทิางเทคโนโลยีการศึกษา                  

ทน 533 การศึกษาเอกตับุคคล                  

กลุ่มวิชาวิธีวิทยาการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ์
                 

ทน 552  นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการ

การเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์
                 

ทน 553  การออกแบบ การพัฒนา และการ

ประเมนิผลการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์
                 

ทน 554  นวัตกรรมระบบการเรียนการสอน

อเิลก็ทรอนิกส ์
                 

ทน 555  สื่อมลัตมิเีดยีเพ่ือการเรียนรู้                  

หมวดปริญญานิพนธ ์

ทน 699  ปริญญานิพนธ ์
                 

รายวิชาส าหรบัผูท่ี้ไม่มีพื้ นฐานทางการศึกษา 

ทน 500 หลักการและทฤษฎพ้ืีนฐานทาง

เทคโนโลยีการศึกษา  
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดั บบัณฑติศึกษา  พ.ศ.2554 

หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังน้ี  

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับช้ัน ดังน้ี  

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (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  

   

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 

Examination) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพ

ปริญญานิพนธ ์ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือไม่ผ่าน F (Fail) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.1.1 การทวนสอบในระดบัรายวิชา  

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสมั ฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเรจ็การศึกษา

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรใช้การประเมินการเรีย นการสอนในระดับรายวิชา

และ ใช้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้มีคณะกรรมการด าเนิ นการในเร่ืองแผนการ

เรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอน  ข้อสอบ   

2.1.2 การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร 

 ด าเนินการโดยใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา  

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติส าเรจ็การศึกษา ด าเนินการโดยการ

ติดตามผล การประเมินหลักสตูร หรือในรูปแบบอื่น ๆ โดยก าหนดการด าเนินการเป็นรอบระยะเวลาอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั้งการใช้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2554 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นค รูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย /สถาบัน  คณะ ตลอดจนอตัลักษณ์ของสาขาวิชา หลักสตูรที่สอน  รวมถึงแนะน าบทบาท

หน้าที่ภารกจิต่างๆในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีความม่ันใจในการปฏบัิติงาน 

1.2 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัภารกจิและบทบาทหน้าที่ของการ

เป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย์ 

2.1  การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ

ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทกัษะกา รจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้

นิสติสามารถสร้างความรู้และจัดการความรู้ด้วยตนเอง และการประเมินผลให้ทนัสมัย 

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
2.2.2 การกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ  ทั้งที่เป็นวิจัยเด่ียวและการท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์ทั้งในและนอก

สถาบันการศึกษา 
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลักสตูร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

 

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

งบประมาณได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่ นดินประจ าปี

งบประมาณ โดยจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกบัภาระกจิการจัดการศึกษาและ

บทบาทหน้าที่ของสถาบันอุ ดมศึกษาในภาร กจิ 4 ประการคือ การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย          

การบริการวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 -  ใช้อาคารสถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
 -  คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสติระดับบัณฑติศึกษาได้แก่ ห้อง ปริญญาเอก

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 ช้ัน 4 
 - ภาควิชาฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา อาท ิห้องสตูดิโอ กล้องถ่ายภาพ และกล้องวีดิทศัน์   
2.2.2 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง และศูนย์

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2,755 

เล่ม และมีวารสารด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 35 ฉบับ ส านักหอสมุดกลางมี

ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์, ThaiLIS, Educational Research Complete, 
SpringerLINK, Scopus,  ProQuest 

 นอกจากน้ีคณะยังมีแหล่งค้นคว้าด้านวารสารทางการศึกษาจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

วารสารวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ต ารา วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
2.3.2 คณะ/ภาควิชาฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกนัประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ ์และอุปกรณ์

การเรียนการสอน 
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2.3.4 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑส์ าหรับห้องปฏบัิติการวิจัย 

ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสติ 
2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผู้สอนและ

ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้  

 

3.  การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังน้ี 

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ตรงตามสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์การท าวิจัยนอกเหนือจากการวิจัยจากปริญญานิพนธ์ 

3. มีประสบการณ์การสอน/การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมี

ประสบการณ์เช่ือมโยงกบัการปฏบัิติทางการศึกษาที่หลากหลาย 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏบัิติงาน

ประจ าปี และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม

สอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม และคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน  
 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

 4.1.1 ภาควิชาฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบก่อนเข้าท างาน 

 4.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏบัิติงานตามต าแหน่ง และการมีทศันคติที่ดีต่อการ

ให้บริการแก่อาจารย์และนิสติ 
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 4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการสอน ด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

 4.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกบังานที่

รับผิดชอบ 
 4.2.2 ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูน

ทกัษะด้านการให้การบริการ 

 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา 

5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นกัศึกษา 

ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสติ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ 

ระเบียบและข้อก าหนดของหมาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณข์องนกัศึกษา 

สถาบันต้องมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้แก่นิสติอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ือง

เกี่ยวกบัวิชาการ โดยก าหนดเป็นระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น 

 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 มีการศึกษาส ารวจความคิดเหน็เกี่ยวกบัความต้องการและสภาพการณ์ของหลักสตูร  ตลอดจน

ความต้องการในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสตูร ท าการศึกษา  ส ารวจสาระและโครงสร้างของหลักสตูร

การผลิตบัณฑติ ว่ามีความสอดคล้องกบัความต้องการและสภาพการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและสงัคม

ปัจจุบัน  สอดคล้องกบัความต้องการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   ความต้องการที่จะเข้า

ศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ  ความพร้อ มในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณภาพในการสอนของอาจารย์

ผู้สอน  ความทนัสมัยในการสอนและการเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์   การน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไป

ใช้ในการปฏบัิติงานในชีวิตจริง  โดยการส ารวจ  สอบถาม  อภิปรายจากศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  และ

บุคคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส ารวจอตัราการได้งานท าของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

และมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงานทุกๆ  

5 ปี 
 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไ ว้ โดยตัวบ่งช้ี ทั้งหมดอยู่ในเกณฑด์ีต่อเน่ือง              

2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผ่าน 

คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละ

ปี ดังน้ี 
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ดชันบี่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานตามหลักสตูร 

x x x x x 

2) มีรายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4อย่าง

น้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมิน

การด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

x x x x x 

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
x x x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
x x x x x 

10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย / บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

x x x x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
  x x x 
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หมวดที ่8. การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

ควรค านึงถึงประเดน็ต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเช่ือมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอน   

ในประเดน็ส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑติที่คาดหวังโดยประเดน็เหล่าน้ีจะถูกน ามาใช้ในการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสตูรเพ่ือการเผยแพร่ 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 1.1.1 ก่อนการสอน 

    อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกนัก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการ

สอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผน

กลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

 1.1.2 ระหว่างสอน 

    อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสติที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสติ

ถึงประสทิธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม  

 1.1.3 หลังการสอน 

    อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท า

กจิกรรมแบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสทิธภิาพกลยุทธก์ารสอน 

ประกอบกบัการปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธกีารสอน 

 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1.2.1 นิสติประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธกีารสอน การตรงต่อเวลา การ

ช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ

ประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการส อนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก

เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสงัเกตวิธสีอน สื่อการสอน กจิกรรม /งานที่มอบหมายแก่นิสติ  และ

ความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสทิธภิาพของกล

ยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน 

และบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

 2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 

 2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติ 

หลักสตูรและการส ารวจการได้งานของบัณฑติ 

 

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปีให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน   อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกนั

อย่างน้อย 1 คน  

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง  

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะก รรมการบริหารหลักสตูร

เมื่อจบภาคการศึกษา 

 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการ

ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา ฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมิน 
 4.4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 และ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสตูร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

 

คณะกรรมการร่างหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้เชิญผู้เช่ียวชาญ

จ านวน 7 ทา่น เ พ่ือท าการ วิพากษ์หลักสตูร การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดย

ผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 ทา่น ได้แก่ 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย สกิขาบัณฑติ 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย ์สกิขาบัณฑติ 

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสวุรรณ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ์สติม่ัน 

 7. คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ  

 ทางคณะกรรมการร่างหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดการ

วิพากษ์หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ ในวันที่ 25 มกราคม พ .ศ. 2555 เวลา 10.30น. – 14.00 น. ณ 

ห้องประชุมส านักสื่อ ช้ัน 4 อาคาร 14 ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญสามารถเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสตูรจ านวน 4 ทา่น 

ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร .ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , รองศาสตราจารย์ ดร .อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ , ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร .ณมน จีรังสวุรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อนิรุทธ ์สติม่ัน และมีนิสติอกี 1 ทา่นใน

การวิพากษ์หลักสตูร คื อ คุณสญัญา  ทั้งน้ีก่อนการด าเนินการวิพากษ์หลักสตูรทางคณะกรรมการร่าง

หลักสตูรได้ส่งหลักสตูรให้ผู้เช่ียวชาญก่อน ในการน้ีผู้เช่ียวชาญทา่นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการวิพากษ์

หลักสตูรได้ ทางคณะกรรมการร่รางหลักสตูรจึงไปรับเล่มหลักสตูรและรับข้อเสนแนะจากการวิพากษ์

หลักสตูรจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง ซ่ึงผลการวิพากษ์หลักสตูรจะน าเสนอเป็นประเดน็ ดังต่อไปน้ี 

  

 หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป   

  ช่ือหลักสตูรและช่ือปริญญา ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความคิดเหน็ว่า เหมาะสมดีแล้ว แต่ทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ แสดงความคิดเหน็ว่า ช่ือหลักสตูรต้องมีค าว่า”วิชา”หรือไม่ ตาม 

template ของมหาวิทยาลัย ใช้ค าว่า “สาขาวิชา” จึงคงค าว่า วิชาไว้ 

  วิชาเอกศาสตราจารย์ ดร .ชัยยงค์ พรหมวงศ์มีความคิดเหน็ว่าควรจะใช้ค าว่าการเรียน  

การสอนอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการเรียนการสอนอเีลิร์นนิง ไม่ควรใช้ค าทบัศัพท ์และผู้ ช่วยศาสตราจารย์    

ดร.อนิรุทธ ์สติม่ันได้เสริมว่าทางมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai Cyber University: TCU) ได้ใช้ค าว่าการ

เรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์ 

  จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสตูรผู้เช่ียวชาญมีความเหน็ตรงกนัว่าควรจะท าให้ครอบคลุม

ไว้ทั้งแผน ก. แบบ ก.1, แผน ก. แบบ ก.2 และแผน ข. ซ่ึงการด าเนินการเปิดรับนิสติจะเป็นไปตามความ

พร้อมของภาควิชา 
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 หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

  ศาสตราจารย์ ดร .ชัยยงค์ พรหมวงศ์ แสดงความคิดเหน็ว่า ปรัชญาของหลักสตูรควรจะ

สั้น กะทดัรัด ชัดเจนที่คนทุกระดับอ่านแล้วเข้าใจ จึงปรับเปล่ียนแก้ไขเป็น เทค โนโลยีการศึกษาน า

การศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม 

  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร รองศาสตราจารย์ ดร .อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่  เสนอแนะว่า

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เป็น Learning Outcomes ทั่วไป ที่นักศึกษาทุกสาขาต้องมี ขอให้แสดงเอกลักษณ์ที่

ชัดเจนของนักเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริญญาโท จึงได้ปรับแก้แล้ว 

  ส าหรับในหัวข้ออื่นๆ ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นเหน็ว่าเหมาะสมแล้ว 

  

 หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความเหน็ว่าหมวดที่ 3 มีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

บางส่วน ได้แก่  

  คุณชูฤทธิ์  จิตวีระ เสนอแนะในส่วนของ งบประมาณไว้ว่า ควรเพ่ิมศึกษาดูงานทั้งในและ

ต่างประเทศ เช่นสงิคโปร์ ญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมมุมมองและแนวความคิดใหม่มาประยุกต์ใช้ 

  ส าหรับรายวิชาผู้เช่ียวชาญเสนอแนะว่าควรจัดให้ครอบคลุมเทคโนโลยีการศึกษาใน

ภาพรวม 

 

 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

  ผู้เช่ียวช าญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการ

ประเมินผล  มีความเหมาะสม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ณมน จีรังสวุรรณ ควรจะเพ่ิม “บูรณาการ

กระบวนการ Research-Based Learning ในรายวิชาต่างๆ และบูรณาการกระบวนกา ร Cognitive Skills 

และ Creative Problem Solving” ในกลยุทธใ์นการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ 

 

 หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

  ผู้เช่ียวช าญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนิสติ  มี    

ความเหมาะสม 

 

 หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ มีความเหมาะสม 

 

 หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

  ผู้เช่ียวช าญ ทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสตูร  มี          

ความเหมาะสม 
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 หมวดที ่8 การประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร  

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการ

ของหลักสตูร มีความเหมาะสม 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร 
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รายงานการประเมินหลกัสูตร 

 

  จาก การประชุมคณะกรรมก ารบริหารหลักสตูรบัณฑติศึกษามีแนวคิดดังต่อไปนี้  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงเน้นในเร่ืองการจัดโครงสร้าง

พ้ืนฐาน และการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก  ประกอบกบัความทนัสมัยของโลกยุคเทคโนโลยีที่เติบโตอย่าง

รวดเรว็ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในสงัคม 

ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  การท าให้การเรียนการสอนมีประสทิธภิาพ เกดิการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต ดังน้ันความทนัสมัยของเทคโนโลยียุคใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเรว็และต่อเน่ืองได้มีบทบาทต่อการ

จัดการเรี ยนการสอนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ส่งผลให้คนและสงัคมเกดิการเปล่ียนแปลงเป็นโลกไร้พรมแดนที่ทุกคนเสมือนอยู่ใน

สงัคมเดียวกนั  ภายใต้การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ก่อให้เกดิการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ และ

หลากหลาย  เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเรว็และทั่วถึงโดยไม่มีข้อจ ากดัในด้านเวลาและสถานที่ 

  ทั้งน้ีจากนโยบายของรัฐบาลในโครงการ One Tablet PC Per Child ซ่ึงเป็นการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ในโรงเรียน รวมถึงการจัด การเรียนรู้ ต่า งๆมีความ

ต้องการนักเทคโนโลยีทางการศึกษามากย่ิงขึ้นเพ่ือช่วยในการอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนตามโครงการ One Tablet PC Per Child รวมถึงการพัฒนาบทเรียนการเรียนการสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกบั Tablet และการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน Tablet หลักสตูร

การศึกษามหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งเน้นผลิตนักเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงนัก

ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพ่ือสามารถท างานในการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา และการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได้  

  นอกจากน้ันในปัจจุบันนี้อนิเตอร์ เนท็เข้ามามีบทบาทในสงัคมโลกอย่างมากและจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ช้ีให้เหน็ถึงความจ าเป็นใน

การปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสงัคมไทย ให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเทา่ทนั 

ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญ า อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

น าไปสู่สงัคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรียมคนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม 

มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศแบ บย่ังยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ , 2549) ซ่ึงแนวทางดังกล่าว

สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 

โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทยมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกัษะด้าน

เทคโนโล ยี สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมโลกได้อย่างสนัติ 

(กระทรวงศึกษาธกิาร , 2551) เพ่ือที่พัฒนาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู้ การเรียนการ

สอนอเิลก็ทรอนิกสจึ์งเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษา ดังน้ันหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิ ต

จึงมุ่งผลิตบัณฑติเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยในก้าวหน้าต่อไป 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้สอน 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

   
  เอกสารประกอบการสอน  

ฤทธชัิย อ่อนมิ่ง  (2548). คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา (ET-250) : เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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  ต ารา  
ฤทธชัิย อ่อนมิ่ง  (2547). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย = Design and 

development of computer multimedia. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

   
6.  ภาระงานสอน  
 ET 321 Educational Radio Program Production 
 ET 212 Educational Technology Equipment Operation and Maintenance 
 
 

7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์   จ านวน 2 คน   
  สารนิพนธ ์ จ านวน 3 คน 

 

 

------------------------------------  
 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร. รฐัพล  ประดบัเวทย ์

           (ภาษาองักฤษ)  Lect. Dr. Rathapol Pradubwate 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

3.  หน่วยงานที่ติดต่อได้  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 ถนนสขุุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580 โทรสาร     02 260 0124 
 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับปริญญา อกัษรย่อ สาขาวิชา ปีที่จบ 
ปริญญาตรี ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ.  2537 
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.  2542 
ปริญญาเอก กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.  2551 
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5.   ผลงานทางวิชาการ 
  บทความ 

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

      งานวิจัย    
รัฐพล ประดับเวทย์, ธนพล ติดสนิลานนท ์และ มนตรี วงษ์สะพาน (2551). รายงานการวิจัย การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ ส าหรับนิสติผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสตูรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สกล วรเจริญศรี, รัฐพล ประดับเวทย์ และเสกสรร ทองค าบรรจง.  (2554).  รายงานการวิจัย การ

ส ารวจความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีต่อการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง. 
กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 

สกล วรเจริญศรี, รัฐพล ประดับเวทย์ และเสกสรร ทองค าบรรจง.  (2554).  รายงานการวิจัย การ
ส ารวจความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศ และระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 
สกล วรเจริญศรี, รัฐพล ประดับเวทย์ และเสกสรร ทองค าบรรจง.  (2554).  รายงานการวิจัย การ

ส ารวจความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าและการ

ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง.  
รัฐพล ประดับเวทย์ และสกล วรเจริญศรี. (2555). รายงานการวิจัย การส ารวจความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 

2555. กรุงเทพฯ:การไฟฟ้านครหลวง. 
สกล วรเจริญศรี และรัฐพล ประดับเวทย์. (2555). รายงานการวิจัย การส ารวจการประเมิน

ภาพลักษณ์ การไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 2555. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 
สกล วรเจริญศรี และรัฐพล ประดับเวทย์. (2555). รายงานการวิจัย การส ารวจความพึงพอใจ

และความต้องการของลูกค้าต่อธุรกจิบริการและคุณภาพไฟฟ้า (ธบค.) และธุรกจิบริการ

ระบบไฟฟ้า (ฝบฟ.) ปีพ.ศ.2555. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 
รัฐพล ประดับเวทย์ และสกล วรเจริญศรี. (2556). รายงานการวิจัย การส ารวจความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 

2556. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 
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รัฐพล ประดับเวทย์ และสกล วรเจริญศรี. (2556). รายงานการวิจัย ปัจจัยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ช าระค่า
ไฟฟ้าผ่านการหักบัญชีธนาคาร. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 

 

6.  ภาระงานสอน  

 ED 428 Information and Technology for Interactive Learning 
 ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication 
 ET 230 Photography 
 ET331 Snap-Shot Photography 
 ET220 Educational Radio and Television  
 ET322 Educational Television Program Production 
 ET312 Media for Social Development 
 ET211 Educational Communication Technology Principles and Theories 
 FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม) 
 GDT556 Language and Information and Communication Technology for Teachers (ผู้สอนร่วม) 
 
 

7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ 1 คน 
  สารนิพนธ ์ 5 คน 

 

------------------------------------  
 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร. นฤมล ศิระวงษ ์

           (ภาษาองักฤษ)  Lect. Dr. Naruemon Sirawong 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

3.  หน่วยงานที่ติดต่อได้  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 ถนนสขุุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580 โทรสาร     02 260 0124 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับปริญญา อกัษรย่อ สาขาวิชา ปีที่จบ 
ปริญญาตรี กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.  2537 
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.  2541 
ปริญญาเอก กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.  2548 
 

5.   ผลงานทางวิชาการ 
  บทความ  

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2550).  การประเมินหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  
กนัยายน 2550. 

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

นฤมล ศิระวงษ์. (2556). การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายเร่ืองระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม 2556- ธนัวาคม 2556. 

 

      งานวิจัย    
เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2550). รายงานการวิจัย การประเมินหลักสตูรการศึกษาดุษฎี

บัณฑติสาขาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สายรุ้ง ลิวัลย์ และ นฤมล ศิระวงษ์.  (2554).  รายงานการวิจัย การประเมินคุณภาพระบบวีดิทศัน์

ตามประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นฤมล  ศิระวงษ์.  (2554).  รายงานวิจัย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินการเรียน

การสอน รายวิชา ศษ 381 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษา ตอนที่ B06. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
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6.  ภาระงานสอน  

 ED 428 Information and Technology for Interactive Learning 
 ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication 
 FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม) 
 ET414 Training and Seminar Technology 
 ET320 Educational Radio and Television System 
 

7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ 1 คน 
  สารนิพนธ ์ 4 คน 

 

------------------------------------  
 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร. ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ 
           (ภาษาองักฤษ)  Lect. Dr. Kwanying Sripradsertparb 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

3.  หน่วยงานที่ติดต่อได้  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  114 ถนนสขุุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580, 5233 โทรสาร     02 260 0124 
 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับปริญญา อกัษรย่อ สาขาวิชา ปีที่จบ 
ปริญญาตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา พ.ศ.  2541 
ปริญญาโท คอ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.  2543 
ปริญญาเอก กศ.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา พ.ศ.  2549 
5.   ผลงานทางวิชาการ 

  บทความ   - 
ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2549) “รูปแบบการแบ่งแยกเน้ือหาอตัโนมัติเพ่ือการผลิตบทเรียน

ผ่านระบบเครือข่าย”.วารสารศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช (ฉบับที่ 2 ธ.ค. 

2549-พ.ค. 2550): 76-86.    
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ (2550) “การประเมินหลักสตูรดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว. (ฉบับที่ 1 กนัยายน 2550) : 10-16.   

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

  

      งานวิจัย    
เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2550). รายงานการวิจัย การประเมินหลักสตูรการศึกษาดุษฎี

บัณฑติสาขาเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2554) การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการ

เรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แทป็เลต็ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4. 

งานวิจัยในโครงการน าร่องระยะที่ 1 การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แทป็เลต็

เพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล. งานวิจัย. 

ตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่กระทรวงศึกษาธกิาร (ทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธกิาร) 

 
 

6.  ภาระงานสอน  

 ED 428 Information and Technology for Interactive Learning 
 ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication 
 FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม) 
 GDT574 Construction and Communication Computer Innovation and Educational Technology 
 ET534 Computer for Education 
 ET535 Design and Development of Computer Assisted Instruction 

ET452 Learning Management on Internet 
ET415 Field Study 
ET531 Photography for Education 
ET620 Seminar in Educational Technology 
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7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ ระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 5 คน   
  สารนิพนธ ์ระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 2 คน   

 

  
------------------------------------  

 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร. นทัธีรตัน ์ พรีะพนัธุ์ 

           (ภาษาองักฤษ)  Lect. Dr. Nutteerat  Pheeraphan 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 

3.  หน่วยงานที่ติดต่อได้  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 ถนนสขุุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580 โทรสาร     02 260 0124 
 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับปริญญา อกัษรย่อ สาขาวิชา ปีที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. สถิติ พ.ศ.  2534 
ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา พ.ศ.  2538 
ปริญญาเอก ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.  2553 
 

5.   ผลงานทางวิชาการ 
  บทความ  

นัทธรัีตน์ วุฒิเจริญ และ ชลันดา พันธุพ์านิช.  2537.  “การท าสมัปทานป่าไม้”. ศึกษาศาสตร์สาร, 
19(1): 66-80. 

 
      งานวิจัย    

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2542).  รายงานส ารวจความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในระบบโรงเรียน. ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์. 
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ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2546).  รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนจริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. ส านักบริหารงาน

การศึกษานอก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร โรงเรียนกระทรวงศึกษาธกิาร. 
กรุงเทพฯ: บริษัท ร าไทยเพรส จ ากดั. 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2546).  รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ส านักบริหารงาน

การศึกษานอก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร โรงเรียนกระทรวงศึกษาธกิาร. 
กรุงเทพฯ: บริษัท ร าไทยเพรส จ ากดั. 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2547).  รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เวบ็ วิชาภาษาองักฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ส านักบริหารงานการศึกษานอก 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร โรงเรียนกระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณ

การพิมพ์. 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2547).  รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน

เวบ็ เร่ืองสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา. ส านักบริหารงานการศึกษานอก ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร โรงเรียนกระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์. 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2548).  รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
เวบ็ วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการ

พิมพ์. 
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน.  (2549).  แนวทางการใช้หลักสตูรรายวิชาในหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544.  
ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

กระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากดั. 

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน.  (2549).  คู่มือการด าเนินการวิเคราะห์ให้ค่าน า้หนักความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะ เข้าสู่หลักสตูรในหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัด

การศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. ส านัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

กระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากดั. 
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กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. (2550).  รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรในการใช้
หลักสตูรการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานผ่านทางอนิเทอร์เนต็.  ส านักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร. 

กรุงเทพฯ: รังษีการพิมพ์. 
นัทธรัีตน์  พีระพันธุ์.  (2554).  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ TQF ใน

รายวิชา ศษ381: สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

นัทธรัีตน์  พีระพันธุ์.  (2555).  ความคาดหวังและการรับรู้ของคณาจารย์ที่มีต่อบทบาทและ

ภารกจิของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  การประชุม
วิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างย่ังยืน วันที่ 25-26 ธนัวาคม 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
Nutteerat Pheeraphan.  (2013).  Enhancement of the 21st century learning skills for Thai higher 

education by integration of ICT in classroom.  Procedia - Social and Behavioral Sciences 
Volume 103, 26 November 2013, Pages 365–373. 

6.  ภาระงานสอน  

 ED 428 Information and Technology for Interactive Learning 
 ED 381 Media Innovation and Information Technology for Education Communication 
 ET441 Printed Media 
 ET310 Educational Media and Technology Services and System Management 
 FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication (ผู้สอนร่วม) 
 
 

7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ 2 คน 
  สารนิพนธ ์ 1 คน 

 
 

 
------------------------------------  

 
 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/103/supp/C
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ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาองักฤษ: Master of Education Program in 

Educational Technology 

ไม่มกีารปรับปรงุ 

- 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ :  การศึกษามหาบณัฑติ (เทคโนโลยีการศึกษา) 

 Master of Education (Educational  

 Technology) 

ชื่อย่อ :  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

 M.Ed. (Educational Technology) 

ไม่มกีารปรับปรงุ 

- 

วิชาเอก 

เอกเทคโนโลยีการศึกษา ไม่มกีารปรับปรงุ - 

ปรชัญา 

มหาบณัฑติเทคโนโลยีการศึกษาต้องสามารถเป็นผู้น าใน

การน าเทคโนโลยีมาใช้การจัดและด าเนินทางการศึกษาได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เทคโนโลยีน าการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม ปรับปรงุให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ ์บริบท และสามารถ

น าไปปฏบิตัไิด้จริง 

 

 

 

 

 



 

100 

 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

เพ่ือผลิตมหาบณัฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาให้มคีวามรู้

ความสามารถในด้านต่อไปนี้ 

1. การค้นคว้าและวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

2. การออกแบบและพัฒนาทางเทคโนโลยีการศึกษา 

3. การจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

4. การเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติสาขา วิชา เทคโนโลยี

การศึกษา มวีัตถุประสงคห์ลักเพ่ือสร้างบุคลากรทาง

การศึกษาที่สามารถ 

  1. เป็นผู้ มคีุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดงีาม 

เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา สามารถพัฒนาตน

เพ่ือก้าวเข้าสู่สงัคมได้ 

 2. เป็นนักออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  

 3. เป็นนักวิชาการที่สามารถวิจัย น าผลการวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษา ไปแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา 

 4. เป็นผู้มคีวามสามารถในการ ประยุกตค์วามรู้ทาง

เทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏบิตัใินองคก์รได้ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา 

และเพ่ือให้มหาบณัฑติที่ส  าเรจ็การศึกษาสามารถมพ้ืีนฐาน

ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ด ีก้าวทนัต่อความเปล่ียนแปลง

ของประเทศ ตลอดจนประชาคมอาเซียน 

โครงสรา้งหลกัสูตร 

 แผน ก 

(2) 

แผน 

ข 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 ไม่น้อยกว่า 

8 8 

2. หมวดวิชาเอก   

 ไม่น้อยกว่า 

18 30 

ซึ่งประกอบด้วย วิชาเอกบงัคบั 12 15 

          วิชาเอกเลือก

 ไม่น้อยกว่า 

6 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 2 2 

 แผน ก 

แบบ ก 2 
 

1.   หมวดวิชาพ้ืนฐาน

ทางการศึกษา 
6 หน่วยกติ 

2.   หมวดวิชาเอก

บงัคบั 
12 หน่วยกติ 

3.   หมวดวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกติ 

4.   ปรญิญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวมหน่วยกติตลอด

หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกติ 

 

1. การบูรณาการของหลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ ได้

ปรับปรงุให้มกีารศึกษาในหมวดวิชาพ้ืนฐานร่วมกนั 

2. การพ่ิมขดีความสามารถในการวิจัยส าหรับนิสติระดบั

มหาบณัฑติ 

3. ให้นิสติได้มโีอกาสเลือกวิชาเอกที่ตนเองสนใจมากย่ิงขึ้น 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา จึงเพ่ิมกลุ่มวิชาการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

 ไม่น้อยกว่า 

4. ปริญญานิพนธ ์ 12 - 

5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 4 

รวมจ านวนหน่วยกติตลอด

หลักสตูร ไม่น้อยกว่า 

40 44 

 

รายวิชา 

รายวิชาส าหรบัผูไ้ม่มีพื้ นความรูห้รือประสบการณท์างการศึกษา 

- 

ทน 500 หลักการและทฤษฎพ้ืีนฐานทางเทคโนโลยี 

            การศึกษา                                3(3-0-6) 

ET 500 Foundation in Educational Technology 

เพ่ิมรายวิชาส าหรับผู้ที่ไม่มพ้ืีนฐานทางการศึกษาเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ทราบถงึมโนทศัน์โดยรวมของเทคโนโลยี

การศึกษา 

หมวดวิชาพื้ นฐานทางการศึกษา 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากรายวิชา

ดงัต่อไปนี้ 

พฐ 501 พ้ืนฐานทางปรัชญาของการศึกษา 2(2 – 0) 

FE 501 Philosophical Foundations of Education 

พฐ 502 พ้ืนฐานทางสงัคมที่เกี่ยวข้องกบั 

 การศึกษา   2(2 – 0) 

FE 502 Social Foundations of Education 

พฐ 503  พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของการศกึษา 2(2 – 0) 

FE 503 Psychological Foundations of Education 

พฐ 504 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีของการศึกษา  2(2 – 0) 

FE 504 Technological Foundations of Education  

ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ประกอบด้วย 2 รายวิชา ดงันี้  

พฐ 501  ชีวิตกบัการศึกษา             3(3-0-6) 

FE 501  Life and Education  

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสาร 

 ความรู้                                    3(3-0-6) 

FE 502  Technology and Research for Knowledge  

 Construction  and Communication  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัมมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษา  

และเป็นการบูรณาการวิชาการร่วมกนัในหลักสตูรการศึกษา

มหาบณัฑติ 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

กลุ่มวิชาวิจยัทางการศึกษา 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ โดยความเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จากรายวิชาดงันี้ 

พฐ 511 วิธกีารวิจัยทางการศึกษา   3(3 – 0) 

FE 511 Research Methods in Education 

พฐ 512 การวิจัยเชิงคุณภาพ   3(3 – 0) 

FE 512 Qualitative Research 

พฐ 521  สถติเิพ่ือการวิจัย 1   3(3 – 0) 

 (ส าหรับผู้ไม่มพ้ืีนฐานทางคณติศาสตร)์ 

FE 521  Statistics for Research 1 

 (ส าหรับผู้ไม่มพ้ืีนฐานทางคณติศาสตร)์ 

พฐ 522 สถติเิพ่ือการวิจัย 2   3(3 – 0) 

FE 522 Statistics for Research 2 

พฐ 531 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและวิจัย  

     2(2 – 0) 

FE 531 Computer for Education And Research 

- 

 

หมวดวิชาเอกบงัคบั  

แผน ก (2)  ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกติ 

แผน ข       ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกติ  

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ทน 510  การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(3 – 0) 

ET 510 Research in Educational Technology 

ทน 511  การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน3(3 - 0) 

ET 511 Instructional Design and Development  

หมวดวิชาเอกบงัคบั 12 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชา

ดงัต่อไปนี้  

ทน 511 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

           3(3-0-6) 

ET 511  Instructional Systems Design and  

             Development 

ทน 512  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  

ปรับรายวิชาให้ทนักบัสภาวการณ ์และสภาพสงัคมใน

ปัจจุบนั ทั้งยังสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาอกีด้วย 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

ทน 512  การจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา 3(3 – 0) 

ET 512 Management of Educational Technology  

 System 

ทน 513  ทกัษะการสื่อสาร   3(3 – 0) 

ET 513 Communication Skills 

ทน 624 ประสบการณก์ารพัฒนาโครงการเทคโนโลยี 

 การศึกษา            3(3 – 1)* 

ET 624 Experience in Educational Technology  

 Project Development 

* เฉพาะ แผน ข 

             3(2-2-4) 

ET 512  Development of Education Media and  

            Innovation  

ทน 513  การบริหารและจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา 

           3(3-0-6) 

ET 513  Administration and Management in  

           Educational Technology 

ทน 531  สมัมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(1-4-4) 

ET 531  Research Seminars in Educational Technology 

วิชาเอกเลือก  

แผน ก (2) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

แผน ข  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ  

จากรายวิชาต่อไปนี้ 

ทน 514 สื่อสารมวลชนกบัการศึกษา  2(2 – 0) 

ET 514  Mass Communication and Education 

ทน 520  การเขยีนส าหรับสื่อการศึกษา 2(2 – 0) 

ET 520 Writing for Educational Media 

ทน 530 กราฟิคสเ์พ่ือการศึกษา  3(3 - 1) 

ET 530  Graphics for Education  

ทน 531 การถ่ายภาพเพ่ือการศึกษา   3(3 – 1) 

ET 531 Photography for Education 

ทน 532  โทรทศัน์เพ่ือการศึกษา  3(3 – 1) 

ET 532  Television for Educational 

หมวดวิชาเอกเลือก เลือกไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต จาก

กลุ่มวิชาดงัต่อไปนี้  

1. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ทน 514 การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

              3(3-0-6) 

ET 514 Change in Educational Technology 

ทน 515 การออกแบบกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอน 

             3(2-2-4) 

ET 515 Instructional Graphic Design 

ทน 516 สื่อมลัตมิเีดยีเพ่ือการเรียนรู้          3(2-2-4) 

ET 516Multimedia for Learning 

ทน 517 กลยุทธแ์ละเทคนิคการน าเสนอ     3(2-2-4) 

ET 517 Presentation: Strategies and Tactics 

เพ่ิมความหลากหลยของวิชาเลือก เพ่ือให้นิสติมโีอกาส

เลือกเรียนตามกลุ่มที่ตนเองสนใจ 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

ทน 533  วิทยุเพ่ือการศึกษา   3(3 – 1) 

ET 533 Radio for Educational 

ทน 534 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา   3(3 – 1) 

ET 534 Computer for Education 

ทน 535  การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

     3(3 – 1) 

ET 535  Design and Development of Computer- 

 Assisted Instruction 

ทน 536 การจัดระบบสารสนเทศสื่อการสอน 3(3 – 1) 

ET 536  Management of Information System for 

 Instructional Media 

ทน 620  สมัมนาเทคโนโลยีการศึกษา   2(2 – 0) 

ET 620 Seminar in Educational Technology 

ทน 621  นวัตกรรมการศึกษา   2(2 – 0) 

ET 621  Educational Innovation 

ทน 622 บูรณาการสื่อ หลักสตูรและการสอน  2(2 – 0) 

ET 622 Curriculum Integration of Instructional  

 Media 

ทน 623 การศึกษาอสิระ    2(2 – 0) 

ET 623 Independent Study  

ทน 624  ประสบการณพั์ฒนาโครงการเทคโนโลยี 

 การศึกษา   3(3 – 1) 

ET 624 Experience in Educational Technology Project  

 Development 

ทน 630  ระบบการเรียนการสอนด้วยตนเอง  2(2 – 1) 

ทน 518 การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา3(2-2-4) 

ET 518 Training in Educational Technology  

2. กลุ่มวิชาวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา 

ทน 532 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทางเทคโนโลยี

การศึกษา              3(2-2-4) 

ET 532 Construction and Development of Measuring  

 Instruments in Educational Technology 

ทน 533  สถติทิางเทคโนโลยีการศึกษา         3(2-2-4) 

ET 533  Statistics for Educational Tech 

ทน 534 การศึกษาตามเอกตับุคคล           3(2-2-4) 

ET 534 Independence Study  

3. กลุ่มวิชาวิธีวิทยาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์ 

(e-Learning Methodology) 

ทน 551 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการการเรียน 

           การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์              3(3-0-6) 

ET 551 Policy and Strategy in e-Learning          

           Management 

ทน 552 การออกแบบ การพัฒนา และการประเมนิการ 

           เรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์           3(2-2-4) 

ET 552 Design Development and Evaluation of  

            e-Learning  

ทน 553 นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์

              3(3-0-6) 

ET 553 Innovation of e-Learning System 
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หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2540 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

ET 630 Self Instructional System 

ทน 631  สื่อการเรียนการสอนทางไกล  2(2 – 1) 

ET 631 Distance Learning Media 

ทน 632 เทคโนโลยีสื่อปฏสิมัพันธ ์  2(2 – 1) 

ET 632 Interactive Media Technology 

ทน 633 สื่อการศึกษาอเนกทศัน ์  2(2 – 1) 

ET 633 Educational Multi-images Media  

กลุ่มปริญญานิพนธ ์  

ส าหรับ แผน ข.  

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ทน 688  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้าน 

 เทคโนโลยีการศึกษา  4(0 – 8) 

ET 688 Self Study Project in Educational Technology 

ส าหรับ แผน ก (2) 

ปริญญานิพนธ ์

ทน 699 ปริญญานิพนธ ์          12(0 – 24) 

ET 699  Thesis 

ส าหรับหลักสตูรแผน ก(2) ก าหนดให้ท าปริญญานิพนธ์

จ านวน 12  หน่วยกติ ดงัต่อไปนี้  

ทน 699 ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

ET 699 Thesis 

 

การพ่ิมขดีความสามารถในการวิจัยส าหรับนิสติระดบั

มหาบณัฑติ และความลุ่มลึกในด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 


