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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท้ังสามแห่ง คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยอาศัยการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
แรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการดํารงรักษาค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของสังคมไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย พร้อมท้ังปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ
ช้ันสูงอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556) ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกแบบ
หลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวีความสําคัญเพ่ิมขึ้น และในปลายปี พ.ศ. 2558 จะเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of Southeast Asian 
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Nations) จึงจําเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียม ความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    โลกในศตวรรษท่ี 21 มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง ส่งผลทางบวก คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทําให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกันก็ส่งผลทางลบ คือ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตให้มี
ความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  จึงส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมในทักษะท่ีจําเป็นต่อการ
ดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ  2) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรู้ (Literacy) สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  การริเริ่มสร้างสรรค์และการนํา
ตนเอง  ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างและภาวะรับผิดชอบ ภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ  

   นอกจากน้ี ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพ่ิมเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยเพ่ิมเติมจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
     จากสภาพการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุสภา จึงส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       การศึกษาคือการพัฒนาการเรียนรู้ ของมนุษย์ ท้ังทางวิชาการ  วิชาชีพและทางสังคม                 
การลงทุนทางการศึกษาในทุกระดับนับว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การ
จัดการศึกษาจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีว่า “การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ “การศึกษาคือการ
สร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์” จากแนวคิดดังกล่าว จึงนํามาเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐานและวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้เรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีทางการศึกษาและ
ผู้เรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  

    จากการสํารวจความคิดเห็นต่อการเข้าศึกษาของนิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ พบว่า เหตุผลท่ีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี เพราะความมีช่ือเสียงด้าน
การศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 72) โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการรับราชการครูเม่ือสําเร็จการศึกษา (ร้อยละ 68) 
ต้องการนําวุฒิการศึกษาไปปรับวิทยฐานะ (ร้อยละ 45) และต้องการวางแนวทางในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกด้านการศึกษา (ร้อยละ 36) นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเน้นของหลักสูตรว่าควรเน้น
เนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน (PCK: Pedagogy Content Knowledge) ในอัตราส่วน 50:50 
(ร้อยละ 51) รองลงมาคือ เน้ือหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอนในอัตราส่วน 70:30 (ร้อยละ 21) 
นอกจากน้ีนิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของหลักสูตรว่า หลักสูตรควรเปิดโอกาสการเข้าศึกษา
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สําหรับผู้ไม่มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษาได้วุฒิการศึกษา กศ.ม. และสามารถขอ      
ใบประกอบวิชาชีพครู (ร้อยละ 54) 

ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  นอกจากน้ียังเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ท่ีสนใจท่ีจะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง 
อันจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศสืบไป 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
           ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ระบุวิสัยทัศน์
ท่ีว่าด้วย “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่าง
ย่ังยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” และจุดเน้น คือ “ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม       
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม   
มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนําองค์กรเชิงรุกและกลยุทธ์
การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญด้านการสอนและการวิจัย เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์    
ทําให้สังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2556) 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเป็นสถาบันผลิตครูช้ันสูงแห่งแรกของ
ประเทศไทย มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพและจริยธรรมในวิชาชีพเป็นท่ียอมรับ
ของสังคม จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ ดํารงไว้ซ่ึงความเป็นผู้นําด้านการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและพัฒนาประเทศต่อไป 
 

13. ความสัมพันธ์ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 
13.2 การบริหารจัดการ 

ไม่มี 
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แ
แ
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หลัก

 
 

1. ปรัชญา ค
1.1 ปรัชญ

              คุณ
และการจัดกา

1.2 ความ
สา

การศึกษาในร
อย่างมีจรรยา
การศึกษาขั้นพื
และเท่าทันกา
และคํานึงถึงป
มีส่วนร่วมในก

1.3 วัตถุป
1.3.1

1.3.2
1.3.3

2. แผนพัฒน
แ

1. พัฒนาอ
วิทยาการแ
วิชาการแก

2.ปรับปรุง
เรียนการส
ทันสมัย 
3.สร้างเครื
สถานศึกษ
ปฐมวัย แล
เก่ียวข้อง 
4. ติดตาม
ปรับปรุง 

กสูตรการศึกษามห

ความสําคัญแล
ญาของหลักสู
ณภาพทางการ
ารเรียนรู้ 
มสําคัญของห
าขาวิชาวิทยาก
ระดับมหาบัณ
าบรรณทางวิช
พ้ืนฐาน จัดทํา
ารเปลี่ยนแปล
ประโยชน์ของ
การยกระดับคุ
ประสงค์ของห
1 มีทักษะทาง

การจัดการเ
2 มีคุณธรรม 
3 รู้เท่าทันต่อ

ได้อย่างสรา้
 

นาปรับปรุง 
แผนพัฒนา 
อาจารย์ผู้สอนให
และผลิตผลงาน
ก่สังคม 

งสถานท่ี ส่ือการ
สอนให้เพียงพอแ

รือข่ายกับ
ษา ศูนย์การศึกษ
ละหน่วยงานท่ี
 
การใช้หลักสูตร

หาบัณฑิต สาขาวิช

หมว

ละวัตถุประส
สูตร 
รศึกษาเป็นผล

หลักสูตร 
การทางการศึ
ฑิตมีจุดมุ่งหม
ชาการและวิช
าข้อเสนอเชิงน
ลงของวิทยาก
ส่วนรวมเป็นส
ณภาพการจัด
หลักสูตร เพ่ือ
งปัญญา  มีภา
เรียนรู้ โดยใช้
 จริยธรรม จร
การเปลี่ยนแป
างสรรค์และมี

ห้ทัน
นทาง

สนับสน
ประสบ
สัมมนา
บริการ

ร
และ

-ปรับป
- จัดหา
ห้องปฏิ

ษา
-สร้างค
สถานศึ
ประกอ

รท่ี - จัดปร
หลักสูต
- สอบถ
จัดการ

ชาวิทยาการทางกา

วดที ่2 ข้อมู

งค์ของหลักสู

ลของการพัฒน

ศึกษาและการ
มายเพ่ือผลิตม
ชาชีพเพ่ือสะท
นโยบายและส
การและเทคโน
สําคัญ ดังน้ันม
ดการศึกษาขั้น
อผลิตบัณฑิตให
าวะผู้นําทางวิช
้วิจัยเป็นฐาน 
รยาบรรณวิช
ปลงของวิทยา
ความสุข 

กลย
นุนอาจารย์ให้ได
บการณ์โดยการศ
า ทําวิจัย และเผ
รวิชาการแก่สังค
ปรุงห้องบรรยาย
าห้องปฏิบัติการ
ฏบิัติการการสอ
ความร่วมมือทา
ศกึษา ศูนย์การศึ
อบการ และหน่ว

ระชุมสัมมนาคณ
ตรและอาจารย์ผ
ถามความคิดเห็
รเรียนการสอนต
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ารศึกษาและการจั

มูลเฉพาะหลั

สูตร 

นาเทคโนโลยีแ

จัดการเรียนรู้
มหาบัณฑิตที่มี
ท้อนวิกฤตขอ
สร้างสรรค์นวั
นโลยี รวมทั้งส
มหาบัณฑิตขอ
นพ้ืนฐานของป
ห้มีคุณสมบัติ
ชาการ พัฒนา
 และสามารถสื
าชีพทางการศึ
าการและสังคม

ยุทธ์ 
ด้เพิ่มพูนความรู้
ศึกษาต่อ ดูงาน
ผยแพร่ผลงานโ
คม 
ย และส่ือให้เหม
รวิทยาศาสตร์ แ
นแบบจุลภาค 
งวิชาการกับ
ศกึษาปฐมวัย ส
วยงานที่เก่ียวข้อ

ณะกรรมการบริ
ผู้สอน 
นของนิสิตต่อก
ตามหลักสูตร 

 
 
 

จัดการเรียนรู้ (หลัก

ลกัสูตร 

และการวิจัยด้

รู้เป็นสาขาหลั
มีความสามาร
องการสอนแล
ัตกรรมที่สอด
ส่งเสริมความ
องหลักสูตรดัง
ประเทศต่อไป
และคุณลักษณ
าและสร้างสร
สื่อสารทางวิช
ศึกษา และมีจิ
ม สามารถปรั

รู้และ
น อบรม 
โดยการ

1. จํา
2. ป ิ
วิชาก
ลักษ

มาะสม 
และ
 

ห้อง
เรียน
เพียง

สถาน
อง 

จดห
ศูนย์
ประ
เกี่ยว

รหิาร

าร

1.เอ
 
2.รา

ักสูตรปรับปรุง พ

ด้านวิทยาการ

ักของวิชาชีพ
รถและสมรรถ
ละการจัดการ
ดคล้องกับบริบ
เป็นผู้นําทางวิ
ังกล่าวจะเป็น

ป       
ณะดังต่อไปน้ี 
รค์นวัตกรรมท
ชาการอย่างมีป
จิตสาธารณะ 
รบัตัวและทําง

หลักฐาน/
านวนอาจารย์ท่ี
ริมาณงานวิจัย 
การและผลงาน
ษณะต่างๆ  
เรียน ห้องประช
นการสอนได้รับ
งพอและทันสมั
หมายตอบรับจา
ย์การศึกษาปฐม
กอบการ และห
วข้อง 
กสารสรุปผลกา

ายงานสรุปความ

.ศ.2559) 

รทางการศึกษา

ครู ดังน้ันการ
ถภาพใน การวิ
รเรียนรู้ในระ
บทของสังคมไ
วิชาการ อุทิศ
นกําลังสําคัญแ

้ 
ทางการศึกษา
ประสิทธิภาพ 
 
านร่วมกับผู้อ่ื

/ตัวบง่ชี ้
ท่ีศึกษา ฝึกอบรม
 การบริการทาง
นวิชาการใน

ชุม และส่ือการ
การปรับปรุงให้
ัย 
กสถานศึกษา   
วัย สถาน
หน่วยงานท่ี

ารสัมมนา 

มคิดเห็นของนิสิ

า

รจัด
วิจัย
ะดับ
ไทย
ศตน
และ

าและ 
 

น

ม  
 

ห้

  

สิต 



 

 

 

1. 

เป็น
ระ

2. 

    

หลักสูต

หมวด

ระบบการจัด
1.1 ระบบ 

จัดการศึ
นการจัดการศึ
ดับบัณฑิตศกึ
1.2 การจัด

 มี  ทั้งน้ี
1.3 การเทีย

 ไม่มี  
 

การดําเนินก
2.1 วัน-เวล
     ภ
    ภ
    

2.2 คุณสม
ผู้มีสิทธ์ิ
ศรีนคริ

1) สํา
1.

                 
1.

2) มีค
3) ไม

2.3 ปัญหาข
     นิสิตบา

2.4 กลยุทธ์
จัดรายวิ

2.5 แผนกา
จํานวน
นิสิตที่ค
 
 
 
 
 
 
 

ตรการศึกษามหาบ

ดที ่3 ระบบ

ดการศึกษา 
 
ศึกษาเป็นระบ
ศึกษาแบบเต็ม
ษา 
การศึกษาภา

นี้ขึ้นอยู่กับการ
ยบเคียงหน่วย

การหลักสูตร 
าในการดําเนิ
ภาคต้น 
ภาคปลาย 
  
บัติของผู้เข้า
ธ์ิเข้าศึกษาในห
นทรวิโรฒ ว่า
าเร็จการศึกษา
1) การศึกษา

      หลักสูตร 
2) บัณฑิตในส
ความประพฤติ
ม่เป็นโรคติดต่อ
ของนิสิตแรก
างคนมีความรู้
ธ์ในการดําเนนิ
วิชาให้เรียนเพิ
ารรับนิสิตและ
นนิสิตที่จะรับเ
คาดว่าจะสําเร็

บัณฑิต สาขาวิชาวิ

บการจัดการ

บบทวิภาค หนึ
มเวลา เป็นไป

าคฤดูร้อน   
รพิจารณาของ
ยกิตในระบบท

 
นนิการเรียนก

เดือน สิงหา
เดือน มกรา

ศึกษา 
หลักสูตรการศึ
าด้วยการศึกษ
าระดับปริญญ
บัณฑิต (กศ.บ
 5 ปี หรือ 4 ปี
สาขาอื่นที่เกีย่
ติดี 
อร้ายแรงหรอื
เข้า  
้ด้านภาษาอังก
นการเพื่อแก้ไ
พ่ิมเติมด้านภา
ะผู้สําเร็จการ
เข้าเรียนในช่ว
รจ็การศึกษา แ
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วิทยาการทางการศึ

รศึกษา การด

นึ่งภาคการศึก
ตามข้อบังคบั

งคณะกรรมกา
ทวิภาค 

ารสอน 
าคม – เดือน ธ
าคม – เดือน 

ศึกษามหาบัณ
ษาระดับบัณฑิต
ญาตรี  ปริญญ
บ.) หรือ ครุศา
ปี 
ยวข้องกับวิชา

อเป็นโรคที่เปน็

กฤษไม่เพียงพ
ไขปัญหา/ ขอ้
าษาอังกฤษ ซ่ึ
รศึกษาในระย
วง 5 ปี  (พ.ศ
แสดงดังตารา

- 

 
ศึกษาและการจัดก

ดําเนินการแ

กษามีระยะเวล
บมหาวิทยาลยั

ารบริหารหลกั

 ธันวาคม  
 พฤษภาคม 

ฑิต ต้องมีคุณ
ตศึกษา คือ 

ญาบัณฑิต หรอื
าสตรบันฑิต (

าเอก 

นอุปสรรคต่อก

พอ 
อจํากัดของนิ
งดําเนินการโด
ะ 5 ปี 

ศ.2559 – 25
งต่อไปน้ี 

การเรียนรู้ (หลักสู

และโครงสร้า

ลาเรียนไม่น้อ
ยศรีนครินทรวิ

กสูตร 

ณสมบัติตามข้อ
 

อ เทียบเท่า ดั
 (ค.บ.) หรือ ศึ

การศึกษา   

นสิิตในข้อ 2.3
ดยบัณฑิตวิทย

563) แยกตา

สตรปรับปรุง พ.ศ.

างของหลัก

ยกว่า 15 สัป
วิโรฒว่าด้วยกา

อบังคับมหาวิท

ดังนี้ 
ึกษาศาสตร์บั

3 
ยาลัย 

ามวิชาเอกต่าง

2559) 

สูตร 

ดาห์  
ารศึกษา 

ทยาลัย 

ัณฑิต (ศษ.บ.

งๆ และจํานว

.)  

น
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 2563 แยกตามวิชาเอก 
    วิชาเอก 
                           เวลาเรียน 

จํานวนนิสิตท่ีรับเข้าศกึษาแต่ละปีการศกึษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

การศึกษาปฐมวัย - 15 - 15 - 
  - ในเวลาราชการ - 5 - 5 - 
  - นอกเวลาราชการ - 10 - 10 - 
การประถมศึกษา 20(5) - 20(5) - 20(5) 
  - ในเวลาราชการ 5 - 5 - 5 
  - นอกเวลาราชการ 15 - 15 - 15 
วิทยาการการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย  15 (5) - 15 (5) - 15 (5) 
  - ในเวลาราชการ 5 - 5 - 5 
  - นอกเวลาราชการ 10 - 10 - 10 
วิทยาการการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15(5) - 15(5) - 15(5) 
  - ในเวลาราชการ 5 - 5 - 5 
  - นอกเวลาราชการ 10 - 10 - 10 
วิทยาการการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  25 (10) 10 (10) 25 (10) 10 (10) 25 (10) 
  - ในเวลาราชการ 10 10 10 10 10 
  - นอกเวลาราชการ 15 - 15 - 15 
วิทยาการการจดัการเรียนรู้สังคมศึกษา  11 (3) - 11 (3) - 11 (3) 
  - ในเวลาราชการ 2(3) - 2(3) - 2(3) 
  - นอกเวลาราชการ 6 - 6 - 6 
วิทยาการการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ - 10(5) 10(5) 10(5) 10(5) 
  - ในเวลาราชการ - 5(5) 5(5) 5(5) 5(5) 
  - นอกเวลาราชการ - - - - - 

รวม 86 35 96 35 96 
หมายเหตุ จํานวนในวงเล็บ หมายถึง จํานวนนิสิตที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา และประสงค์ขอเทียบ 
            มาตรฐานวิชาชีพครู 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 – 2563 
จํานวนนิสิต จํานวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีท่ี 1  86 35 96 35 96 
ชั้นปีท่ี 2  - 86 35 96 35 
รวมนิสิตในแตล่ะปี 86 121 131 131 131 
จํานวนนิสิตท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 86 35 96 35 
รวมผู้สําเร็จการศึกษาสะสม  - 86 121 217 252 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) สําหรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง

การศึกษา ซ่ึงลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 รายการ ยอดรวม ต่อหัว 
ค่าใช้จ่ายสะสม 

ต่อหัว 
ระดับหลักสูตร       

ค่าสอน (คณะ จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียม) 342,000 34,200.00  
ค่าวัสดุ (อยู่ท่ีหลักสูตร) 60,000 6,000.00  
ค่าจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร (อยู่ท่ีหลักสูตร) 60,000 6,000.00  
ค่าใช้สถานท่ี (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน :  
     อยู่ที่คณะ)         30,000 3,000.00  
ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสูตร (อยู่ท่ีหลักสูตร) 20,000 2,000.00  
รวมระดับหลักสูตร  51,200.00 51,200.00 

ระดับคณะ    
งบพัฒนาวิจัย  3,200.00  
งบพัฒนาหน่วยงาน  3,200.00  
ค่าส่วนกลางคณะ  6,400.00  
รวมระดับคณะ  12,800.00 64,000.00 

ปริญญานิพนธ์    
ค่าตอบแทนกรรมการ  16,250.00 80,250.00 

ระดับมหาวิทยาลัย    
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  14,161.76  
ค่าประกันความเส่ียง  4,969.04  
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง    

ส่วนกลาง  8,720.00  
หอสมุดกลาง  6,000.00  
สน.คอมพิวเตอร์  2,080.00  
บัณฑิตวิทยาลัย  11,808.00  

    รวมระดับมหาวิทยาลัย  47,738.80 127,988.80 
รวมค่าใช้จ่ายตอ่หัวนิสิตท้ังส้ิน  127,988.80 127,988.80 
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (4 งวด)   31,997.20 
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (ปรับเลขกลม)   32,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ถัวเฉลี่ย)   128,000.00 บาท 

 ถัวจ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน   128,000 บาท 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) สําหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์) และประสงค์ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพครู ซ่ึงลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 

รายการ ยอดรวม ต่อหัว 
ค่าใช้จ่ายสะสม

ต่อหัว 
ระดับหลักสูตร       

ค่าสอน (คณะ จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียม)       396,000  39,600.00   
ค่าบริหารการจัดการนิเทศทางการศึกษา (อยู่ท่ีหลักสูตร)   121,500 12,150.00  
ค่าวัสดุ (อยู่ท่ีหลักสูตร)         75,000       7,500.00    
ค่าจัดกิจกรรมท้ังหลักสูตร (อยู่ที่หลักสูตร)        75,000       7,500.00    
ค่าใช้สถานท่ี (ค่าไฟฟ้าและค่าปรับปรุงห้องเรียน:         
อยู่ท่ีคณะ)        37,500       3,750.00    
ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสูตร (อยู่ท่ีหลักสูตร)        25,000       2,500.00    
รวมระดับหลักสูตร      73,000.00     73,000.00  

ระดับคณะ       
งบพัฒนาวิจัย        4,562.50    
งบพัฒนาหน่วยงาน        4,562.50   
ค่าส่วนกลางคณะ        9,125.00    
รวมระดับคณะ      18,250.00     91,250.00  

ปริญญานิพนธ์       
ค่าตอบแทนกรรมการ      16,250.00   107,500.00  

ระดับมหาวิทยาลัย       
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย      18,970.00    
ค่าประกันความเส่ียง        6,656.00   
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง      

ส่วนกลาง      10,900.00   
หอสมุดกลาง        7,500.00   
สน.คอมพิวเตอร์        2,600.00   
บัณฑิตวิทยาลัย      14,760.00   

    รวมระดับมหาวิทยาลัย  68,886.00  168,887.00 
รวมค่าใช้จ่ายตอ่หัวนิสิตท้ังส้ิน      688,887.00   1688,887.00  
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (5 งวด)     33,777.40  
ค่าใช้จ่ายประมาณการต่องวด (ปรับเลขกลม)     34,000.00 บาท  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ถัวเฉลี่ย)   170,000.00 บาท 

 ถัวจ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน   170,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา   
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

 นิสิตที่เคยเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ท้ังน้ี
เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ท่ีได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือนับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิตเพ่ือนับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่า
รายวิชาตามหลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะต้องเรียนและเลือกเรียนวิชาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
1.1 หลักสูตร 

1.1.1 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  หลักสูตร  แผน ก 2     
1) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า  

26 หน่วยกิต และทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
2) สําหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) และประสงค์

ขอเทียบมาตรฐานวิชาชีพครู ต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
3 หน่วยกิต  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต และทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 
53 หน่วยกิต 
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1.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  ดังตารางต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิต (แผน ก 2) 
ผู้มีประสบการณ์ 
ทางการศึกษา 

 

ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา และ
ประสงค์ขอเทียบมาตรฐาน 

วิชาชีพครู 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
   3.1 วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
   3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
5. ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชพี - หน่วยกิต  9 หน่วยกิต 
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต 

  

 

1.1.3  รายวิชา 
ความหมายของรหัสวิชา  
1) เลขรหัสสามตัวแรก  

1.1 เลขรหัสตัวแรก  5-7  หมายถึง  ระดับท่ีเปิดสอน ระดับปริญญาโท  
       1.2 เลขรหัสตัวท่ีสอง      หมายถึง  หมวดวิชาหรือวิชาเอก ได้แก่ 

0 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา หรือหมวดวิชาแกน  
1 หมายถึง วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
2 หมายถึง วิชาเอกการประถมศึกษา  
3 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  
4 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  
7 หมายถึง วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
8 หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี 
9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 1.3 เลขรหัสตัวท่ีสาม หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาหรือวิชาเอกของเลขรหัสตัวที่สอง 
2) เลขรหสันอกวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ 
3) เลขรหัสในวงเล็บ 

3.1 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวท่ีหนึ่ง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
       3.2 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวท่ีสอง หมายถึง จํานวนช่ัวโมงภาคปฏิบัติและภาคสนาม 

3.3 เลขรหัสในวงเล็บ ตัวท่ีสาม หมายถึง จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา   

พฐ 501 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
FE 501 Research and Statistics in Education  
พฐ 502 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้   3(2-2-5) 
FE 502 Education for Development  to Learning Society  
พฐ 503*   จิตวิทยาทางการศึกษา 2(2-0-4) 
FE 503 Educational Psychology  
พฐ 504* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-2-3) 
FE 504 Educational Innovation and Information Technology  
พฐ 505* ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
FE 505 Languages and Culture for Teacher Professional Development  

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)
ต้องเรียนเพ่ิมเติม 

 

 หมวดวิชาแกน   
วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ELM 501 Curriculum Development and Educational Quality Assurance  
วกจ 502 การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู 3(2-2-5) 
ELM 502 Learning Management and Teachers’ Code of Ethics  

  หมวดวิชาเอก 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาจํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเพียง 1 วิชาเอก ดังต่อไปนี้  

1) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) 
2) วิชาเอกการประถมศึกษา (Elementary Education) 
3) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (Science of Thai Language Learning Management)   
4) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Science of Mathematics Learning Management) 
5) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science of Science Learning Management) 
6) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (Science of Social Studies Learning Management) 
7) วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Science of English Learning Management) 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

ข) วิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 
 

วกจ 524   วิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5) 
ELM 524 Science of Health and Physical Education Learning Management 
วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป ์ 3(2-2-5) 
ELM 525 Science of Visual Art, Music and Dance Learning Management    
วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม                   2(1-2-3)  
ELM 526    Seminar in Problems and Development in Values Morals and 

Ethics 
 

วกจ 527    สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพของผู้สอน                     2(1-2-3)  
ELM 527   Seminar in  Enhancement of  Teacher’s Strategies and Competence      
วกจ 528    การพัฒนาและวิเคราะหแ์บบเรียนและสื่อการเรียน 2(2-0-4)  
ELM 528   Development and Analysis on Textbooks and Media  
วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรมสําหรับเด็ก                          2(2-0-4)  
ELM 529 Literature and Critiques on Children’s Literary  
วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการประเมินผล 3(2-2-5) 
ELM 532   Methodology of  Thai Language  Learning Management and Assessment   
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
ELM 541 Science of Mathematics Learning Management  
วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประเมินผล          3(2-2-5) 
ELM 552   Methodology of Science Learning Management and Assessment 
วกจ  562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาและการประเมินผล 3(2-2-5) 
ELM 562   Methodology of Social Studies Learning Management and Assessment 
วกจ 571  วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 3(2-2-5) 
ELM 571  Science of Organizing Learning English in Schools  
วกจ 621 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาํหรับการศึกษาและการวิจัย 2(2-0-4)  
ELM 621 Computer and Technology for Education and Research  
วกจ 622 สัมมนาปัญหาและการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 2(1-2-3)  
ELM 622 Seminar in Problems and Development of Learner Activities  
วกจ 623 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 2(1-2-3)  
ELM 623 Seminar in Behavior and Development  Young  Children  
วกจ 624    สัมมนาการบริหารและการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน 2(1-2-3)  
ELM 624 Seminar in Educational Administration and Supervision  
วกจ 625 สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครูในชุมชน  2(1-2-3)  
ELM 625 Seminar in the Role of School and Teacher in the Community  
วกจ 626 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   2(0-4-2)  
ELM 626   Independent Study  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

ข) วิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 
 

วกจ 574    การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ    2(1-2-3) 
ELM 574    Workshops for English Teachers  
วกจ 575 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้หนังสือ                                          2(2-0-4)  
ELM 575 A Study on Language and Literacy  
วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 2(1-2-3) 
ELM 576   Classroom-Research Techniques and Methodology for Teaching of English 
วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู                                                         2(1-2-3) 
ELM 577 English for Teachers                                                                
วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  2(0-4-2)  
ELM 578   Independent Study                                                                 

 

 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  เลอืกเรียนรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาใดๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา  
                               จํานวน 2 หน่วยกิต 
     

วกจ 581    องค์การแหง่การเรียนรู้และการจัดการความรู้สําหรับครู 2(2-0-4) 
ELM 581   Learning Organization and Knowledge Management  for Teacher 
วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ELM 582 Educational Policy  Analysis  
วกจ 583   วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ELM 583 Qualitative Research for Learning Management  
วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 
ELM 584 Academic Writing  
วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
ELM 585 Inclusive Education  
วกจ 586 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้          3(2-2-5) 
ELM 586 Information Technology for Learning Development  

 
 ปรญิญานพินธ ์ ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
     

วกจ 691    ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1 4(0-12-0) 
ELM 691    Master’s Thesis 1  
วกจ 692    ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2 4(0-12-0) 
ELM 692    Master’s Thesis 2  
วกจ 693    ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3 4(0-12-0) 
ELM 693    Master’s Thesis 3  

 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กําหนดให้เรียนจํานวน 9 หน่วยกิต ดังน้ี 

  

วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3(0-6-3) 
ELM 791 Practicum in Profession of Teaching  



-21- 
 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

วกจ 792    การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 3(0-16-0) 
ELM 792 Internship 1  
วกจ 793    การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 3(0-16-0) 
ELM 793  Internship 2 

 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการจัดการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต แบบ ก 2 ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

 

ปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มี

ประสบการณ์
ทางการศึกษา  

ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางดา้น
การศึกษา และประสงค์ขอ
เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู 

พฐ 501
พฐ 502
พฐ 503
วกจ 501
วกจ 502 

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้   
จิตวิทยาทางการศึกษา  
การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู                  

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

 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

รวมจํานวนหน่วยกิต 12 14 
 

ปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มี

ประสบการณ์
ทางการศึกษา  

ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางดา้น
การศึกษา และประสงค์ขอ
เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู 

พฐ 504
พฐ 505 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู    

2(1-2-3) 
2(1-2-3)  

- 
- 

 
 

วกจ........
วกจ 791
วกจ 691 

............................................       (วิชาเลือก) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1 

9 
3(0-6-3) 
4(0-12-0) 

 
- 
 

 
 
 

รวมจํานวนหน่วยกิต 13 20 
 
 

ปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผู้มี

ประสบการณ์
ทางการศึกษา  

ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางดา้น
การศึกษา และประสงค์ขอ
เทียบมาตรฐานวิชาชีพครู 

วกจ.......
วกจ.......
วกจ 692
วกจ 793 

................................................(วิชาเลือก ) 

.................................................(วิชาเลือกเสรี) 
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2 
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 

3 
2 

4(0-12-0) 
3(0-16-0) 

 
 
 
- 

 
 
 
 

รวมจํานวนหน่วยกิต 9 12 
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ปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ผู้มี
ประสบการณ์

ทาง
การศึกษา  

ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางดา้น
การศึกษา และประสงค์ขอ
เทียบมาตรฐานวิชาชีพคร ู

วกจ 792 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2                 3(0-16-0) -  
วกจ 693 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3 4(0-12-0)   

รวมจํานวนหน่วยกิต 4 7 
 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา   
  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
      

พฐ 501 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(2-2-5) 
FE 501 Research and Statistics in Education  
 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการ 
เลือกใช้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระทําข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์
งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝีกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การแปลผล
และการเขียนรายงานการวิจัย 

  

พฐ 502 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้   3(2-2-5) 
FE 502 Education for Development  to Learning Society 
 ทําความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์  วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด 
ทางการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก 
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการศึกษาในมุมมองทางปรัชญาและสังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม เพ่ือนําไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือนําพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพ่ึงตนเองและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน   

 

พฐ 503*   จิตวิทยาทางการศึกษา 2(2-0-4) 
FE 503 Educational Psychology 
 ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการให้ 
คําปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทางสมอง พัฒนาการและ ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
การคิด เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิตและการปรับตัว 
ศึกษาการจัดบริการหลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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พฐ 504* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2(1-2-3) 
FE 504 Educational Innovation and Information Technology 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 
การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การ
ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการพัฒนาโครงงานสื่อ นวัตกรรม
การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้และชุมชนเป็นฐาน 

 

พฐ 505* ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 2 (1-2-3) 
FE 505 Languages and Culture for Teacher Professional Development 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความสําคัญและธรรมชาติของภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ  ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะทางภาษาเชิงบูรณาการ ทักษะการนําเสนอ
และการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู เข้าใจและเห็นคุณค่าของภาษาใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือสืบทอดวัฒนธรรม  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

   

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์)        
                 ต้องเรียนเพ่ิมเติม 
   

       หมวดวิชาแกน   
    กําหนดให้เรียนจํานวน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาดังต่อไปน้ี  

  

วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
ELM 501 Curriculum Development and Educational Quality Assurance 
 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวโน้ม หลักการ และทฤษฎีพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ รูปแบบ 
องค์ประกอบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร  รูปแบบและกลยุทธ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้ัง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยบนพ้ืนฐานงานวิจัยท่ีได้ผล ซ่ึงสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน และฝึก
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

วกจ 502 การจัดการเรียนรู้กับความเป็นครู 3(2-2-5) 
ELM 502 Learning Management and Teachers’ Code of Ethics 
 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู ้
และความเป็นครูบนพ้ืนฐานปรัชญาทางการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตตปัญญาศึกษา หลักการ 
รูปแบบ และกลวิธีการจัดการช้ันเรียน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  
สัมมนาประเด็นปัญหาที่สําคัญของงานครู  กฎหมาย  มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  สมรรถนะ
ของครูมืออาชีพ  การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู   ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  รวมทั้งการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของ
การจัดการเรียนรู้  โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพครู  จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตสํานึก
สาธารณะ 
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วกจ 515 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
ELM 515 Special Education for Young Children 
 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ พัฒนาการ 
ด้านต่างๆ ที่ล่าช้าหรือผิดปกติ การสังเกต และประเมินเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการเรียน
การสอนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อม การถ่ายโอน การ
ทํางานร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการ การออกแบบสื่อ และจัดกิจกรรม
โดยจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ 

  

วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3)  
ELM 516   Personnel Training in Early Childhood Education 
 ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการของการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
การวิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกหัวข้อ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับการอบรม   ฝึกปฏิบัติการ การทํางานร่วมกัน การเป็นผู้นําและผู้ตาม และการเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งจัดการ
ฝึกอบรมโครงการต่างๆ บนมาตรฐานของจรรยาบรรณการฝึกบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 

 

วกจ 517 การบริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 
ELM 517   Administration Supervision and Quality Assurance in Early Childhood 

Education 
 ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกลวิธีในการ 
บริหาร การนิเทศและการประกันคุณภาพด้านการศึกษาปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการงานบริหาร งานนิเทศ และ
งานประกันคุณภาพการศึกษาจากสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรต่างๆ บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
พร้อมทั้งจัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 

วกจ 518   สัมมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 
ELM 518 Seminar in Model of Learning Management for Young Children 
 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์  ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก และทฤษฎีการเรียนรู้ วิทยาการ 
จัดการศีกษา รูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรู้  หลักการจัดการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในภาวะปัจจุบัน การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมศักยภาพของเด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กท้ังสี่ด้าน การใช้สื่อเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย นํามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาจัดการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัยให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 

วกจ 519   สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)  
ELM 519 Seminar in Development and Behavior of Young Children 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา 
บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย รวมทั้งผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละวัยที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ฝึกปฏิบัติการสังเกตอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือนําผลจากปฏิบัติการมาจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

 ข) วิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี  
 

วกจ 524   วิทยาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  3(2-2-5) 
ELM 524 Science of Health and Physical Education Learning Management 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
รูปแบบกระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์
ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ  
พลศึกษาท่ีได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบส่ือ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการช้ันเรียน 

 

วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  3(2-2-5) 
ELM 525 Science of Visual Art, Music and Dance Learning Management   
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและ 
นาฏศิลป์ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการ จัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ท่ีได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้
นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ รวมทั้งการบริหารจัดการช้ันเรียน 

 

วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม                        2(1-2-3)  
ELM 526   Seminar in Problems and Development in Values Morals and Ethics 
 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม หลักการ  มาตรฐานวิชาชีพด้าน 
มาตรฐานการปฏิบัติตน การศึกษาปัญหาทางจริยธรรม การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาค่านิยม คุณธรรมข้ันสูง การแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตและดํารงตนเป็น
ผู้มีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลักคุณธรรมขั้นสูงและตามหลักศาสนาเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคม  การสร้างความกล้าหาญทางจริยธรรม การสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวม การตระหนักใน
การปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม การคุ้มครอง ดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึกสาธารณะให้กับชุมชน 

  

วกจ 527   สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพของผู้สอน                         2(1-2-3)  
ELM 527   Seminar in  Enhancement of  Teacher’s Strategies and Competence 
 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของเด็ก 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์และสมรรถภาพการสอน ศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยและกลวิธีใหม่ๆ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน การทดลองใช้  
การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักของวิชาชีพครู   

 

วกจ 528   การพัฒนาและวิเคราะห์แบบเรียนและส่ือการเรียน 2(2-0-4)  
ELM 528 Development and Analysis on Textbooks and Media 
 การศึกษาสภาพและคุณค่าของหนังสือเรียนและสื่อการเรียน  โดยพิจารณาความเหมาะสม 
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอน  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของรูปแบบเนื้อหาและ
มโนทัศน์ (Concept) เพ่ือประมวลข้อมูลนํามาพัฒนาหนังสือเรียน สื่อการเรียนและสื่อการสอนจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หาข้อยุติจากการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือนํามาเสนอแนวคิดนวัตกรรมในการพัฒนา
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

หนังสือเรียน  ให้สามารถเป็นปัจจัยเอ้ืออํานวยประสิทธิภาพต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(2-0-4)  
ELM 529 Literature and Critiques on Children’s Literary  
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีวรรณกรรมสําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและ 
ลักษณะของวรรณกรรมแปลงและแปลจากของต่างประเทศ  หลักการ และกระบวนการวิจารณ์
วรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีอยู่และพึงประสงค์  ความรับผิดชอบด้านวรรณกรรมของสังคม การส่งเสริมและ 
แพร่ขยายวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

  

วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการประเมินผล 3(2-2-5) 
ELM 532   Methodology of  Thai Language  Learning Management and Assessment 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ทั้งในและนอกห้องเรียน  การบริหารจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาไทย แนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งทางด้านความรู้ ทักษะภาษาและคุณลักษณะที่ดีในการ
ใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกับการศึกษาสภาพจริงใน
สถานศึกษา เพ่ือออกแบบและพัฒนากิจกรรม สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผล
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง และการคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีจรรยาบรรณและเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
ELM 541 Science of Mathematics Learning Management 
 ศึกษาและวิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี มุมมอง และความเข้าใจธรรมชาติของ 
คณิตศาสตร์แนวโน้มและวิทยาการทางคณิตศาสตร์ศึกษา และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การจัดการเรียนรู้ท้ัง
ในและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย โดยออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการ
ช้ันเรียน สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน การเรียนรวมและบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประเมินผล          3(2-2-5) 
ELM 552   Methodology of Science Learning Management and Assessment 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งใน 
และนอกห้องเรียน การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวโน้มของการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง และ  
จิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือมุ่งวินิจฉัย จัดตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ฝึก
ปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพ่ือวินิจฉัย 
ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
ซ่ึงคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

วกจ  562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาและการประเมินผล 3(2-2-5) 
ELM 562   Methodology of Social Studies Learning Management and Assessment 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด  หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา   
การจัดช้ันเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ การออกและพัฒนาสื่อ  การใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามสภาพจริง  ฝึกปฏิบัติการ
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนาสื่อ และวัดประเมินผลในสถานศึกษาจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 3(2-2-5) 
ELM 571 Science of English Learning Management in Schools 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎี ธรรมชาติในการพัฒนาภาษาแม่  ภาษาท่ีสองและ 
ภาษาต่างประเทศ  องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ ปัจจัย
และอิทธิพลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระบวนการสร้างและวิเคราะห์หลักสูตรในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยนวัตกรรมต่างๆ 
แนวโน้มใหม่ของหลักการและทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัดและ
ประเมินผลทางภาษา การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ  

 

วกจ 621 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาและการวิจัย 2(2-0-4)  
ELM 621 Computer and Technology for Education and Research      
 ศึกษาหลักการทํางานเบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็น 
เครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีต่างๆ สําหรับ 
การศึกษาและการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการ
ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการสบืค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

  

วกจ 622 สัมมนาปัญหาและการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน       2(1-2-3)  
ELM 622 Seminar in Problems and Development of Learner Activities 
 ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผู้เรียน คุณลักษณะและหน้าท่ีของครู  หลักเกณฑ์ 
ในการจัดในการจัดกิจกรรมผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาปัญหาและสถานการณ์การจัดกิจกรรม
ผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา  ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมผู้เรียน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัดกิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษาต่างๆ    

 

วกจ 623 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 2(1-2-3)  
ELM 623 Seminar in Behavior and Development Young Children 
 ทบทวนหลักการเก่ียวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและนําข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กวัยเรียน  ศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน  ศึกษา
ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและค้นคว้าแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย                     3(2-2-5) 
ELM 533   Seminar in Problems and Research of  Thai Language  Learning Management 
 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายสภาพปัญหา ผลกระทบของหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู้ภาษาไทย และแนวโน้มการวิจัยทางภาษาในอนาคต จากงานวิจัย บทความ ตํารา เอกสารและ
สภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย 

  

 ข) วิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 

วกจ 534 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 2(1-2-3) 
ELM 534   Development of Assessment Tools in Thai Language Learning 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลักการ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษา โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือทางการสอนภาษา  การบริหารจัดการ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการ
นําผลการวัดและประเมินไปใช้ เพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ 

  

วกจ 535   การใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ELM 535 Thai Language Usage for Learning Management  
 ศึกษา วิเคราะห์หลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย ท้ังในด้านการฟัง 
การดู การพูด การอ่านและการเขียน โดยการประยุกต์ทักษะการใช้ภาษาไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการฝึกปฏิบัติการสอนทักษะการใช้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

  

วกจ 536    วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
ELM 536   Thai Literature for Learning Management 
 ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมไทย ท้ังในด้านรูปแบบ  
เนื้อหา แนวคิด กลวิธีการประพันธ์ ตลอดจนมองเห็นคุณค่าทั้งด้านสารัตถะและสุนทรียภาพทางภาษาใน
แต่ละยุคสมัย โดยการประยุกต์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการฝึก
ปฏิบัติการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

  

วกจ 537  ศิลปะการจัดการเรียนรู้กวีนิพนธ์ไทย 2(1-2-3) 
ELM 537 Art of Thai Poetry Learning Management 
 ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะคําประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
อันเป็นลักษณะเฉพาะในภาษาไทยท่ีก่อให้เกิดลีลาต่างๆ ในการประพันธ์และนําหลักการจัดการเรียนรู้  
ร้อยแก้วและร้อยกรองไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    

วกจ 538   การวิเคราะห์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5) 
ELM 538 Analysis of   Linguistic Foundation for  Language Learning Management 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นทางภาษาศาสตร์ ในการวิเคราะห์เสียง  การจําแนกคํา  หน้าท่ีของคํา   
ระบบการสร้างคําและประโยค  วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาในด้านความหมาย โดยใช้ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์เพ่ือ นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   
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วกจ 539   การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย     2(1-2-3) 
ELM 539 Thai Language Usage in Research 
 ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัย รวมถึงการสร้าง 
เครื่องมือการวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาเก่ียวกับการใช้ภาษา การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในงานวิจัยอย่างมีเหตุผล มี
ศิลปะในการเขียน และสอดคล้องตามหลักกระบวนการวิจัย 

  

วกจ 631   การสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     3(2-2-5) 
ELM 631   Research Synthesis for Thai Learning Management 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสังเคราะห์ 
แนวทางการวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังในด้านรูปแบบ กระบวนการ 
กลวิธีการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวิเคราะห์ความรู้ การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การประเมินผลและ
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

  

วกจ 632   การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    2(1-2-3) 
ELM 632 Supervision of Thai Language Learning Management 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และรูปแบบต่าง ๆ สําหรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ทักษะและเทคนิคการนิเทศ การเสนอรูปแบบการสอนใหม่ ๆ และการประเมินระบบการนิเทศ เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  ศึกษาจริยธรรมและทักษะท่ีจําเป็นสําหรับผู้นิเทศก์  ฝึก
ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียน 

  

วกจ 633   คติชนวิทยาในแบบเรียนภาษาไทย  2(2-0-4) 
ELM 633   Folklore in Thai Textbooks 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางคติชนวิทยา ระเบียบและวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยาทางด้าน 
ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นท่ีสอดแทรกอยู่ในแบบเรียนภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาข้อมูลทาง
คติชนวิทยาเพ่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

   

วกจ 634   การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบ   2(1-2-3) 
ELM 634   Analysis of Thai Language in Textbooks and Supplement Books  
 ศึกษาความเป็นมาและเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบตาม 
หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการวิเคราะห์แบบเรียนเพ่ือพัฒนา 
แนวการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

วกจ 635   การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย   2(1-2-3) 
ELM635 Media, Material and Innovation Development in Thai Learning 

Management 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ  อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย วิเคราะห์ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอุปกรณ์การ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการสร้าง  พัฒนา และประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

วกจ 542 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
ELM 542 Assessment for Developing Mathematics Learning 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ และแนวโน้มของการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียน จัด
ตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือการวัด
และประเมินผลท่ีใช้ในงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการสร้าง ปรับปรุง บริหารจัดการใช้เครื่องมือ และตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือและแบบวัดทางการศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ 

   

วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
ELM 543 Seminar in Problems and Research of Mathematics Learning Management 
 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายแนวโน้ม ปัญหาและผลกระทบของหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากงานวิจัย บทความ ตํารา เอกสาร และสภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัย ศึกษาแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าเพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จากสื่อประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมต่างๆ ฝึกการเขียนบทความ
เชิงวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย  

 

ข) วิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 
    

วกจ 544 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2(2-0-4) 
ELM 544 Mathematical Concepts, Skills and Processes in Elementary Level 
 ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทัศน์และความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนามโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 

  

วกจ 545 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2(2-0-4) 
ELM 545 Mathematical Concepts, Skills and Processes in Secondary Level 
 ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง 
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมมโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนามโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 

  

วกจ 546 การพัฒนาส่ือ วัสดุ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
ELM 546 Media, Material and Innovation Development in Mathematics Learning 

Management 
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ การเลือกใช้ การพัฒนา การวิเคราะห์คุณภาพ ปัญหา 
และประเมินผลการใช้สื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและใช้สื่อ
และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการประเมินผล          3(2-2-5) 
ELM 552   Methodology of Science Learning Management and Assessment 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งใน 
และนอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการ
คิดขั้นสูง และจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือมุ่งวินิจฉัย จัดตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับการศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อ
วินิจฉัย ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ ซ่ึงคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
ELM 553 Seminar in Problems and Research of Science Learning Management 
 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายปัญหาและผลกระทบของหลักสูตรและการจัดการ 
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์จากงานวิจัย บทความ ตํารา เอกสาร และสภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมท้ังเสนอ  
แนวทางแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย 

 

ข) วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 
 

วกจ 554 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 2(2-0-4) 
ELM 554 Scientific Concept Development in Elementary Level  
 ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทัศน์ และ 
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนวทางการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  
ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 

 

วกจ 555 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 2(2-0-4) 
ELM 555 Scientific Concept Development in Secondary Level  
 ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์ และ 
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนวทางการพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์  
ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

 

วกจ 556 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ELM 556 Media and Innovation Development in Science Learning Management 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอุปกรณ์การจัด   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและพัฒนาสื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผล 
การใช้สื่อ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
ELM 557 Activities Management for Developing Science Potentials  
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของ 
ผู้เรียนรายบุคคล ตามความสนใจและความถนัด โดยคํานึงถึงธรรมชาติและวัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ โครงงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษา เกม ละคร การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และการประเมินผล 

   

วกจ 558 การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
ELM 558 Supervision of Science Learning Management  
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน 
การเป็นพ่ีเลี้ยงวิชาการ และปัญหาเก่ียวกับการบริหารและการนิเทศ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบั ติการนิเทศ การให้ข้อมูลย้อนกลับในระดับห้องเรียน  
การประเมินผลการนิเทศ และจัดทําโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

 

วกจ 559 การพัฒนาความคิดข้ันสูงทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
ELM 559 High Order Thinking Development in Science  
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และประเภทของการคิดขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้ังในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูง การวัดและ
ประเมินผลการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ 

  

วกจ 651 การจัดการช้ันเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 
ELM 651 Science Classroom and Laboratory Management  
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ และรูปแบบการจัดการช้ันเรียน การจัดบรรยากาศ 
การเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผู้เรียน สํารวจเพื่อ
ค้นหาปัญหา การจัดการช้ันเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ในสภาพจริงของช้ันเรียน และ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ทดลองใช้ และรายงานผล 

        

วกจ 652 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์          2(1-2-3) 
ELM 652   Development of Assessment Tools in Science Learning  
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ และแนวโน้มของการพัฒนาเคร่ืองวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือการวัดประเมินผลที่ใช้
ในงานวิจัย  ฝึกปฏิบัติการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถและศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน บริหารจัดการใช้เครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ  
แบบวัดการคิด แบบวัดเจตคติ และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมีจรรยาบรรณ 
 

วกจ 653 แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) 
ELM 653 Trends in Science Curriculum Development  
 ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน ประเด็นปัญหา และกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนและตอบสนอง  
ความต้องการของสังคม สืบค้น และวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเสนอโครงร่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

วกจ 565 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 2(1-2-3) 
ELM 565 Social Studies Learning Management for Citizenship 
 ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ์แนวคิด หลักการ  และทฤษฎีของความเป็นพลเมือง 
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้เพ่ือความเป็นพลเมืองในสังคมไทย พลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองทั้งในและ
นอกห้องเรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 

       

วกจ 566   สังคมศึกษาเพื่อความเข้าใจอาเซียน 2(1-2-3) 
ELM 566   Social Studies for ASEAN Understanding 
 ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์พัฒนาการและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน วิเคราะห์คู่มือหลักสูตร
อาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook) สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ตามคู่มือหลักสูตรอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

 

วกจ 567   สังคมศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   2(1-2-3) 
ELM 567   Social Studies and  Development of Moral and Ethics  
 ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม 
วิพากษ์ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ในสถานศึกษา ในหลักสูตร และในระดับบุคคล จาก
บทความ งานวิจัย ข่าวสารและสภาพจริงเพ่ือนําไปสู่การเสนอความคิดเห็นและแนวทางการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่เน้นการสร้างจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียน 

 

วกจ 568 สังคมศึกษากับส่ิงแวดล้อม 2(1-2-3) 
ELM 568 Social Studies and Environment 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการเชิงนิเวศวิทยา การพัฒนาจิตสํานึกและการมีส่วน 
ร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติและ
นําเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในมิติสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมจิตสาธารณะ 

 

วกจ 569 การนิเทศการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-2-3) 
ELM 569 Supervision of Social Studies Learning Management 
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การเป็น 
พ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ฝึกปฏิบัติการนิเทศ  การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และประเมินผลการนิเทศ 

 

วกจ 661 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มปัญหาสังคมไทย 2(1-2-3) 
ELM 661 Seminar in Issues and Trends of Thai Society Problems 
 วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นปัญหาในสังคมไทย บริบทด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ความเช่ือ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตใน
ปัจจุบัน  แนวโน้มในการจัดการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบและมีวิจารณญาณ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   เพ่ือนําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 

  

ข)  วิชาเอกเลือก     ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต   จากรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 
 

วกจ 574   การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
ELM 574   Workshops for English Teachers 
 ศึกษา ฝึกปฏิบัติ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีของการนิเทศการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีระบบ ศึกษารูปแบบเครื่องมือการนิเทศการสอนต่างๆ ที่ได้ผลจาก
งานวิจัย และฝึกปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือการนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน การฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และการทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพและการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

  

วกจ 575   การศึกษาเก่ียวกับภาษาและการรู้หนังสือ 2(2-0-4)  
ELM 575  Study on Language and Literacy 
 การศึกษาแนวโน้มใหม่ในการจัดการศึกษาด้านภาษาและการรู้หนังสือท่ีส่งผลต่อการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งจริยธรรม
และคุณธรรม รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการรู้
หนังสือในระดับการเรียนรู้ต่างๆพร้อมท้ังการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

  

วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน                 2(1-2-3) 
ELM 576   Classroom-Research Techniques and Methodology for Teaching of English 
 การศึกษาและประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ หลักการ ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัญหาการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ รูปแบบกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
การสังเกตและการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรม  
การสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปล
ผลข้อมูล 

  

วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู                                                         2(1-2-3) 
ELM 577 English for Teachers                                                                             
 การศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในช้ันเรียน การพัฒนาทักษะทางภาษาของครู 
ตามกรอบมาตราฐานอ้างอิงทางภาษาของสภายุโรป (CEFR)  เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้เพ่ือช่วยสร้าง
เสริมปฏิสัมพันธ์ในช้ันเรียน การวิคราะห์อรรถลักษณะของเนื้อความแต่ละประเภท (Genre Analysis) การ
วิเคราะห์ข้อความต่อเนื่อง (Discourse Analysis) กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆจากงานวิจัยท่ีได้ผลในการอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษา
และวิชาชีพครู  
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วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2(0-4-2)  
ELM 578   Independent Study 
 เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแสวิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆและ/หรือ 
เรื่องที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นในอนาคต ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม 

   
  หมวดวิชาเลือกเสรี  

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่าง  ๆดังต่อไปน้ีหรือรายวิชาใด  ๆในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   
  

วกจ 581   องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้สําหรับครู 2(2-0-4) 
ELM 581   Learning Organization and Knowledge Management  for Teacher 
 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้   
กระบวนการ กลยุทธ์  และการประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ในสถานศึกษาให้เป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยแสวงหาความร่วมมือ จัดการความรู้ และบูรณาการเน้ือสาระให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

  

วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา 2(1-2-3) 
ELM 582 Educational Policy  Analysis 
 ศึกษา สัมมนาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการของนโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์ 
การใช้นโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายทางการศึกษา  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษาท่ีผู้เรียนสนใจเพื่อการปรับปรุงหรือเสนอแนวนโยบายทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบททาง
การศึกษาและสังคม 

  

วกจ 583   วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ELM 583 Qualitative Research for Learning Management 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  การกําหนดประเด็นปัญหา 
การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้   การเลือกวิธีวิทยาและการออกแบบเคร่ืองมือที่เหมาะสมเพื่อทํา
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ  การเขียนข้อเสนอโครงการและ
รายงานวิจัยเชิงคณุภาพ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
ความสนใจผู้เรียน 

  

วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ   3(2-2-5) 
ELM 584 Academic Writing 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ รูปแบบและกระบวนการเขียนงานเชิงวิชาการ 
ฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า  การคัดสรร และการใช้แหล่งข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการเรียบเรียงระบบ
ความคิด  การใช้เหตุผล  การใช้ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
รวมท้ังการประเมินและวิพากษ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเขียนและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการ
วิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ 
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วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)  
ELM 585 Inclusive Education 
 ศึกษา ปรัชญา หลักการ แนวคิด และความสําคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
องค์ประกอบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรวม การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังอภิปรายและศึกษางานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  

วกจ 586   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5) 
ELM 586 Information Technology for Learning Development 
 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดีและข้อจํากัด 
แนวทางและแนวโน้มของการเลือก การใช้ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน เลือกใช้ 
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ 

   
 ปรญิญานพินธ ์  
  

วกจ 691   ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1 4(0-12-0) 
ELM 691   Master’s Thesis 1 
 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและบริบททางการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยนําเสนอ
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ 

  

วกจ 692   ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2 4(0-12-0) 
ELM 692   Master’s Thesis 2 
 จัดทําเคร่ืองมือการวิจัยตามเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ดําเนินการเก็บข้อมูล และนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ 
วกจ 693   ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3 4(0-12-0) 
ELM 693 Master’s Thesis 3 
 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย จัดทํารายงานผลการวิจัยท่ีสมบูรณ์ 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และจัดทําเอกสารบทความทางวิชาการเพ่ือ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับรองตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
หรือนําเสนอในท่ีประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

   
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กําหนดให้เรียนจํานวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
  

วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  3(0-6-3) 
ELM 791 Practicum in Profession of Teaching 
 ศึกษา สังเกต และวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมท่ัวไปและการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
การดําเนินงาน แบบการสอน และคุณลักษณะของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



-44- 
 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

และนําไปทดลองสอนในห้องเรียนจริงพร้อมทั้งรายงานผลการทดลองใช้ ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานและ
กิจกรรมอาสาและโครงการต่างๆของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝัง  
จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีดีในระหว่างเรียน 

  

วกจ 792   การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 3(0-16-0) 
ELM 792   Internship 1 
 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกทักษะต่างๆ ที่
ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และการประเมินผลตามสภาพจริง ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการช้ันเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ัง
ทําการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study) 

 

วกจ 793   การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 3(0-16-0) 
ELM 793   Internship 2 
 ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกทักษะต่างๆ ที่
ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเ รียนรู้ เ พ่ือแก้ ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานและนําผลการวิจัยช้ันเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประจําการและนิสิตครู 
รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมหรือโครงการให้กับสถานศึกษาและชุมชน 

 
3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 

(รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน       

มีคุณวุฒิและจํานวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 

ลําดับ วิชาเอก 
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ลําดับ วิชาเอก 
ตําแหน่งและ

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

2 

การศึกษาปฐมวัย 
(ต่อ) 

อ.ดร.รังรอง     
   สมมิตร 

วส.บ. (วิทยุและโทรทัศน์),  
   2537 
ศศ.บ. (ปฐมวัยศึกษา), 2541 
กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย),  
   2547 
ค.ด. (หลักสูตรและการ 
   สอน), 2556 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ประพิมพงศ์     
  วัฒนะรัตน์  

ค.บ. (การศึกษาพิเศษ),        
  2538 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 
  2544 
ศษ.ด. (การบรหิาร 
  การศึกษาพิเศษ), 2557      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 

xxxxxxxxxxxxx 

4 

การประถมศึกษา 

รศ.ประพนธ์     
   จ่ายเจริญ 

กศ.บ. (การประถมศึกษา),   
   2523 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  
   2534 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5  อ.ดร.รจนา           
   คลี่ฉายา 

วท.บ. (สันทนาการ), 2537 
กศ.ม. (การประถมศึกษา),     
   2542 
Ph.D. (Curriculum and  
   Instructional  
   Specialization, Science  
   Education), 2555 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
University of Hawaii at 
Manoa, U.S.A. 

xxxxxxxxxxxxx 

6 อ.ดร.กิตติชัย   
   สุธาสโินบล 

ค.บ.(การประถมศึกษา),  
   2534 
ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา),  
   2545 
กศ.ม. (การประถมศึกษา),  
   2541 
ศษ.ด. (หลักสตูรและการ 
   สอน), 2553 

วิทยาลัยครเูพชรบุรีวิทยา -     
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

xxxxxxxxxxxxx 

7 อ.ดร.ดวงใจ   
  สีเขียว 

ค.บ. (การมัธยมศึกษา:     
  วิทยาศาสตรท่ั์วไป-เคมี),     
  2542 
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา), 
  2546 
ค.ด. (การวัดและประเมินผล 
  การศึกษา), 2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ วิชาเอก 
ตําแหน่งและ

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

8 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  อ.ดร.ศุภวรรณ        
    สัจจพิบูล 

ค.บ. (การมธัยมศึกษา:  
   ภาษาไทย -ภาษาฝรั่งเศส),  
   2545 
ค.ม. (การสอนภาษาไทย),  
   2547 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),  
   2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

9   อ.ดร.รุ่งอรุณ          
     โรจน์รัตนา 
     ดํารงไชยศร ี

กศ.บ. (ภาษาไทย), 2549 
ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), 2550 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย   
   ในฐานะภาษาต่าง 
   ประเทศ), 2552 
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

xxxxxxxxxxxxx 

10 ผศ.ไตรรตัน ์
   พิพัฒโภคผล 

ศษ.บ. (ภาษาและวรรณคด ี
   ไทย), 2523 
กศ.ม. (การประถมศึกษา), 
   2542 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxxxxx 

11 อ.ดร.อิทธิพัทธ์ 
   สุวทันพรกลู 

ค.บ. (มัธยมศึกษา), 2548 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 2548 
ศศ.บ. (ภาษาไทย), 2550 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 2551 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
ทางการศึกษา), 2554 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

xxxxxxxxxxxxx 

12 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร ์

  อ.ดร.รุ่งทิวา      
     แย้มรุ่ง 

ค.บ. (คณิตศาสตร์-ชีววิทยา),  
  2529 
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 
  2534 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),    
  2550 

วิทยาลัยครสูวนดุสิต  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

13 อ.ดร.สุณสิา           
   สุมิรตันะ 

ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์),  
  2546 
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 
  2548 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
  2556 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ วิชาเอก 
ตําแหน่งและ

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

14 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
(ต่อ) 

ผศ.ดร.ชมนาด 
   เชื้อสวุรรณทวี 

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

วิทยาลัยครเูชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

xxxxxxxxxxxxx 

15 ผศ.ชัยศักดิ ์
   ลีลาจรัสกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2526 
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา),  
  2533 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

16 อ.ดร.อรอุมา 
   เจริญสขุ 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-  
   คณิตศาสตร์), 2540 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 
   2544 
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย 
   การศึกษา), 2552 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

17 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.สุนีย์            
   เหมะประสิทธิ์ 

ค.บ. (การมัธยมศึกษา:  
  ชีววิทยา-คณิตศาสตร)์, 
  2520 
ค.ม.(สถิติการศึกษา), 2525 
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา 
  หลักสตูร), 2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

18 ผศ.ดร.พรทิพย์ 
   ศิริภัทราชัย 

พย.บ., 2527 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา), 2539 
กศ.ม. (สุขศึกษา), 2539 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการ 
   สอน), 2549 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),    
   2549 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxxxxx 

19 อ.ดร.สนอง  
   ทองปาน  
 

กศ.บ. (ฟิสิกส)์, 2524 
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา),   
  2537 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),   
  2540 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

20 อ.ดร.สุธาวลัย์  
   หาญขจรสุข 

วท.บ. (เคมี), 2545 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพคร)ู, 2546 
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา),  
   2550 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ วิชาเอก 
ตําแหน่งและ

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

21 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
(ต่อ) 

อ.ดร.วันเพ็ญ    
   ประทุมทอง 

วท.บ (เคมี), 2546 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต    
   (วิชาชีพคร)ู, 2547 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),  
   2554 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

22 อ.ดร.เกรกิ   
   ศักดิ์สุภาพ 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส์),  
   2546 
กศ.ม. (ฟิสิกส)์,  2549 
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  
   2556 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

xxxxxxxxxxxxx 

23 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

สังคมศึกษา 

ผศ.กิตติคุณ 
   รุ่งเรือง 

ค.บ. (สังคมศึกษา), 2529 
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 
   2537 

วิทยาลัยครูนครปฐม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

xxxxxxxxxxxxx 

24 ผศ.ดร.พิศมัย 
   รัตนโรจน์สกลุ 

พณ.บ. (การตลาด), 2528 
บธ.บ. (บัญชี), 2547 
บธ.ม. (การเงิน), 2532 
 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),  
   2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
   ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

25 อ.ดร.วรวุฒิ   
  สุภาพ 

ค.บ.(ประถมศึกษา), 2543 
ค.ม.(พัฒนศึกษา), 2546 
ค.ด.(พัฒนศึกษา), 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

26 อ.ดร.เกศินี          
   ครุณาสวัสดิ ์

ศษ.บ.(สังคมศึกษา), 2546 
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา),  
  2549 
ค.ด. (หลักสูตรและการ 
  สอน), 2556 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

27 อ.ดร.พรใจ             
   ลี่ทองอิน 

สค.บ., 2527  
สม.ม. (มานุษยวิทยา), 2535 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์),  
  2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

28 พันตํารวจโทหญิง  
   ดร.จิตติมา   
   เจือไทย 

พย.บ., 2536 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), 2542 
 
กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร)์,  
   2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
   ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 
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วิชาเอก 

ตําแหน่งและ
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
บัตรประชาชน 

29 

วิทยาการจัดการ
เรียนรู ้

ภาษาอังกฤษ 
 

รศ.ดร.เสาวลกัษณ ์   
   รัตนวิชช์ 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ – 
  ภาษาฝร่ังเศส), 2515 
M.A. (TESL), 2520 
 
Ph.D. (Curriculum &  
  Instruction), 2523  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
The University of Kansas,  
   Lawrence, U.S.A.  
The University of Kansas,  
   Lawrence,U.S.A.  

xxxxxxxxxxxxx 

30 ผศ.ดร.ดวงใจ       
   จงธนกร 

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2529 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ 
   เป็นภาษาต่างประเทศ),  
   2536 
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็น 
   ภาษานานาชาติ), 2551 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

31 ผศ.ดร.แสงจันทร ์
   เหมเช้ือ 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 2523 
ศศ.ม. (การสอน 
   ภาษาอังกฤษ), 2534 
M.A. (English Language  
  Teaching), 2541  
Ph.D. (Applied  
   Linguistics), 2545 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
The University of  
   Nottingham, U.K. 
The University of  
   Nottingham, U.K. 

xxxxxxxxxxxxx 

 
3.2.2 อาจารย์ประจํา อาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการสอนและวิจัย และปฏิบัติงานเต็มเวลา 

 

ลําดับ ตําแหน่งและรายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ สถาบันท่ีสําเรจ็การศึกษา 
1 รศ.ดร.เสาวลกัษณ์  รัตนวิชช ์ Ph.D.(Curriculum & Instruction),     

   2523 
The University of Kansas, 
  U.S.A. 

2 รศ.ดร.สิริมา  ภญิโญอนันตพงษ์ Ph.D. (Elementary, Early Childhood 
&  Gifted Education), 2532 

University of Iowa, U.S.A. 

3 รศ.ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธิ ์ กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),     
   2533 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 ผศ.ดร.ชมนาด  เช้ือสวุรรณทว ี ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6 ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7 ผศ.ดร.พาสนา  จุลรัตน์ Ph.D.(Education Psychology), 2544  University of  Oklahoma,     

   U.S.A. 
8 ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกลุ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
9 ผศ.ดร.ดวงใจ จงธนากร ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), 

   2551 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10 ผศ.กิตติคุณ  รุ่งเรือง ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา), 2537 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
11 ผศ.ไตรรตัน์  พิพัฒนโภคผล กศ.ม. (การประถมศึกษา), 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
12 ผศ.ชัยศักดิ์   ลลีาจรัสกลุ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา), 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดับ ตําแหน่งและรายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
13 ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเช้ือ Ph.D. (Applied Linguistics), 2545 The University of Nottingham, 

   U.K. 
14 อ.ดร.กนกพร  วิบูลพัฒนะวงศ์ Ph.D. (Education), 2556 University of Sydney,  

  Australia 
15 อ.ดร.กิตติชัย  สุธาสโินบล ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน), 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
16 อ.ดร.เกรกิ  ศักดิ์สุภาพ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2556 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
17 อ.ดร.เกศินี  ครณุาสวัสดิ ์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18 อ.ดร.ขวัญหญิง   

   ศรีประเสริฐภาพ 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร.ครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20 พันตํารวจโทหญิง ดร.จิตติมา   

   เจือไทย 
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2551 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

21 อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),   
   2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 อ.ดร.พรใจ  ลี่ทองอิน กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2545 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
23 อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
24 อ.ดร.รจนา  คลี่ฉายา Ph.D. ( Education), 2555 University of Hawaii  at 

Manoa,  U.S.A. 
25 อ.ดร.รณิดา  เชยชุ่ม ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),   

   2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

26 อ.ดร.รัฐพล  ประดับเวทย ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
27 อ.ดร.รังรอง สมมิตร ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
28 อ.ดร.รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
29 อ.ดร.รุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาดํารง  

   ไชยศรี 
ปร.ด. (ภาษาไทย), 2557  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

30 อ.ดร.ลัดดา  หวังภาษิต กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),2556 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
31 อ.ดร.วรวุฒิ  สภุาพ ค.ด. (พัฒนศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
32 อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่านสริิสขุ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),    

    2557 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

33 อ.ดร.วันเพ็ญ  ประทุมทอง กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2554 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
34 อ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต)์, 

    2554 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

35 อ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ศษ.ด. (การบรหิารการศึกษาพิเศษ), 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
36 อ.ดร.ศุภววรรณ  สัจจพิบูล  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
37 อ.ดร.สกล  วรเจริญศรี กศ.ด. (จิตวิทยาให้คําปรึกษา), 2551 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
38 อ.ดร.สนอง  ทองปาน กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2540 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
39 อ.ดร.สุชนินธ์  บัณฑุนันทกุล ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย), 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
40 อ.ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2550 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
41 อ.ดร.สุภัค  โอฬาพิรยิกลุ ค.ด. (บริหารการศึกษา), 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
42 อ.ดร.สุณสิา  สมิุรัตนะ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
43 อ.ดร.อรอุมา  เจริญสุข ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
44 อ.ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกลู ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ ตําแหน่งและรายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
1 ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต Ed.D. (Education Psychology), 2502 University of Colorado,U.S.A. 
2 ศ.ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย Ph.D. (Education), 2523 The University of Chicago, 

U.S.A. 
3 ศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล Ph.D. (Social Studies Education),    

   2506   
University of Missouri-
Columbia, U.S.A. 

4 ศ.ดร.อารี  สัณหฉวี Ed.D  (Curriculum and Teaching  
    Education), 2506 

Columbia University, U.S.A. 

5 รศ.ดร.กุลยา  ตนัติผลาชีวะ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 รศ.ดร.ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์ Ed.D. (Mathematics Education),   

   2527 
Auburn University, U.S.A. 

7 รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ Ed.D. (Teacher Education), 2518 
Post-doc (Curriculum and   
    Instruction), 2521 

University of Georgia, U.S.A. 
Indiana university, U.S.A. 

8 รศ.ดร.ประพันธศิ์ริ  สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2540 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
9 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทว ี กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์), 2532 มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
10 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาติ Ph.D. (Mathematics Education and  

    Computer), 2528 
University of Alberta, Canada 

11 ผศ.ดร.ดนุชา ปนคํา ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12 ผศ.ดร.วลยั อิศรางกูล ณ อยุธยา D.Ed (Curriculum and Instruction :  

   Social Studies), 2523 
The Pennsylvania State 
University, U.S.A. 

13 อ.ดร.อภิรักษ์  อนะมาน ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14 ผศ. สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม M.A.in Ed (Secondary School  

   Supervision), 2515 
The University of Akron, U.S.A. 

15 อ.ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2556  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 ดร.ประมวล  ศิริผันแก้ว Ph.D. (Science Education), 2533 Purdue University, U.S.A. 
17 อ.ดร.พรพิมล  ประสงค์พร ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดประสบการณ์ภาคสนามให้กับนิสิตที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ดังนี้ 

1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตมีเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการบริหารการจัดการ หลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศูนย์ประกอบการของ
องค์กรต่างๆ และเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
พัฒนาการของนักเรียนและนําเสนอผลการศึกษา ซ่ึงนิสิตจะได้รับประสบการณ์ดังกล่าวจากการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา วกจ 501 การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา  วกจ 502 การจัดการ
เรียนรู้กับความเป็นครู และ วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 

    2)  การฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิต
บูรณาการเน้ือหาความรู้ในวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ภายใต้
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การนิเทศร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรอง
จากคุรุสภา  

  โดยก่อนฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานิสิตต้องผ่าน          
การเรียนในกลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเอกบังคับ และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในแต่ละภาคเรียนนั้น
นิสิตต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน สัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่กึ่งภาคเรียน (ระหว่าง
การฝึกปฏิบัติการสอน) และสัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

  ภาระงานของนิสิต 
1) ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
2) กรณีศึกษา (Case Study) 
3) งานการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
4) ปฏิบัติงาน กิจรรม หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 

  บทบาทอาจารย์นิเทศ 
1) สังเกตการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
2) ให้ผลสะท้อนและคําปรึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
3) ประสานงานกับอาจารย์นิเทศประจําโรงเรียน (อาจารย์พ่ีเลี้ยง) และผู้บริหารสถานศึกษา   

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.2 ช่วงเวลา 4.3 การจัดเวลาและ
ตารางสอน 

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และรายวิชาการจัดการเรียนรู้
กับความเป็นครู 
- สามารถปฏิบตัิการแปลงหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูก่ารจัดการเรยีนรู้ท้ังในและ
นอกห้องเรียน  
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 1 วัน/สัปดาห์  
เป็นเวลา 2 เดือน 

รายวิชาสัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัด 
การเรียนรู้ 
- สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายปัญหาและ
ผลกระทบของหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้จากสภาพ
จริงของสถานศึกษา  
- สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในช้ันเรียนด้วย
กระบวนการบนพื้นฐานวิจัยปฏบัิติการช้ันเรียน 
- มีความประพฤติอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
- มีจรรยาบรรณนักวิจัย 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 1 วัน/สัปดาห์  
เป็นเวลา 2 เดือน 

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2 
- มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู 
- มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีรวมท้ังพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บังเกิดผลสูงสุดแก่

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 และ 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

4.2 ช่วงเวลา 4.3 การจัดเวลาและ
ตารางสอน 

ผู้เรียน 
- มีสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะ
ของแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้แก ่
  1) ความรู้เกีย่วกับหลักสูตรและมาตรฐานการ
เรียนรู ้
  2) การออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  3) การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ้
  5) การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วย
กระบวนการวิจัย 
 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิทยาการด้านการศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นด้าน

การแก้ปัญหา พัฒนาตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและตาม
ความจําเป็นของนิสิต โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุม ดูแล ท้ังนี้โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่างๆเป็นไป
ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิจัย การ
แต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษาในการทําการสอบปากเปล่า 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตมีความรู้ความสามารถแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย สามารถกําหนดปัญหาและสืบค้น

ข้อมูลวิจัย เขียนและเสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยสามารถสร้างเครื่องมือและ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและนําเสนอรายงานการวิจัยในรูปปริญญานิพนธ์และ
บทความวิจัยท่ีนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีได้รับ
การรับรองทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5.3  ช่วงเวลา   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษา 2 ถึง ปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2 

5.4  จํานวนหน่วยกิต  12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

มีการเตรียมการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต นับแต่การสอนในรายวิชา
ต่างๆเพ่ือสร้างความรู้พ้ืนฐานในการวิจัย การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือนิสิต การ
แต่งต้ังกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ์ การกําหนดเวลาในการนัดหมายให้คําปรึกษานิสิตท้ังทางตรง
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่า การกําหนดช่วงเวลาในการย่ืนข้อเสนอเค้าโครงวิจัย  การประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ช่วงเวลา
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การย่ืนขอสอบปากเปล่า และระยะเวลาส้ินสุดการสอบปากเปล่าในแต่ละปีการศึกษา ประกาศให้นิสิตทราบ
โดยกําหนดเป็นปฏิทินทางการศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
มีการประเมินผลเป็นระยะ ต้ังแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร       

เค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีวัดและประเมินผล 
1)  ประพฤติปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดี
งาม และจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา 

1. บรรยายเนื้อหาและให้เหตุผล
ประกอบ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ท้ังในรายวิชา
แต่ละวิชาเอก การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา และวิชาสัมมนาใน
วิชาเอก 

1.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหว่างเรียนและการทํา
กิจกรรมต่างๆ  
1.2 ทดสอบความรู้ทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาในรายวิชาครู  
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแม่แบบ 

2.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระหว่างเรียน 

3. ให้นิสิตเรียนรู้และพัฒนาตนผ่าน
การฝึกปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
วิชาเอก 

3.1 นิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาตามข้อกําหนดของรายวิชา 
3.2 นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา สําหรับนิสิต
ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา 

2) วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทาง
แก้ปัญหาและส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา และใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1.1 สังเกตการร่วมอภิปราย  
1.2 ประเมินการนําเสนอแนวคิด  และ
ผลงาน 

2.  จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้
วินิจฉัย จัดการกับปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

2.1 สัมภาษณ์ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.2 ตรวจสอบบันทึกผลการฝึก
ปฏิบัติงาน รายงาน และวิจัยช้ันเรียน
ของนิสิต 

3) มีภาวะผู้นําด้านการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของ
การทํางานและในชุมชน 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุ่มที่
สะท้อนภาวะผูน้ํา 
 

1.1 สังเกตการร่วมอภิปราย 
1.2 สังเกตการทํากิจกรรมกลุ่ม 
1.3  ประเมินการนําเสนอแนวคิด  และ
ผลงาน 

2.  จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ริเริ่ม
โครงการ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียน 

2.1 ตรวจสอบผลการฝึกปฏิบัติงาน 
รายงาน และวิจัยช้ันเรียนของนิสิต  
2.2 สัมภาษณ์ครู 
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   2.2 ด้านความรู้  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)  มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่ม
ลึกในศาสตร์ของวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
 
 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
บรรยายประกอบการอภิปราย การใช้
ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน 
 

1.1 สังเกต การตอบคําถาม 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
1.2 ประเมินผลงาน รายงาน 
การนําเสนอของนิสิต 
1.3 ทดสอบความรู้ 

2. ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมประชุม 
สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

2.1 สัมภาษณนิ์สิต  
2.2 การนําเสนอและรายงาน
ของนิสิต  

2) มีความสามารถในการอธิบาย 
วิเคราะห์ ประเมิน และ
สังเคราะห์องคค์วามรู้ตามสภาพ
จริงของการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและจากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  

1.การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้
นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตาม
ประเด็นท่ีสนใจอย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง 
และสร้างสรรค ์
 

1.1 ประเมินการตอบคําถาม 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ของนิสิต 
1.2 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอของนิสิต 
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

2. จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตได้นําความรู้ทาง
วิชาการไปอธิบาย วินิจฉัยและ
แก้ปัญหาเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

2.1 ประเมินผลการปฏิบัติการ
สอน และผลงานของนักเรียน  
2.2 สัมภาษณค์รู 

3) มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยท่ี
เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา 

1. ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือ
หัวข้อวิจัยตามความสนใจ และความ
ต้องการ จําเป็นของสงัคม ภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1.1 ประเมินแบบบันทึก
ความก้าวหน้าการทําปริญญา
นิพนธ์  
1.2 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

2. เปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าถึงแหลง่
เรียนรู้ ท้ังที่เปน็บุคคล สถาบัน และ
เครือข่ายสารสนเทศ  

2.1 ประเมินเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ 
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 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีนําไปสู่
การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  
 
  
 

1.การจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้
นิสิตได้ทําความเข้าใจกับปัญหา ค้นหา
ข้อเท็จจริง วินิจฉัย และแสวงหา
ทางเลือกที่นําไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม  

1.1 สังเกตการอภิปราย และ
การตอบคําถาม 
1.2 ประเมินผลงานและ      
การนําเสนอผลงาน 
1.3 การทดสอบ 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ 

2.1 ประเมินการอภิปราย  
2.2 ประเมินผลงาน       

2) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ ที่
นําไปสู่การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาผลงาน 

1. จัดกิจกรรมและมอบหมายงานท่ี
พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

1.1 ประเมินกระบวนการ
ทํางาน 
1.2 ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน   
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง     

2. ให้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งในสาขาวิชาเอกและสาขา 
วิชาที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเอ้ือต่อการพัฒนา
ผลงานและงานวิจัย จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายทัง้ในและต่างประเทศ 

2.1 ประเมินกระบวนการ
ทํางาน 
2.2 ประเมินรายงานและผล
วิจัย  
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

3) มีภาวะผู้นําทางปัญญาในการ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  

1. ส่งเสริมให้นสิิตพัฒนาผลงานหรือ
หัวข้อวิจัยอย่างสร้างสรรค์ และ
ตอบสนองความต้องการจําเป็นของ
สังคม 
 

1.1 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอ  
1.2 ประเมินแบบบันทึก
ความก้าวหน้าการทํา 
ปริญญานิพนธ์ 
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

2.  จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ริเริ่ม
โครงการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรยีน 

2.1 ประเมินบันทึกผลการฝึก
ปฏิบัติงาน รายงาน และวิจัยช้ัน
เรียนของนิสิต  
2.2 ประเมินผลงานของนักเรียน 
2.3 การสัมภาษณ์ครู 
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    2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 

คําอธิบายผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทักษะทางสังคม 
  

1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นสิิตทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้เกิดการรับฟัง 
ยอมรับความคิดเห็นและมุมมองท่ี
แตกต่าง 

1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางาน 
1.2 สัมภาษณ์เพ่ือนนิสิต 

 

2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา นิสิตได้พัฒนาวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ของนักเรียน และเพ่ือนร่วมงาน มี
มุมมองเชิงบวก  

2.1 การติดตามนิเทศ  
2.2 สัมภาษณ์ครูและผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

2) มีความเอ้ืออาทร และแก้ไข
ปัญหาทั้งในและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์ 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาเพ่ือ
ส่งเสริมให้นสิติแสดงความเอ้ือเฟ้ือ  
เผื่อแผ่ และร่วมกันแก้ปัญหาภายใน
กลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 

1.1 ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม  
1.2 ประเมินการนําเสนอและ
ผลงาน 

2. จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้
ช่วยเหลือ และร่วมกับเพ่ือน ครู และ
ผู้บริหารเพ่ือวินิจฉัยและวางแนวทาง
แก้ปัญหาพฤติกรรมและการเรียนรู้
ของนักเรียน 

2.1 การติดตามนิเทศ  
2.2 การสัมภาษณ์ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

3) มีภาวะผู้นํา และความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีทั้งต่อตนเอง 
ส่วนรวมและสงัคม 
 

1.ให้นิสิตแสดงศักยภาพและพัฒนา
ภาวะผู้นําของตนเอง ผ่านการ
ปฏิบัติงานกลุม่ ฝึกปฏิบัติและฝึกงาน
ตามข้อกําหนดของวิชาเอก 

1.1 การติดตามนิเทศ  
1.2 สัมภาษณ์ครูและผู้บรหิาร 
สถานศึกษา 
1.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

2.  จากการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตได้ริเริ่ม
โครงการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรยีน 

2.1 ตรวจบันทึกผลการฝึกปฏิบัติงาน
ของนิสิต  
2.2 สัมภาษณ์ครู 
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   2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสารสนเทศ 

1. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สรุป 
ประเด็นปัญหาและองคค์วามรู้ จาก
บทความทางวิชาการ บทความวิจัย 
และรายงานวจัิย 

1.1 ประเมินผลงาน รายงาน และ
การนําเสนอของนิสิต 

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือประมวลผล 

1. สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือประมวลผลในการจัดเรียนการ
สอน 

1.1 ประเมินทักษะการปฏิบัติในช้ัน 
เรียน  
1.2 ประเมินรายงาน 

2. ส่งเสริมให้นสิิตเข้าอบรมในหัวข้อ
การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ทางสถิติท่ีจัดโดยหน่วยงานทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 

2.1 สัมภาษณนิ์สิต  

3) มีทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

1. ให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ 
บทความวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และให้ทํารายงานสรุป
สาระสําคัญ 

1.1 ประเมินรายงาน และการ 
นําเสนอของนิสิต 
1.2 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

2.  ส่งเสริมให้นิสิตจัดทําเอกสารฉบับ
ย่อ และทําเอกสารประกอบการ
นําเสนอรายงานเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 

2.1 ประเมินรายงาน และการ 
นําเสนอของนิสิต 

 
 2.6  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยบูรณาการและประยุกต์
ทฤษฎีต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสมกับบริบททั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ กึ่ง
ทางการและไม่เป็นทางการ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบรรยาย
ประกอบการอภิปราย การใช้ปัญหาและ
การวิจัยเป็นฐาน การสอนแบบโครงงาน 
เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยท่ีีหลากหลายและ
เป็นปัจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 
พร้อมทั้งช้ีแนะแหลง่เรียนรู้ที่เหมาะสม 

1.1ประเมินการต้ังคําถามและ
การอภิปราย 
1.2 ประเมินผลงานระหว่างเรยีน 
1.3  ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎ ี

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตพัฒนาทักษะการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลและ
งานวิจัยท้ังในและต่างประเทศในด้านการ
จัดการเรียนรู้และการออกแบบ
กระบวนการเรยีนรู้ เพ่ือนํามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิงวิชาการและวิชาชีพ 

2.1 ประเมินการอภิปรายและ
การนําเสนอ 
2.2 ประเมินผลงานและรายงาน 
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2) มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
ตอบสนองความต้องการและ
ความถนัดของนักเรียนปกติ
และนักเรียนทีมี่ความสามารถ
พิเศษ      

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตออกแบบส่ือ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ
ความต้องการของนักเรียน พร้อมท้ัง
ออกแบบเคร่ืองมือประเมินความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของนักเรียน 

1.1 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอของนิสิต 

2. จากการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
เปิดโอกาสให้นิสิตได้วินิจฉัยศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

2.1 ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้  
2.2 สังเกตการสอน 
2.3 สัมภาษณค์รูและนักเรียน 
2.4 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

3) มีความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิ
การเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยบูรณาการองค์ความรู้ใน
วิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การ
สอน  

1. ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพ่ือให้นิสิต
มีประสบการณ์ตรงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับครูผู้เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ และ
นําความรู้ท่ีได้มาสัมมนาในช้ันเรียน 

1.1 ประเมินพฤติกรรม
การศึกษาดูงาน 
1.2 ประเมินการอภิปรายและ
สัมมนาในช้ันเรียน 
1.3 ประเมินรายงานการศึกษาดู
งาน 

2. นิสิตคิดริเริ่ม ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ และนาํมาเสนอใน
ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนําไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของสถานศึกษา 

2.1 ประเมินผลงานและการ
นําเสนอเป็นรายบุคคล 
2.2 ประเมินรายงานการนําไป
ทดลองใช้ และการนําเสนอ 
2.3 ให้นิสิตประเมินตนเอง 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตสืบค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะหง์านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สภาพจริงตามประเด็นท่ีสนใจและเป็น
ปัจจุบัน และนาํมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

3.1 ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานกลุ่ม  
3.2 ประเมินพฤติกรรมและ
ผลงานเด่ียว  
3.3 การทดสอบ 
3. ประเมินกระบวนการทําวิจัย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี ้

  

ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 
1. ประพฤติปฏิบติัตนบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
2. วินิจฉัย ริเริ่ม วางแนวทางแก้ปัญหาและสง่เสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพทางการศึกษา 
3. มีภาวะผู้นําด้านการประพฤตปิฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของ

การทํางานและในชุมชน 
 

ด้านที่ 2 ความรู ้
1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในศาสตร์ของวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
2. มีความสามารถในการอธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน และสังเคราะห์องค์ความรู้ตามสภาพจริง

ของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 

3. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานหรืองานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
 

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่าง

สมเหตุสมผล 
2. มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ ท่ีนาํไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงาน 
3. มีภาวะผู้นําทางปัญญาในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค ์

 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทกัษะทางสงัคม 
2. มีความเอ้ืออาทร และแก้ไขปัญหาทั้งในและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
3. มีภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท้ังต่อตนเอง ส่วนรวมและสงัคม 

 

ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ 
2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือประมวลผล 
3. มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

ด้านที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู ้
1. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยบูรณาการและประยุกต์ทฤษฎต่ีางๆ 

อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับบริบททั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการ 
2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่สง่เสริมศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ตอบสนองความต้องการและความถนัดของนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ   

3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ โดย
บูรณาการองคค์วามรู้ในวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

 

 ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
-วิชาสําหรับผู้ท่ีมีและไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 
พฐ 501 การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา                    
พฐ 502 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสงัคมแห่ง

การเรียนรู้   
                  

-วิชาสําหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 
พฐ 503 จิตวิทยาทางการศึกษา                   
พฐ 504 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
                  

พฐ 505 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพคร ู

                  

วิชาแกน 
วกจ 501  การพัฒนาหลักสตูรและ 
       การประกันคุณภาพการศึกษา 

                  

วกจ 502 การจัดการเรียนรู้กับ 
       ความเป็นครู 

                  

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

วกจ 511 การศึกษาปฐมวัย                   

วกจ 512 สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้เดก็ปฐมวัย                 

                  

วกจ 513 การประเมินผลการเรียนรู้สําหรับ 
      เด็กปฐมวัย 

                  

วกจ 514 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สําหรับเด็กปฐมวัย 

                  
วกจ 515 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
                  

วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษา
ปฐมวัย 

                  
วกจ 517 การบริหาร การนิเทศและการ

ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
                  

วกจ 518  สัมมนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาปฐมวัย 

                  

วกจ 519 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวัย 

                  

วกจ 611 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาเอกการประถมศึกษา 
วกจ 521 การประถมศึกษา                   

วกจ 522 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษาและการประเมินผล 

                  

วกจ 523 สัมมนาปัญหาและวิจัย 
เพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
ระดับประถมศึกษา 

                  

วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

     
 
             

วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูท้ศันศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 

 
 
 

 
   

 
           

 
 

 
 

วกจ 526 สัมมนาปัญหาและการพัฒนา
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

     
 
             

วกจ 527 สัมมนาการเสริมสร้าง 
กลยุทธ์และสมรรถภาพของผู้สอน 

                  

วกจ 528 การพัฒนาและวิเคราะห์
แบบเรียนและส่ือการเรียน 

                  

วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์
วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

                  

วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยและการประเมินผล             

                  

วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

                  

วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และการประเมินผล 

                  

วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการประเมินผล 

                  

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน                   

                  

วกจ 621 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สําหรับการศึกษาและการวิจัย 

                  

วกจ 622 สัมมนาปัญหาและ 
การพัฒนากิจกรรมผู้เรียน 

                  

วกจ 623 สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการ
ของเด็กวัยเรียน 

                  

วกจ 624 สัมมนาการบริหาร และ 
การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน 

                  

วกจ 625 สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและ
ครูในชุมชน 

                  

วกจ 626 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
วกจ 531 การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย              

วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยและการประเมินผล             

                  

วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัย 
      การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย 

                  

วกจ  534 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาไทย 

                

วกจ 535 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการจดั 
      การเรียนรู ้                             

                  

วกจ 536 วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อ
การจัดการเรียนรู ้    

  

                 

วกจ 537 ศิลปะการจัดการเรียนรู้กวีนิพนธ์
ไทย 

    O  O            

วกจ  538 การวิเคราะห์พ้ืนฐานทาง
ภาษาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู ้     

                  

วกจ 539 การใช้ภาษาไทยในงานวิจัย                       

วกจ  631 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย     

                  

วกจ 632 การนิเทศการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย    

                  

วกจ 633 คติชนวิทยาในแบบเรียน
ภาษาไทย  

                  

วกจ  634 การวิเคราะห์แบบเรียน
ภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบ 

                  

วกจ 635 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
      การจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย   

                  

วกจ 636 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาไทย 

                  

วกจ 637 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทย
ในระดับประถมศึกษา 

                  

วกจ 638 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทย
ในระดับมัธยมศึกษา 

                  

วกจ 639 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
                  

วกจ 542 การประเมินผลเพ่ือพฒันาการ 
      เรียนรู้คณิตศาสตร ์

                  

วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย                      
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

วกจ 544 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

                  

วกจ 545 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

                  

วกจ 546 การพัฒนาสื่อ วัสดุ และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

                  

วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร ์

                  

วกจ 548 ประชมุปฏิบัติการสําหรับครู
คณิตศาสตร ์

                  

วกจ 549 การนิเทศการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

                  

วกจ 641 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วกจ 551 ประวัติและปรชัญาวิทยาศาสตร์                   
วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และการประเมินผล 
                  

วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 554 การพัฒนามโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

                  

วกจ 555 การพัฒนามโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

                  

วกจ 556 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 558 การนิเทศการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 559 การพัฒนาความคิดข้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 652 การพัฒนาเครื่องมือประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์         

                  

วกจ 653 แนวโน้มการพัฒนาหลักสตูร
วิทยาศาสตร์ 

                  

วกจ 654 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
วกจ  561 มโนทัศน์และประเด็นทางสังคม

ศึกษา 
                  

วกจ  562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาและการประเมินผล 

                  

วกจ 563 สัมมนาปัญหาและวิจัยการ 
      จัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

                  

วกจ 564 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

                  

วกจ 565 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมือง 

                  

วกจ 566  สังคมศึกษาเพ่ือความเข้าใจ
อาเซียน 

                  

วกจ 567สังคมศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม 
และจริยธรรม 

                  

วกจ 568 สังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม                   

วกจ 569 การนิเทศการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

                  

วกจ 661 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ปัญหาสังคมไทย 

                  

วกจ 662 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   
วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษในโรงเรียน                   
                  

วกจ 572 การประเมินผลการจัดเรยีนรู้ 
      ภาษาอังกฤษ  

                  

วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย     
การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 

                  

วกจ 574 การประชมุปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ    

                  

วกจ 575 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้
หนังสือ                                   

                  

วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน              

                  

วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู                                 

วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะ 

ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
วิชาเลือกเสรี 
วกจ 581 องค์การแห่งการเรียนรู้และการ

จัดการความรู้สําหรับครู 
                  

วกจ 582 การวิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษา 

                  

วกจ 583 วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจดัการ
เรียนรู้   

                  

วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ                     

วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม                   

วกจ 586 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้         

                  

ปริญญานิพนธ์ 
วกจ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1                   

วกจ 692 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2                   

วกจ 693 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3                   

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู                   
วกจ 792 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน 
      สถานศึกษา 1 

                  

วกจ 793 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 2 
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ห้ผลงานหรือสว่
พิมพ์ในวารสาร
ระชุมวิชาการที

บัณฑิต สาขาวิชาวิ

หมวดที ่5 ห

ฑ์ในการให้ระ
มหาวิทยาลัย

ตรฐานผลสมั
วนสอบมาตรฐ
รทวนสอบผล
ะกันคุณภาพ
ระเมินผลตาม
าลัย  
วนสอบมาตร

ลการประเมินข
นและสิ่งสนับส
กรรมการเรียน
ลักษณะของนิ
ของอาจารย์ทั้
ผู้เรียนให้ดีขึ้น 

ษาตามหลักสูต
ศึกษา  
ญาการศึกษามห
ญานิพนธ์และเ ี
ทางการศึกษา

บตามที่หลักสู
ต้องทําปริญญา
ม่น้อยกว่า 38 

สมไม่ตํ่ากว่า  3

บขั้น P 
บผ่านการสอบป
ด้รับการตีพิมพ
วนหนึง่ของผล
หรือสิ่งพิมพ์ท
ที่มีรายงานการ
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หลักเกณฑ์ใ

ะดับคะแนน (
ยศรีนครินทรวิ

มฤทธิ์ของนิสิต
ฐานผลสัมฤท
ลสัมฤทธ์ิการ
ภายในของมห
มลําดับต้ังแต่

รฐานผลสัมฤ
ของผู้เรียนด้า
สนุนการเรียนรู้
นการสอน กา
สิตและบัณฑิ

ทัง้โดยคณะศึก
 

ตร  

หาบัณฑิต สาข
เรียนรายวิชา  
า 

สูตรกําหนด 
านิพนธ์ 12 
 หน่วยกิต 

-
ก
ต
ไ

3.00   -
(
-

ปากเปล่า -
พ์หรืออย่าง
งานได้รับ

ทางวิชาการ
รประชุม 

ผ
ด
ย
เ
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ศึกษาและการจัดก

ในการประเมิ

(เกรด)  
วิโรฒ ว่าด้วยก

ต  
ทธิ์ของนิสิตข
เรียนรู้ของนิสิ
หาวิทยาลัย ก
อาจารย์ผู้สอ

ทธิ์ของนิสิตห
านการมีงานทํ
รู้ การประเมินบ
ารสํารวจควา
ต ความพร้อม

กษาศาสตร์แล

ขาวิชาวิทยากา
 
สําหรับผู้ที่ไม

- ต้องศึกษารา
กว่า 32 หน่วย
ต้องทําปริญญ
ไม่น้อยกว่า 53
- ได้ระดับแต้ม
(จากระบบ 4 ร
- ต้องสอบภาษ
- เสนอปริญญา
ผลงานปริญญ
ดําเนินการให้
ยอมรับให้ตีพิ
เสนอต่อที่ประ

การเรียนรู้ (หลักสู

มินผลนิสิต 

การศึกษาระดั

ณะกําลังศึกษ
สิต รวมทั้งกา
การทวนสอบใ
น ระดับภาค

หลังจากสําเร็
ทํา  มีการปร
บัณฑิตเม่ืออก
ามเห็นจากผู้ท
มของอาคารส
ละโดยนิสิต เพื

ารทางการศึกษ

ม่มวุีฒิทางดา้
เทียบมาตร

ายวิชาต่างๆ ค
ยกิต ฝึกประส
ญานิพนธ์ 12 
3 หน่วยกิต 
มคะแนนเฉลี่ยส
 ระดับคะแนน) 
ษาอังกฤษได้ระ
านิพนธ์ และส

ญานิพนธ์จะต้อ
ห้ผลงานหรือ
พิมพ์ในวารสา
ะชุมวิชาการทีมี่

สตรปรับปรุง พ.ศ.

 

ดับบัณฑิตศึกษ

ษา  
ารทําปริญญา
ในระดับรายวิ
ควิชา ระดับห

จการศึกษา 
ระเมินผลควา
กไปประกอบอา
ทรงคุณวุฒิ อา
สถานที่ และก
พ่ือนําผลท่ีได้ม

ษาและการจัด

านการศึกษา 
รฐานวิชาชีพ
ครบตามที่หลัก
บการณ์วิชาชีพ

 หน่วยกิต ร

สะสมไม่ตํ่ากว่า
 
ะดับขั้น P 
สอบผ่านการสอ
องได้รับการตีพิ
ส่วนหนึ่งของ
ารหรือสิ่งพิมพ
มีรายงานการป

2559) 

ษา (เอกสารใ

านิพนธ์ให้เป็
ชา  มีการทว
ลักสูตร ระดั

 
ามพึงพอใจขอ
าชีพ สัมภาษณ
าจารย์พิเศษต่
การดําเนินกา
มาเป็นแนวทา

การเรียนรู้ เป็

 และประสงค์
คร ู
สูตรกําหนดไม
พ 9 หน่วยกิต

 รวมตลอดหลัก

า  3.00   

อบปากเปล่า 
พิมพ์หรืออย่าง
งผลงานได้รับ
พ์ทางวิชาการ
ประชุม 

น

น  
น
ับ

อง
ณ์
อ

าร     
าง

น

ค์ขอ

ม่น้อย
ต และ
กสูตร  

งน้อย
บการ
รหรือ



 

 

 
1

ข
ห
ก

2
 

สั
ใ
 
วั

ท

ก

อ
ง
ก

ท

หลัก

 
1. การเตรียม

มีการ
ของมหาวิทย
หน้าที่และจรร
การทํานุบํารุง

 

2. การพัฒนา
    2.1 การพั

ส่งเสริ
สัมมนาในกลุ่ม
ให้มีความรู้แล
 ส่งเส
วัดและประเมิ

2.2  การพ
 ส่งเส

ทางวิชาการ โ

การเรียนการส

องค์ความรู้ แ
งบประมาณสน
กลุ่มคณะต่างๆ

ทั้งในและต่าง

กสูตรการศึกษามห

          

มการสําหรับอ
รปฐมนิเทศอา
าลัย ของคณ
รยาบรรณวิชา
ศิลปวัฒนธรร

าความรู้และทั
พฒันาทักษะก
รมิให้อาจารย์มี
มคณาจารย์ขอ
ละทักษะการจั
ริมและสนับส
นผล อันเป็นก
พัฒนาวิชากา
สริม สนับสนุน
โดยการ 

1) ส่งเสริม
สอน 

2) ส่งเสริม
 และวิจัยที่เกี
นับสนุนให้อา
ๆ ทั้งภายในแ

3) ส่งเสริม
4) สร้างเค ื

ประเทศ เพ่ือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาบัณฑิต สาขาวิช

         หมว

อาจารย์ใหม่  
าจารย์ใหม่และ
ณะศึกษาศาสต
าชีพของความ
รม และการสร

ทกัษะให้แก่คณ
การจัดการเรีย
มีความรู ้ทักษะ
องสาขาวิชา ส่
จัดการเรียนกา
สนุนให้อาจา
การสร้างองค์
ารและวิชาชีพ
นและกระตุ้นอ

มและสนับสนุ

มและสนับสน
กี่ยวกับประเ
าจารย์ทําวิจัย
และภายนอกม
และสนับสนนุ
รือข่ายทางวิช
ร่วมมือและแ

-

ชาวิทยาการทางกา

ดที ่6 การพั

 
ะอาจารย์พิเศ
ตร์ และของส
มเป็นอาจารยม์
ร้างสรรค์และ

ณาจารย์  
ยนการสอน ก
ะในการจัดการ
งเสริมให้อาจา
ารสอน การวัด
ารย์ทําวิจัยเพื
ความรู้ทางศกึ
พด้านอื่นๆ  
อาจารย์ด้วยวิ

นุนให้อาจารย

นุนให้อาจาร
ด็นปัญหา แ
เพ่ือเพ่ิมพูนศั
มหาวิทยาลัย 
นคณาจารย์ปร
ชาการร่วมกับ
ลกเปลี่ยนเรีย
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ารศึกษาและการจั

พัฒนาคณาจ

ศษเพ่ือให้เกิดค
สาขาวิชา รว
มหาวิทยาลัยศ
รับใช้สังคม  

การวัดและกา
เรียนการสอนแ
ารย์ได้รับการอ
ดและประเมิน
พ่ือยกระดับคุ
กษาศาสตร์ 

ธีการต่างๆ เพื

ย์ผลิตเอกสาร

รย์ทําวิจัยเพ่ือ
และนโยบายท
ักยภาพทางวิ

 
ระยุกต์ใช้องค์
บคณะครุศาส
ยนรู้ทางวิชากา

จัดการเรียนรู้ (หลัก

จารย์ 

ความรู้ความเข
มทั้งเข้าใจแล
ศรีนครินทรวิโ
 

ารประเมินผล
และการวัดประ
อบรม ศึกษาดู
นผลที่ทันสมัย
ณภาพการเรี

พ่ือให้สร้างผล

รประกอบกา

อพัฒนาคุณภ
ทางการศึกษ
ชาการ และส

์ความรู้ในการ
สตร์และศึกษ
ารและวิชาชีพ

ักสูตรปรับปรุง พ

ข้าใจในนโยบา
ละตระหนักถึ
โรฒ ในด้านก

  
ะเมินผล ด้วยก
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพ
และมีประสิท
รียนการสอน

ลงานและเผยแ

ารสอน ตํารา

ภาพการสอน
ษา โดยจัดสร
สนับสนุนให้อา

รบริการวิชาก
ษาศาสตร์ของ
พ 

.ศ.2559) 

ายและอัตลักษ
ถึงบทบาท ภา
การสอน การวิ

การแนะนํา เสว
พูนประสบกา
ทธิภาพ 
นและสร้างระ

แพร่ผลงาน 

า หรือนวัตกร

น วิจัยเพ่ือสร
รรหรือแสวง
าจารย์ทําวิจัย

ารแก่สังคม 
มหาวิทยาลัย

ษณ์
าระ 
วิจัย      

วนา 
ารณ์

บบ     

รรม     

ร้าง      
งหา
ยกับ

ยอ่ืน   



 

 

 

 
1. 

คุณ
พัฒ

มห
พร้

สา
ใหม

สอ
คุณ
ขอ

คุณ

โดย
ไม่ส

ได้ท

คํา

คณ

สมํ
ปร

ดํา
กา

แล
กํา
หลั

หลักสูต

 การบริหารห
มีการดํ

ณสมบัติเป็นไ
ฒนาและปรับป

1) กําห
หาบัณฑิต สา
รอ้มในการเปิด

2) จัดเ
รสนเทศ ศูนย
ม่ให้เป็นไปตา

3) กําห
อดคล้องกับวิส
ณวุฒิระดับอุด
องหลักสูตรอย่

4) จัดท
ณลักษณะบัณฑ

5)  บรหิ
ยวางระบบกา
สําเร็จตามหลั

5) วางร
ทันท่วงที  

7)  จัดร
ปรึกษาเพ่ือช่ว

8)  จัดทํ
ณะกรรมการที

9)  วิเคร
10) ประ

มํ่าเสมอ โด
ระเมินคุณภาพ

11) บรหิ
เนินการใช้ พ
รเรียนการสอ

12) บรหิ
ละแผนการดํา
หนดปริมาณ 
ลักสูตร อาจ

ตรการศึกษามหาบ

หลักสูตร  
าเนินการในรูป
ปตามเกณฑ์ท
ปรุงหลักสูตร 
หนดการเปิดแ
ขาวิชาวิทยา
ดหลักสูตรของ
ตรียมความพ
ย์การเรียนรู้ ห
ามเกณฑ์มาตร
หนดปรัชญาแล
สัยทัศน์และพ
ดมศึกษาแห่งช
ย่างครบถ้วน  
ทําแผนงานแล
ฑิตที่พึงประส

หารหลักสูตรให
ารดูแลช่วยเหล
ลักสูตร  
ระบบการประส

ะบบอาจารย์ท
วยให้นิสิตสาม

ทาํรายงานผลก
ที่เกี่ยวข้องทุกปี
าะห์ผลการดํา
ะเมินและพัฒน
ยใช้ตัวบ่งช้ีข
พการศึกษา แ
หารทรัพยากรท
 พร้อมทั้งกํากั
อน 
หารและพัฒน
เนินงานของห
 คุณสมบัติ แ
จารย์ที่ปรึกษ

บัณฑิต สาขาวิชาวิ

  หมวดที่ 

ปคณะกรรมก
ที่สํานักงานค
 มีการกํากับติ
และปิดหลักสตู
การทางการศ
งสถาบันก่อนน
ร้อมทั้งด้านค
หรือวัสดุอุปก
รฐานหลักสูตร
ละวัตถุประสง
พันธกิจของค
ชาติและความ
 
ละกิจกรรมกา
สงค์  
ห้เป็นไปตามเ
ลือนิสิตอย่างใ

สานความร่วมมื

ที่ปรึกษาทั้งท
มารถสําเร็จกา
การดําเนินงาน
ปีการศึกษา 
เนินงานแต่ละ

นาหลักสูตร โดย
องสํานักงานค
ละปรับปรุงห
ที่ใช้ในการจัด
กับและตรวจส

าทรัพยากรบุ
หลักสูตร และ
และภาระงาน
าปริญญานิพ
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 7 การประก

ารบริหารหลัก
คณะกรรมกา
ติดตามเพ่ือใหบ้
ตร สํารวจและ
ศึกษาและกา
นําไปกําหนดเ
ณาจารย์และ
รณ์การศึกษา
รและมาตรฐา
งค์ของหลักสตู
คณะศึกษาศา
มต้องการของส

รเรียนการสอ

กณฑ์มาตรฐา
ใกล้ชิด โดยเฉ

มือระหว่าง คร

างวิชาการแล
ารศึกษาที่มุ่งห
นตามแผนการ

ปี และนํามาป
ยกําหนดระบบ
คณะกรรมกา
ลักสูตรอย่างน
การเรียนการส
สอบให้มีการ

คคล โดยกําห
จัดกลไกบริห
นของอาจารย์
นธ์ และอา

1- 

 
ศึกษาและการจัดก

กันคุณภาพ

กสูตร มีประธา
รการอุดมศึก
บรรลุเป้าหมา
ะวิเคราะห์ควา
ารจัดการเรียน
เป็นเป้าหมาย
สิ่งสนับสนุนก
าอ่ืน ๆ ก่อนก
นอ่ืน ๆ ที่เกี่ย
ตร ตลอดจนทั
สตร์และมหา
สังคมส่วนรวม

อนที่สอดคล้อง

านของสํานักง
ฉพาะนิสิตที่อย

รอบครัวกับมหา

ละทางสังคม เ
หวัง 
รผลิตบัณฑิตเ

ปรับปรุงการบริ
บติดตามและปร
ารการอุดมศึก
น้อยทุกรอบร
สอน  โดยสําร
รใช้ทรัพยากร

หนดนโยบาย ว
ารทรัพยากรบ
ผู้สอน อาจา
าจารย์ผู้สอบป

การเรียนรู้ (หลักสู

หลักสูตร 

าน มีคณะกรร
กษากําหนด เ
ายของหลักสตู
ามต้องการใช้
นรู้ในวิชาเอก
ยในแผนการผ
การเรียนรู้ทั้งด้
ารจัดการเรีย

ยวข้อง 
ทกัษะและคณุ
าวิทยาลัยซ่ึงส
ม  โดยจะนํ

งกับปรัชญาวั

านคณะกรรม
ยู่ในกลุ่มเสี่ยง

าวิทยาลัย เพ่ือ

 เพ่ือให้รับฟังค

เสนอต่อคณะ

รหิารหลักสูตรก
ระเมินผลการด
กษา และสํานั
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บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้  จัดบุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมกับงาน ติดตามประเมินความพอเพียงของ
อัตรากําลัง เสนอแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ  

13) บริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมข้อมูลตามเกณฑ์ประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
    2.1 การบริหารงบประมาณ   

คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เพ่ือจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตํารา  ปรับปรุงอย่างเพียงพอสถานท่ี รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนานิสิตและอาจารย ์
    2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

มีการจัดทําการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องของคณะศึกษาศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Job Evaluation) ที่เป็นรูปแบบเด่นชัด โดยการประเมินจากผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิตและคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  
 มีการใช้ตํารา หนังสืออ้างอิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสํานักหอสมุดกลาง มีการใช้ห้องเรียนและ
สถานท่ีของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย และมีการรับบริการจากสํานักคอมพิวเตอร์  

จัดทําแผนพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

1) ประสานงานกับอาจารย์และสํานักหอสมุดกลาง ในการเสนอ จัดหา ตํารา หนังสือ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลคทรอนิกส์เพ่ิมเติมในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

2) ตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซ้ือสื่อ  วัสดุ และคุรุภัณฑ์ท่ีเป็นความรับผิดชอบของคณะในแต่ละปี จาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 

3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร  
4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาเอกต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตร

มาเป็นอาจารย์พิเศษ  
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

1) สํารวจความคิดเห็น และความพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อคุณภาพและปริมาณของหนังสือ 
ตํารา วารสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น  

2) สํารวจความคิดเห็น และความพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการของพนักงานสาย
สนับสนุนของสาขาวิชาและคณะ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการสํารวจจากข้อ 1 และข้อ 2 มาจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือให้
การดําเนินการในปีต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. การบริหารคณาจารย์  
3.1  การรับอาจารย์ใหม่  

1) การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีสรรหา การจ้าง การบรรจุตําแหน่ง การทําสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553 โดยสาขาวิชาฯ และคณะศึกษาศาสตร์กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งพนักงานสายวิชาการ 

2) จัดประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าสมัคร ระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มี
ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน  

3) สรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเขียนแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษร การดําเนินการประกาศรับสมัครทุกสื่ออย่างกว้างขวางและทั่วถึง  การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ   
    3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบไปด้วยอาจารย์ประจําซ่ึงเป้นผู้แทนของวิชาเอก
ต่างๆ เพ่ือร่วมมือกันรับผิดชอบในการดําเนินการหลักสูตรตามบทบาท และหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1.1 พิจารณาการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาต่อ 
1.2 พิจารณาการจัดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอน 
1.3 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่า 
1.4 ดําเนินการประสานงานการจัดทํา มคอ.๓ หรือ มคอ.๔,   มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ และ มคอ.๗ 

ของแต่ละวิชาเอก 
1.5 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา 
1.6 ดําเนินการประเมินหลักสูตรฯในส่วนที่รับผิดชอบ เม่ือสิ้นปีการศึกษา (ตามแบบฟอร์มของ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 
1.7 กํากับ ติดตาม ควบคุมมาตรฐานการผลิตและผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF 
1.8 จัดทําฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ของนิสิตในสาขาวิชา 
1.9 พิจารณาจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต 
1.10 แต่งต้ังอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์  
1.11 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ 
    3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

1) กําหนดให้สาขาวิชาเอกเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ มาเป็น
อาจารย์พิเศษหรือกรรมการภายนอกเพื่อสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยดําเนินการทบทวนรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวทุกๆ 2 ปี 

2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
3) เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับการแต่งต้ังจากคณะศึกษาศาสตร์ 
4) จัดทําแผนและงบประมาณค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
    4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

กําหนดคุณสมบัติบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบก่อนการเข้ารับ
ทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันท่ีประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยใช้ข้อสอบให้
ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และ
นิสิต 
    4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน   

1) สาขาวิชาสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานท่ีนํามาใช้ประโยชน์กับงานใน
ความรับผิดชอบได้ 

2) สาขาวิชาให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงานกับอาจารย์ในโครงการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของสาขาวิชา 

 
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

5.1  การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
1) แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคนเพ่ือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผน    

การเรียนและการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมเพ่ือให้

คําแนะนําในการทําปริญญานิพนธ์ 
3) จัดให้มีระบบและกลไกติดตามความก้าวหน้าในการทําเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยจัดให้นิสิตท่ี

เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร นําเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และ
คณะกรรมการได้จัดทําแบบบันทึกความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
สามารถกํากับ แนะนํา และติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เพ่ือกํากับและควบคุมกระบวนการทํา
ปริญญานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพ 

5) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
    5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

นิสิตสามารถขอตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ นิสิตท่ีถูกลงโทษสามารถย่ืน
อุทธรณ์ได้ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยต่างๆได้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย  

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
1) สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 
2) วิเคราะห์โครงสร้างของหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคม  
3) ประเมินคุณภาพมหาบัณฑิต โดยสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้และสอบถามความคิดเห็นของศิษย์เก่า 

ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
4) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากข้อ 1 – ข้อ 3 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
ในการประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ 
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและส่ังปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีส่วนการ
ดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี และมิได้มีข้อบังคับหรือ
ระเบียบอ่ืนกําหนดไว้ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความข้อบังคับน้ีหรือใน
กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือเป็น
ท่ีสุด 
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6  ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
6.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังน้ี 

6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา
ปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา
ปกติหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ้นได้ โดย
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

จํานวนช่ัวโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจํานวนช่ัวโมงการ
เรียนตามที่กําหนดไว้ตามข้อ 8 

การจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอน
เป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ให้แต่ละหลักสตูรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 
ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค

ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 
การศึกษาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 

7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 
การศึกษาไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาคสําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบท
อ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจํานวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบ
ทวิภาคข้างต้น 

ข้อ 8  หน่วยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาทีน่ิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะ
มีหน่วยกิตกําหนดไว้ ดังน้ี 
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8.1 รายวิชาภาคทฤษฎ ีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด
ตามที่ได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วย 
ตนเองจากแผนการเรียนตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษาไม่น้อยกว่า 45ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.6 สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาคสําหรับรายวิชาท่ีจัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 
6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่าหน่วยกิตกับช่ัวโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบ
ทวิภาคข้างต้น 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา 

ข้อ 9  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี ้
9.1 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต 
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแลว้ 
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาในระดับสงูกว่าปริญญามหาบัณฑิต 
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
ข้อ 10  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดย 

หลักเกณฑ์การเทียบความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ข้อ 11  โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังน้ี 
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ประกอบด้วยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรนีมี้ 2 แผน 
11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ์ ซ่ึงอาจมี

ได้ 2 แบบ คือ 
แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบ 
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
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แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําปริญญา
นิพนธ์แต่ต้องทําสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพช้ันสูงโดยมีการทําปริญญานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ 
หลักสูตรน้ีมี 2 แบบ คือ 

แบบ 1 เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซ่ึง 
หลักสูตรอาจกําหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนด ดังน้ี 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ท้ังนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
แบบ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 38 

หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ท้ังนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
ข้อ 12  กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลาเป็น

ดังน้ี 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้ 

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และอยา่งมากไม่เกิน 3 ปี
การศึกษา 

12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา
อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใ้ช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ 
การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มต้นต่างกัน ดังนี ้

12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้กับนิสิตได้
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเม่ือได้รับการ
อนุมัติแล้วต้องดําเนินการชําระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25 

สําหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิตในสัดส่วน
ท่ีเหมาะสม 
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หากมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจาก
เกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 13  การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาแบบทําปริญญา
นิพนธ์อย่างเดียว ให้หลักสูตรคํานึงถงึเรื่องดังต่อไปนี้ 

13.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ช้ีชัดได้ว่าสามารถท่ีจะสนบัสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

13.2 หลักสูตรท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 
ข้อ 14  การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นับต้ังแต่

วันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามข้อ 19.2 
ข้อ 15  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
หลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลักสูตรท่ีขอปรบัปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอด 

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ันไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน ท้ังน้ีอาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลกัสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ท่ีอาจ
กําหนดให้เป็นได้อีก 1 หลักสตูร โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจําอยู่แลว้ หรือใน
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตหลกัสูตรใดหลักสตูรหน่ึง อาจเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับดุษฎบัีณฑิตหรือมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสตูร 

ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรอืหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจําของสถาบันในความร่วมมือน้ัน ให้ถือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ 

โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติแบ่งตามระดับ
หลักสูตรดังนี ้

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
15.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

15.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงขอการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

15.1.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

15.1.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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15.1.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
15.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

15.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 15.2.2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ี
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

สําหรับหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1 
และข้อ 15.1.4 โดยอนุโลม 

ข้อ 16  ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปรญิญานิพนธ์และสารนิพนธ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์กําหนดให้อาจารย์ประจํา 1 คน เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
ได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนสิิต ใหส้ามารถทําหน้าที่เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจาํ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนิสิตที่ทําปริญญานิพนธ์           
1 คน เทียบได้กับจํานวนนิสิตที่ทําสารนิพนธ์ 3 คน ท้ังนีใ้ห้รวบรวมนิสิตที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน 
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หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

ข้อ 17  คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนิสิต 
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะต้องเป็น 

ผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาขั้นปริญญา 

มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรี หรือ 

เทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมากตามที่หลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าทั้งน้ีผู้เข้า
เป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรืหน่วยงานของรัฐ ที่มี
หน้าท่ีรับรองวุฒิการศึกษาใหก้ารรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 
18.1 สอบคัดเลือก 
18.2 คัดเลือก 
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
18.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 19  การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
19.1 ผู้ท่ีผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย

ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามวัน เวลา และสถานที ่ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดผู้ท่ีผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตาม
วัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดเป็นอันหมดสิทธิท่ีจะเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันท่ีกําหนดให้รายงานตัว และเม่ือได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่กําหนด 

19.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสติจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

ข้อ 20  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพ่ิม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัด 

การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนิสิตได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ 

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือ
ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงิน 
ค่าบํารุงและคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศกึษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้อง 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน 

20.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะได้รบัอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนและ
สอบได้รายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ข้อ 21  จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ 
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้อ 6 และ

ประเภทการจดัการศึกษาในข้อ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และ
หากนิสิตจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากท่ีกําหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 
22.2 จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็น 

หน่วยกิตสะสม 
22.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจํานวนหน่วยกิตท่ี 

ตํ่าสุด แต่จะนบัรวมเป็นจํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 
การศึกษา 

22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชาน้ัน และไม่บังคับให้นิสิตสอบ 

22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิตได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 23  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พ้ืนฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรอาจให้เรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดับ S 

ข้อ 24  การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องย่ืนคํารอ้งก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 25  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสตูร แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาต้อง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
รักษาสภาพนิสติทุกภาคการศกึษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์ 
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 26  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด
จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง 
(Self Study) 

ข้อ 27  การประเมินผลการเรียนรายวิชา 
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น 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 

27.2 ในกรณีท่ีรายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเปน็ค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้ 
      สัญลักษณ์      ความหมาย 

S    ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U   ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU    การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W   การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
IP    ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress) 

27.3 การให้ E สามารถกระทําในกรณีต่อไปน้ี 
27.3.1 นิสิตสอบตก 
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ ์I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2 

27.4 การให้ S หรอื U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชา
เห็นว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลกัษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้กําหนด
เป็นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ ์S หรือ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นิสิตได้ U จะต้องปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

27.5 การให้ I จะกระทําได้ในกรณีต่อไปนี้ 
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดร้ับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
27.5.2 อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา 

เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับ



-88- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ขั้น I จะต้องดําเนินการแก้สญัลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกําหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะ 
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้น E ได้ทันที 

27.6 การให้ W จะกระทําในกรณีต่อไปน้ี 
27.6.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชาน้ันตามข้อ 24 
27.6.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 34 
27.6.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนน้ัน 
27.6.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลีย่นจากสัญลักษณ์ I 

เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิน้สุด 
27.7 การให้ AU จะกระทําในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่

นับหน่วยกิตตามข้อ 22 
27.8 การให้ IP ใช้สําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานต่อเน่ืองกัน เกินกว่า 1 ภาค 

การศึกษา 
27.9 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลา่ว ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

       ระดับขั้น      ความหมาย 
P       ผ่าน (Pass) 
F      ไม่ผ่าน (Fail) 
ข้อ 29  การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหา 

กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่า 
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว และ 
ให้ผลการประเมินเป็น ดังน้ี 

ระดับขั้น    ความหมาย 
    P      ผ่าน (Pass) 

        F      ไม่ผ่าน (Fail) 
ข้อ 30  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ตํ่ากว่าค่าระดับขั้น Bหรือ

จะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกนัได้ ท้ังนี้ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

30.2 นิสิตที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซํ้าวิชาที่สอบได้ตํ่า
กว่าค่าระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 

ข้อ 31  การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณคา่คะแนนเฉลี่ยสะสม 
31.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ให้นับจากรายวิชา

ท่ีมีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นท่ีได้ไปใช้ในการคํานวณหาค่าระดับขั้เฉลี่ยด้วย 

31.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น D ขึ้นไปเท่าน้ัน 
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31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการเรียนของนสิิตในภาคเรียนนั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวต้ังหารด้วย 
จํานวนหน่วยกิตของภาคการศึกษาน้ัน 

31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที ่
เรียนทั้งหมดเป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 

31.5 การคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี 2 ท่ี
นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนํารายวิชานั้นมาคํานวณค่าระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษาน้ัน แต่ให้นําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ข้อ 32  การทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการศึกษาหรือการสอบ 
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังน้ี 
32.1.1 ตกในรายวิชาน้ัน 

32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ช่ือขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา 

32.1.3 พ้นจากสภาพนิสิต 
32.2 นิสิตที่ทําการลอกเลียนปรากฏในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะ

เสนอให้มีการเพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลงัการพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 
ข้อ 33  สถานภาพนิสติ มีดังน้ี 
33.1 สถานภาพนิสติตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
 33.1.2 นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่ 

เต็มวลา 
33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา 

33.2.1 นิสิต ได้แก่ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และ
เข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ได้แก ่ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเข้าทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเว้นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ให้มีนิสิตทดลองศึกษา 

33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดําเนินการทําปริญญา
นิพนธ์ได้ 

33.2.4 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ีได้รับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือนําหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันท่ีตนสังกัด 

33.2.5 ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจาก 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เม่ือได้รับคัดเลือกให้เป็น
นิสิต 

ข้อ 34 การลาพักการเรียน 
34.1 นิสิตอาจย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนได้ ในช่วงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ต่อไปน้ี 
  34.1.1 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน 

34.1.2 ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคําสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย ์
  34.1.3 มีเหตุจําเป็นส่วนตัว โดยอาจย่ืนคําร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิต

มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
34.2 การลาพักการเรียน นิสติต้องย่ืนคําร้องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะต้องชําระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณลีาพักการเรียนของภาค 
การศึกษานั้น โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3 การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคําร้องใหม่ตามข้อ 34.2 

34.4 ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
ข้อ 35 การลาออก 
นิสิตที่ประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นคํารอ้งต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีท่ีหลักสูตรสังกัด 
ข้อ 36 การพ้นจากสภาพนิสิต 
นิสิตพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
36.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 35 
36.3 ถูกคัดช่ือออกจากมหาวิทยาลัยในกรณดัีงต่อไปน้ี 

36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตาม  
ข้อ 20.3 

36.3.2 เม่ือพ้นกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนิสิตตาม
ข้อ 25 

36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 อย่างใดอย่างหน่ึง 
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ตํ่ากว่า 2.50 
36.3.5 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถทําค่า

คะแนนเฉล่ียสะสมได้ค่าต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาท่ีกาํหนด ดังนี้ 
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ

หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง 
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศกึษาตาม 

หลักสูตร ไม่เป็นไปตามกําหนด ดังน้ี 
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จํานวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3เดือน 
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36.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จํานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 
6 เดือน 

36.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จํานวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน 
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ์ จํานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลา

อย่างน้อย 12 เดือน 
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แล้วยังไม่ผ่าน 
36.3.8 เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้ค่าคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรก

ตํ่ากว่า 3.00 
36.3.9 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขั้นไม่ผ่าน (Fail) 
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ 
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
36.3.12 ทําผดิระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
36.4 ถึงแก่กรรม 

 
หมวด 7 

การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 
ข้อ 37  การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 
37.1 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ท้ังน้ีนิสติจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้อง 

37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 

37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้คา่คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
3.00 ให้เปล่ียนสถานภาพเป็นนิสิตได้เม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรก 

ข้อ 38  การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
38.1 การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอ
โอนมาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก ท้ังน้ีรายวิชาที่ขอ
โอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกติได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศกึษา 

การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณบดีและได้รบัอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

38.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชา หรือปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนิสิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ี 
สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 39  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
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มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางาน จากการศึกษา
นอกระบบหรอืการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยได้ ท้ังนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 40  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
นิสิตที่ประสงคจ์ะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระทําได้โดยการคัดเลือกจาก 

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณบดี 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเปน็นิสิต
ระดับบัณฑิตศกึษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกท่ีเข้ามาศึกษาสําหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตาม        
ข้อ 38 

ข้อ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมีฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้การนับระยะเวลาท่ีศึกษาใน
หลักสูตร ให้เริม่นับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
การศึกษา แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามข้อ 12 

ข้อ 42  การคืนสภาพนสิิต 
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตให้แกผู่ท่ี้ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณท่ีีมีเหตุอันสมควรอย่างย่ิง

เท่าน้ัน และเม่ือดําเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธ์และสารนิพนธ ์

ข้อ 43  การสอบภาษา 
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจําชาติของตน

อย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ 
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2 นิสิตอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาไดใ้นกรณีใดกรณหีน่ึงดังต่อไปน้ี 
43.2.1 นิสิตสอบภาษาได้แลว้จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวัดและประเมินผลท่ี

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
43.2.2 นิสิตที่กําลังศึกษาหลกัสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจํา

ชาติของตนซ่ึงมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่าน
รายวิชานั้นในค่าระดับขั้นไม่ตํ่ากว่า B 

43.2.3 ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลักใน
การส่ือสาร และการศึกษา 

43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสิตจะต้องได้ระดับขั้น P ตามข้อ 28 
ข้อ 44  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวัดว่านิสิตมี 

ความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการทําปริญญานิพนธ์ 
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44.3 ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ท่ีศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้ 
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆครบถ้วน

ตามหลักสูตร และได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00 เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติต้ังแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
44.5 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ท้ังนี้นิสิตมีสิทธ์ิสอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในครั้งน้ัน 
ข้อ 45  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบ 

ประมวลความรู้ 
45.2 ผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังน้ี 

45.2.1 หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ท่ีศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 

45.2.2 หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00 เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตาม
หลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ต้ังแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

45.4 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (Fail) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ท้ังนี้นิสิตมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้เพียง 
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งน้ัน 

ข้อ 46  ปรญิญานิพนธ์ 
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องทํา

ปริญญานิพนธ์ 
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรียนท่ี 
7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑติ โดยกําหนดให้มีการรายงานความกา้วหน้า (Progress Report) ทุกภาค
การศึกษา หากมิได้ดําเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสติอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิต
ในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

46.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งต้ังของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

1 คน หรืออาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีก 1 คน 
โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15.1.2 

ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งต้ังผูท้รงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบันทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ทําหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปริญญานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามท่ีสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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ผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจํา 
ในสถาบันเท่าน้ัน ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป็นท่ี
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดับ 9 
หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกําหนดโดยการแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังดังกล่าว 

46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีทีมี่ความจําเป็นอาจเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
ร่วมเพ่ิมได้อีก 1 คน โดยต้องมีคุณสมบติัเป็นไปตามข้อ 15.2.2 

ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งต้ังผูท้รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบันทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ทําหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
หลักได้โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากน้ีให้เป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กําหนด 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจําใน
สถาบันหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ เป็นท่ี
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดับ 9 
หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกําหนด โดยการแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังดังกล่าว 

ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอก ไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ 
ปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจเสนอแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
เป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังดังกล่าว 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้ 
เทียบเคียงได้กบัผลงานของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหน่งที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเคียง 
และยอมรับให้เทียบเท่าผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่เสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบคุคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได้ 

46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ท่ีประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า2 คน และให้
แต่งต้ังกรรมการ 1 คนทําหนา้ท่ีเป็นเลขานกุาร 

ในคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ี
ไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากน้ันผู้ทีทํ่าหน้าท่ีประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ด้วย 
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เลขานุการท่ีต้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งต้ังผูช่้วยเลขานุการหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้ 

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายช่ือโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังสําหรับคุณสมบัติของ
กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ 
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็น 
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซ่ึงเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญา 
นิพนธ์ของนิสติ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน  

โดยรายช่ือกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเป็นผู้เสนอโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ หากมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแต่งต้ัง
กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพ่ิมเติม ให ้

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลยัอนุมัติ และในกรณีทีนิ่สิตจะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปาก
เปล่าอยู่ไม่ครบคณะ ให้นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
อนุมัติ 

46.6 ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทําปริญญานิพนธ์ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นของมหาวิทยาลัย 
นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธ์ิในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปริญญานิพนธ์          
ฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ 47  สารนิพนธ์ 
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทําสารนิพนธ์ 
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามคําแนะนําของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 47.3 
47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังน้ี 
47.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จํานวน 1 คนต่อโครงการ ต้องเป็นอาจารย์

ประจําของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการทําวิจัยที่ 
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรอืกรรมการบริหารหลักสูตรทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นประธาน 1คน 
ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
กรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ันเป็น 
กรรมการเพ่ิมเติมได้อีก 1 คน หรือ อาจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 
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คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒภิายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ทํา
หน้าที่เป็นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสตูรท่ีเข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะต้องต้ังกรรมการสอบ
เพ่ิมเติม ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่นิสติมีความจําเป็นอย่างย่ิง
ต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเรื่องผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

47.4 ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทําสารนิพนธ์ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ให้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็นของมหาวิทยาลัย 
นิสิตต้องส่งหนงัสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ 
 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ข้อ 48  การขอรับปริญญา 
48.1 ในภาคเรยีนใดที่นิสิตคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ย่ืนคําร้องขอรับปริญญาหรือ 

ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย 
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามที่กําหนดในข้อ 12 

 48.2.2 สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
 48.2.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.00 
 48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2 

คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 
       48.2.5 สอบประมวลความรู้ได้ 
       48.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบ 

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง 

48.2.7 ส่งปรญิญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
        48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ 

ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ 
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ท่ีเป็นเรื่องเต็ม (Full Paper) 
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ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา 
ขยายเวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วต้องชําระค่ารกัษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25 

คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปรญิญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ 

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่ 
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง 

48.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ 

ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ 
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ท่ีเป็นเรื่องเต็ม (Full Paper) 

ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา 
ขยายเวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย และเม่ือได้รับ
การอนุมัติแล้วต้องชําระค่ารกัษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25 

คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปรญิญามหาบัณฑิต แผน ข 
48.2.12 สอบประมวลความรู้ได้ 
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ                  

ปากเปล่าสารนิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง 
48.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับ 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได้ 
8.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบ 

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ัง 

48.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน 

หรือสว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ 
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในข้อน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ 
พิจารณาขยายเวลาให้กับนิสติได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
และเม่ือได้รับการอนุมัติแล้วต้องชําระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25 

ข้อ 49  การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตที่ได้ย่ืนความจํานงขอรับ 
ปริญญา ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 
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ภาคผนวก ข 
 

สําเนาคําสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ 4084/2556 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต และการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานผลการประชาพิจารณ์ร่างหลกัสูตร 
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สรุปผลประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
การทําประชาพิจารณ์ร่างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงดําเนินการขึ้นเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยการ
ตรวจสอบและประเมินและวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

1)  ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2)  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่ 
3) รองศาสตราจารย์ ดร.สําลี  ทองธิว 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ  
5) ดร.พรศรี  ฉิมแก้ว    ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
6) ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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ผลจากการการตรวจสอบประเมินและวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คนได้ตอบแบบสอบถาม 
และร่วมอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร ตลอดจนให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ ซ่ึงมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 
1. ชื่อหลักสูตร /ปริญญา และสาขาวิชา : เหมาะสม 
2. สถานการณ์และผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร : เหมาะสม 

   3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 
      3.1 ปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนมากข้ึน  
      3.2 การเรียงลําดับวัตถุประสงค์ควรนําวัตถุประสงคด้์านวิชาการข้ึนก่อนวัตถปุระสงค์ด้านคุณธรรม 
และควรทบทวนภาษาที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นลักษณะผลการเรียนรู้(learning 
outcomes) 
   3.3 ทบทวนภาษาที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร ให้เป็นลกัษณะผลการเรียนรู้(learning 

outcomes) 
      3.4 ทบทวนความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหน้า 11 กับผลการเรียนรู้หน้า 67-76 และ
จุดดําใน curriculum mapping หน้า 77-84 ถ้ามีความสอดคล้องกันจะทําให้เขียน มคอ.3-7 ได้อย่างเป็นระบบ 
และเห็นวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีชัดเจน สะท้อนมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาโท 

4. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : 
   ระบุไว้กว้างเกินไป และเป็นคุณสมบัติโดยท่ัวๆ ไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจง ควรระบุให้ชัดเจน โดยเขียน
แยกตามวิชาเอกโดยผู้เข้าศึกษาควรมีความรู้ในวิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
5. แผนการรับนิสิต : 

5.1 จํานวนนิสิต 5 คน น้อยเกินไป ควรปรับเป็น 10 คน และรับนิสิตนอกเวลาให้มากกว่านิสิตในเวลา  
    5.2 การระบุจํานวนนิสิต ควรแยกตามแผนการเรียนว่าจํานวนนิสิตแผนการเรียนท่ีต้องการใบประกอบ
วิชาชีพครูกี่คน ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูกี่คน และแบ่งเป็นในเวลาราชการก่ีคน นอกเวลาราชการก่ีคน 
ท้ังนี้คุรุสภาจะต้องพิจารณาจํานวนนิสิตแผนการเรียนท่ีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู 
6. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา : ตามระเบียบ มศว 

   7. ระบบการศึกษาและการกําหนดหน่วยกิต :  
       การกําหนดจํานวนหน่วยกิตแต่ละวิชา 2 หน่วยกิต น้อยไป การบริหารจัดการยิบย่อยเกินไป ควรปรับเป็น     
3 หน่วยกิต โดยปรับยุบบางรายวิชา และรวมวิชาเป็นกลุ่มก้อนวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
   8. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร : เหมาะสม 
   9. โครงสร้างหลักสูตร 

9.1 ปรับวิชาเอกบังคับเป็น 9 หน่วยกิต โดยแยกเป็น  
1. วิชาที่เป็น Hard knowledge  3 หน่วยกิต 
2. วิทยาการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอก)  3 หน่วยกิต 
3. สัมมนาปัญหาและวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้(วิชาเอก)  3 หน่วยกิต 

9.2 วิชาเลือกควรจัดแยกเป็นกลุ่มวิชา Concentration area เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าวิชากลุ่มน้ี เสริม
วิชาบังคับวิชาใดให้เข้มแขง็ขึ้น 

9.3 รายวิชาสําหรับผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู และไม่ต้องการใบประกอบวชิาชีพครู อาจจัดวิชาแยก
ได้ หรือแยกแผนการเรียนได้ 

9.4 วิชาชีพครูในรายวิชาพ้ืนฐานมีความครบถ้วนตามครุสภากําหนด 
9.5 วิชาปฏิบัติการสอนต้องระบุจํานวนช่ัวโมงให้ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องตามข้อกําหนดครุสภา 
9.6 เพ่ิมเติมรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนอีก 1 รายวิชา 
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      9.7 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน 2 ภาคเรียน จะต้องมีการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาที่เป็น
วิชาเอก จํานวน 240 ช่ัวโมงในแต่ละภาคการศึกษา โดยปฏิบัติการสอนจริง 120 ช่ัวโมงและปฏิบัติงานในหน้าที่
ครู จํานวน 120 ช่ัวโมง 
   10. รายวิชา 

10.1 วิชาแกน  
10.1.1 รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นวิชาที่ใหญ่   การระบุจํานวนหน่วนกิตเพียง  

1 หน่วยกิต จึงน้อยเกินไป 
10.1.2 รายวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ ควรใช้ช่ือว่า วิทยาการจัดการ 

เรียนรู้  
10.2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หน้า 18 วิชา ELM511 และ ELM513 ควรนํามารวมกัน และเพ่ิมเติม

วิชาที่เป็น Specialist 
          ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ควรเน้น จิตวิทยาเด็ก การดูแลช่วยเหลือเด็ก  

และการสง่เสรมิให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสมอง และร่างกายได้สมวัย 
  10.3 วิชาเอกบังคับของวิชาเอกต่างๆ 

 10.3.1 วิชาเอกต่างๆ เช่น ELM531 วิชาแรกยังไม่ควรเป็นปฏิบัติการ เนื่องจากแต่ละวิชาเอกมีวิทย 
วิธีของตนเอง นิสิตควรได้เรียนรู้วิทยวิธีให้แน่นและลึกซ้ึงกอ่นไปปฏิบัติการ 

10.3.2 ไม่ควรใช้คําว่า practicum ในช่ือวิชาระดับมหาบัณฑิต    แต่ให้นําไประบุไว้ในคําอธิบาย 
รายวิชา 

10.4 วิชาเอกเลือกของวิชาเอกต่างๆ 
10.4.1 การกําหนดวิทยวิธีวิชาเอกอยู่ในวิชาเลือก ไม่เหมาะสม    ควรนําไปเป็นวิชาเอกบังคับ 
10.4.2  รายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเลือกยังเป็นแบบเดิมๆ ควรปรับรายวิชาให้มีความทันสมัย  

ทันต่อกระแสวิทยาการใหม่ๆ 
  10.5  วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

               วิชา ELM571 และวิชาอ่ืนๆ ของวิชาเอกอังกฤษช่ือรายวิชาไม่เหมือนวิชาเอกอ่ืนๆ ควรปรับให้
สอดคล้องกันทั้งหมด 

10.6  วิชาเอกสังคมศึกษา 
10.6.1 วิชา ELM561 หลักสตูรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา (เน้นการ 

บูรณาการ หลักสูตร วิทยวิธี สื่อ วัดและประเมินผล) (ให้ยุบรวมวิชาการวัดและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงในวิชา) 
3 หน่วยกิต 

10.6.2 วิชา ELM564 และ ELM566 ให้ยุบรวมกัน แล้วนําไปอยู่ในวิชาเอกบังคับ โดยควรเน้น  
Hard knowledge 3 หน่วยกิต 

 10.6.3  วิชา ELM563 ใช้ช่ือวิชาเป็น สัมมนาปัญหาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา (ลงมือปฏิบัติทํา Baby research) 3 หน่วยกิต 

  10.6.4  วิทยาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ในการปฏิบัติการสอน จะสอนวิชาอะไร 
10.7 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

10.7.1 วิชาเลือกมีความเหมาะสมดี 
          10.7.2  วิชา ELM 546 เพ่ิมเติมการวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
          10.7.3  วิชา ELM 544 เน้นให้นิสติมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อน จึงนําไปสอน
นักเรียน 

10.7.4  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ควรเน้น 1) ปรัชญาการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์  2) เน้นให้นิสิต 
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สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลไปใช้ได้จริง และมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน   
3) โจทย์วิจัยต้องสอดคล้องกบัของบริบทจรงิ ใช้การดูงาน การสังเกตช้ันเรียน ให้นิสิตเรียนรู้ว่าจะค้นคว้าอย่างไร 
ใช้กระบวนการแบบไหน เน้นนําโจทย์วิจัยมาปฏิบัติจริง ไม่เน้นสอนเฉพาะทฤษฎ ี
 10.7.5 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรให้นักเรียนได้ Concept ปรัชญาของประเทศทางคณิตศาสตร์  
แนวโน้มเกี่ยวกับ PISA  STEM  นิสิตได้ซึมซับความเป็นครูคณิต นักคณิต   และต้องรูว่้าคณิตศาสตร์มีประโยชน์
สามารถไปสนับสนุนวิชาอ่ืนได้อย่างไร 
      10.8  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
 10.8.1 แหลง่เรียนรู้มีบทบาทสําคัญ แต่ไม่ปรากฏแหล่งเรียนรู้รายวิชาต่างๆ จึงควรระบุเพ่ิมเติม  
 10.8.2 ครูวิทยาศาสตร์ต้องสามารถ Design lab ได้เหมาะสม การคิดขั้นสูง ควรสอนนิสิตให้คิดเป็น
ด้วย ไม่เพียงแค่ให้มีความรู้ทางทฤษฎ ี
11. คําอธิบายรายวิชา :  
     11.1 ควรปรับปรุงบางรายวิชาโดยเฉพาะวิชาแกนและวิชาเอกให้สอดคล้องกับช่ือหลักสูตร 
     11.2  ควรทบทวนการเขียนคําอธิบายผลการเรียนรู้ (คอลัมภ์แรก) ด้านคุณธรรมจริยธรรม หน้า 67-68 ให้
สะท้อนตัวช้ีวัดคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะข้อ 1.1 ซ่ึงมีลักษณะเป็นความเรียง ส่งผลให้การ
ประเมินจุดดํา  ทําได้ยาก 
     11.3  ในวิชาที่เกี่ยวข้องเชิงวิจัยหรือสัมมนา น่าจะนํา collective review มาใช้เพ่ือฝึกการค้นคว้าเชิง
วิชาการ / วิจัย / การสืบค้น 
12. ระยะเวลาการศึกษา :  
13. แผนการจัดการเรียน : 
14. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา : 
15. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  
16. อาจารย์ประจําหลักสูตร : ควรระบุอาจารย์แยกตามวิชาเอก 
17. อาจารย์ประจํา : ควรระบุอาจารย์แยกตามวิชาเอก 
18. อาจารย์พิเศษ : ควรระบุอาจารย์แยกตามวิชาเอก 
19. สถานท่ีและอุปกรณ์ :  
20. ห้องสมุด : 
21. อื่นๆ : 
     21.1 กลุ่มวิชาหมวดพ้ืนฐานทางการศึกษา + หมวดวิชาแกน รวมกันแล้วได้ 18 หน่วยกิต ครอบคลุม
มาตรฐานของคุรุสภา 11 มาตรฐาน  
     21.2 การเขียนหมวด 6 - 8 ควรเขียนเชิงปฏิบัติการท่ีสามารถติดตามและประเมินผลได้จริง 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเตมิ 
 1. ควรเสนอให้เห็นความสําคัญของการผลิตครู ซ่ึง มศว เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศมาก่อน
ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรท้ิงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีเริ่มเกิดมาเพ่ือครูไทย 
 2. การผลิตครูควรมีกลยุทธ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพฐ. สสวท. สช. เพ่ือกรองคนเก่งมา
เรียน หรือใช้กลยุทธ์บริการสังคมด้วยการเป็นศูนย์อบรมในหลักสูตรท่ีเป็นเลิศอย่างแท้จริงหรือเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการศึกษาเฉพาะทาง และเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทางการศึกษาอย่างไร ถ้ามีนิสิต ป.โท-เอก ควรเน้น
ให้เป็นการสร้างนักวิจัย ตีพิมพ์ระดับนานาชาติให้มากๆ 
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ภาคผนวก ง 
 

รายงานผลการสํารวจความต้องการต่างๆ เก่ียวกับการปรับหลักสูตร 
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ผลจากการสาํรวจความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับหลักสตูร 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามความต้องการในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นศิษย์ปัจจุบัน ระดับปริญญาโท จํานวน 96 คน   
สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. ชาย 31 32.29 

2. หญิง 65 67.71 

รวม 96 คน 100 
 
 
2. ภมูิลําเนา 

ภูมิลําเนา จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. กรุงเทพมหานคร 20 20.83 

2. ภาคกลาง 24 25 

3. ภาคเหนือ 12 12.50 

4. ภาคใต้ 9 9.38 

5. ภาคตะวันตก 1 1.04 

6. ภาคตะวันออก 5 5.21 

7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 26.04 

รวม 96 คน 100 
 
 
3. วุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จ 

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 58 60.42 

2 ด้านวิทยาศาสตร์ 15 15.63 

3 ด้านศิลปะศาสตร์ 9 9.38 

4 ด้านอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 11 11.46 

5 อ่ืนๆ 3 3.13 

รวม 96 คน 100 
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4. สาขาวิชาเอกที่เข้าศึกษา 
สาขาวิชาเอกที่เข้าศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. การศึกษาปฐมวัย 10 10.42 

2. การประถมศึกษา - - 

3. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 13 13.54 

4. วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 6.25 

5. วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 36 37.50 

6. วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 13 13.54 

7. วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 18 18.75 

รวม 96 คน 100 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู ้(n=96) 
 
1. เป้าหมายการเข้าศึกษาในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้

เป้าหมายในการเข้าศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. รับราชการครู 65 67.71 

2. เป็นนักวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานราชการอ่ืน 25 26.04 

3. ต้องการเปล่ียนสายงาน 2 2.08 

4. ต้องการวางแนวทางในการศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการศึกษา 35 36.46 

5. ต้องการนําวุฒิการศึกษาไปปรับวิทยฐานะ 43 44.79 

6. ต้องการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา 26 27.08 

7. ต้องการประกอบธุรกิจศึกษา เช่น ติวเตอร์ 7 7.29 

8. อ่ืนๆ 17 17.71 
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2. จุดเน้นของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

จุดเน้นของหลักสูตรควรมีลักษณะอย่างไร จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เน้นศาสตร์ช้ันสูงด้านหลักสูตรและการสอน 8 8.42 

2. เน้นเนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน ในอัตราส่วน 50:50 48 50.53 

3. เน้นเนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน ในอัตราส่วน 70:30 20 21.05 

4. เน้นเนื้อหาวิชาเอกควบคู่ไปกับศาสตร์การสอน ในอัตราส่วน 30:70 18 18.95 

5. อ่ืนๆ 1 1.0 
 
3. ความยืดหยุ่นของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะ
อย่างไร (n=97) 

ความยืดหยุ่นของหลักสูตรควรมีลักษณะอย่างไร จํานวน (คน) ร้อยละ 
1. สําหรับผู้มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษาจะ
ได้วุฒิการศึกษา กศ.ม. 

70 72.92 

2. สําหรับผู้ไม่มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษา
จะได้วุฒิการศกึษา กศ.ม. และสามารถขอใบประกอบวิชาชีพ 

52 54.17 

3. สําหรับผู้ไม่มีวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เม่ือสําเร็จการศึกษา
จะได้วุฒิการศกึษา กศ.ม. และไม่ประสงค์ขอใบประกอบวิชาชีพ 

8 8.33 

 
4. เหตุผลการเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้

เหตุผลการเลือกเข้าศึกษา 
ในหลักสูตร 

 
ความสําคัญ จาก

จํานวน
ผู้ตอบ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 

การคมนาคมสะดวก 
จํานวน (คน) 7 16 23 45 

91 คน 
ร้อยละ 7.69% 17.58% 25.27% 49.45% 

ค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล 
จํานวน (คน) 5 21 38 27 

91 คน 
ร้อยละ 5.49% 23.08% 41.76% 29.67% 

มีช่ือเสียงด้านการศึกษา 
จํานวน (คน) 67 17 7 2 

93 คน 
ร้อยละ 72.04% 18.28% 7.53% 2.15% 

เป็นหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่น 
จํานวน (คน) 15 37 23 17 

92 คน 
ร้อยละ 16.30% 40.22% 25% 18.48% 
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ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ค.บ. การมัธยมศึกษา: ชีววิทยา-
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 

ค.ม. สถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533 

ความเช่ียวชาญ 
 การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศุภวรรณ  สัจจพิบูล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร.   ผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตคร ู(ระยะท่ี 1).  
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2559. 10: 11-28. 

2. สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, ศุภวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558. 9: 1-15.  

3. สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, โอภาส สุขหวาน. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสําหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรค
นิยม.วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 2558. 7: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์). 

4. ศิริลักษณ์  ชาวลุ่มบัว, สุนีย์ เหมะประสทิธ์ิ. การพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการแบบ STEM 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่อง อ้อย สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 224-36. 

5. ยุพาพันธ์  มินวงษ์, สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ, ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์(3P) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2558. 26: 210-
23. 
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6. สมควร  ไข่แก้ว, สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, วนิดา  ธนประโยชน์ศักด์ิ, 
กมลวรรณ  กันยาประสิทธ์ิ. การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอ้มศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น
แหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2557. 25: 50-63. 

7. เกริก ศักด์ิสุภาพ, สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ประมวล ศิริผันแก้ว, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, 
ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมมโนทัศน์และเจต
คติวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2557. 25: 37-49. 

8. สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ. การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสําหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ.
วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
2557. 6: 199- 211. 

9. Pratoomtong, W.,  Haemaprasith, S.,  Boonprakob, M., Choochom, O. 
Effects of Science Learning Activity Management based on 4MAT System 
of the Sixth Grade Students with Different Learning Styles. Journal of 
Education.Khon Kaen University 2012. 35: 67-75. 

10. Cojorn, K.,  Koocharoenpisal, N., Haemaprasith, S., Siripankaew, P.  Effects 
of the Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and 
Properties of Matter for Seventh Grade Students. Journal of Education 
Khon Kaen University 2012. 35: 18-29. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development 

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

2. จันทร์จีรา เทพดนตรี, สุนีย์ เหมะประสทิธ์ิ. การพัฒนาบทปฏิบัติการที่เน้นปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง ยางพารา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.  เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34;  27  มีนาคม 
2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.  หน้า 
1578-89. 

3. จารีพร ผลมูล,  สุนีย์ เหมะประสทิธ์ิ, เกริก ศักด์ิสุภาพ. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการแบบ STEAM สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3: กรณีศึกษา ชุมชนวัง
ตะกอ จังหวัดชุมพร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34;  27  มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1567-77. 

4. อโณทัย นันทสุนทร,  สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, เกริก ศักด์ิสุภาพ. ผลการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรม สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับ
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บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34;  27  มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1558-66. 

5. เรณู เบ้าวรรณ, สุนีย์ เหมะประสทิธ์ิ, สุณิสา สุมิรัตนะ. วิจัยปฏิบัติการ : การพัฒนา
ทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย
และส่ิงประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปี บัณฑิต
วิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 253-
61. 

6. อลิสา  ราชวัตร, สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ.  ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
ด้วยรูปแบบ IDSPEE เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย
และส่ิงประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปี บัณฑิต
วิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 231-
39. 

7. เกริก ศักด์ิสุภาพ, สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, พงษแ์ก้ว อุดมสมุทรหิรัญ,ประมวล ศิริผันแก้ว, 
ธีรพงษ์  แสงประดิษฐ์. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาฟิสิกส์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย; 2556. หน้า SS116-24. 

8. สมควร  ไข่แก้ว, สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, วนิดา  ธนประโยชน์ศักด์ิ, 
กมลวรรณ  กันยาประสิทธ์ิ. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสิง่แวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภูเก็ตต่อการรู้สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 
29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย; 2556. หน้า SS108-15. 

9. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดี
โดยใช้ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปีที่ 1-3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 
2556. หน้า 33-40. 

3. ตํารา/หนังสือ 
- 
 
 
 



-115- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกนัตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2557 ของ

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงนิรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).   

3. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกนัตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2556 ของ
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสใน
เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลัง
การเรียนรู้สําหรับครูและผู้บรหิาร. ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ 2552-2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

5. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2555 ของ
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

6. การประเมินโครงการอาสาและพัฒนาป้องกนัตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2554 ของ
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
2) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางเสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Saowalak  Rattanavich 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-812-4862 
 Email s_rattanavich@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝร่ังเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 
M.A. TESL The University of Kansas, 

Lawrence, U.S.A. 
2520 

Ph.D. Curriculum & Instruction The University of Kansas, 
Lawrence, U.S.A. 

2523 

Certificate Academic Director and 
Management 

International English Service 
Center, Culver city, California, 

U.S.A. 

2526 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 
Diploma Reading Diploma Course Brisbane College of Advanced 

Education, Brisbane, Australia. 
2528 

Certificate Genre – Based Approach 
in Language Teaching 

Program 

Deakin University, Victoria, 
Australia. 

2532 

Certificate Genre – Based Approach 
in Language Teaching 

Program 

The University of Northern 
Territory, Darwin, Australia.  

2533 

ความเช่ียวชาญ 
 หลักสูตรและการสอน (ท่ัวไป และเน้นภาษาเป็นพิเศษ) ,การวิจัย, การสอน

ภาษาอังกฤษและการสอนการรู้หนังสือ  การพัฒนาการรู้หนังสือ(การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาพิเศษ และกลุ่มชนเผ่า) การออกแบบการเรียนรู้ กลยุทธ และเทคนิคการสอน การนิเทศ
การศึกษาและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ..การ
สอนระดับปฐมวัย แบบ Montessory 
 ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1. Rattanavich, S.  Concentrated Language Encounter Approach in Practice 

for Global Teaching of Literacy Lighthouse Strategy Implementation. 
Journal of International Education Studies 2015; 8: 21-37. 

2. Promptnont, P., Rattanavich, S.  Concentrated Language Encounter 
Instruction Model III in Reading and Creative Writing Abilities. Journal of 
English Language Teaching 2015; 8: 1-10. 

3. Jinjai, N., Rattanavich, S.  The Effects of Computer-Assisted Instruction 
Based on Top-Level Structure Method in English Reading and Writing 
Abilities. Journal of English Language Teaching  2015; 8: 231-44. 

4. Rattanavich, S.  Comparison of Effects of Teaching English to Thai 
Undergraduate Teacher-Students through Cross-Curricular Thematic 
Instruction Program Based on Multiple Intelligence Theory and 
Conventional Instruction. Journal of  English Language Teaching  2013; 6: 
1-18.  

5. ภัทราวดี ยวนช่ืน, เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, นิภา ศรีไรจน์. การเปรียบเทียบความสามารถ
ด้านการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
ตามแนวทฤษฤธรรมชาติ กับแนวการสอนแบบเดิม. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556; 7: 182-94. 

6. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์.  ผลการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาแบบอิสระท่ีใช้หลักการ
ทางสมองด้วยแนวทฤษฎีอรรถฐานสําหรับครูภาษาอังกฤษ. วารสารวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554; 6: 156-66.  
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2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

1. Rattanavich, S. Concentrated Language Encounters(CLE) in Practice around 
the world ; Some Cases and Sharing Stories about Subsainability.  
Proceeding of the 2014 Sydney International Covention; 2014 May 28 - 
June 6; Sydney, Australia; 2014.   

3. ตํารา/หนังสือ 
1. เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์.  การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา : กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการ

พัฒนาการรู้หนังสือเพ่ือปวงชน. พิมพ์ครัง้ที่ 3. กรงุเทพฯ: มูลนิธิโรตารีแห่งประเทศไทย; 
2556.   

2. Rattanavich, Saowalak.  A Teaching Guide for Using the CLE English program 
Materials Stage 3: Grade 6. Bangkok: Rotary International. Sahadhammika 
Printing; 2014.    

3. Rattanavich, Saowalak.  A Teaching Guide for Using the CLE English program 
Materials Stage 3: Grade 5. Bangkok: Rotary International. Sahadhammika 
Printing; 2014.    

4. Rattanavich, Saowalak.  A Teaching Guide for Using the CLE English program 
Materials Stage 2: Grade 4.Bangkok: Rotary International. Sahadhammika 
Printing; 2014.    

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. 3-H Grant; Matching Grants and Global Grants on Literacy Project  in 

Thailand.  ทุนวิจัยจากโรตารีสากล ประจําปี พ.ศ. 2533 – 2540, 2544 – 2547, 
2548 – 2551, 2552 – 2556, 2557 – 2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. Concentrated Language Encounter Approach in Practice for Global 
Teaching of Literacy: Lighthouse Strategy Implementation. ทุนวิจัยจากทุน
วิจัยจากโรตารีสากล ประจําปี พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. Effects of the Experimental Program on Training the Teacher of 
Vocational English through Concentrated Language Encounter 
Instructional Process Using Students’ Reciprocal Peer Teaching Strategies 
ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย).   

 
3) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Sirima  Pinyoanuntapong 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-573-7557 
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 Email sspinpong@hotmail.com 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
Ph.D. Early Childhood 

Education 
The University of Iowa, U.S.A. 2547 

ความเช่ียวชาญ 
  เด็กปฐมวัย 

ผลงานทางวิชาการ 
    1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. Pinyoanuntapong, S. A Model for Promoting the Development of Basic 
Dharma Traits of Preschool Children. Asia-Pacific Journal of Research in 
Early  Childhood Education 2013; 7: 45-67. 

2. Pinyoanuntapong, S. The Developmentof Thai Early Childhood Education 
Curriculum to Promote Desirable Characteristics of Preschool Children. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013; 88: 321-27. 

    2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา : เป้าหมาย

การจัดการศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 
2557. หน้า 1-7. 

2. ศักด์ิชัย มหาอุดร, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากคําพังเพย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: 
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 196-203. 

3. วรทิพย์ ปลิ้มสกุลไทย, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.์ การเล่านิทานอาเซียนแบบไม่จบเร่ือง
ท่ีมีต่อการพัฒนาการด้านการพูดของเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: 
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 228-35. 

4. สิริรักษ์  คงคารักษ์, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ผลการจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมพ้ืนฐานความสามัคคีในเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: 
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 244-52. 
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5. สุชาดา วัฒนะไย, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การใช้กิจกรรมการเล่นพ้ืนบ้านอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การ
วิจัยทางการศกึษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; 
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิ
สัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 260-68. 

6. ศุภัชญา  กุนทีกาญจน์, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. ความสามารถด้านฟังคําศัพท์
ภาษาจีนของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 282-89. 

7. ดวงชีวา พะสมุาตร, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคแ์บบกลุ่ม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: 
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 290-97. 

8. วรรณิชา แสงโรจน์รุ่ง; และสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์. ทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัยท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคแ์บบกลุ่ม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: 
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรูก้้าวสู่สากล; 12 กันยายน 
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 321-329. 

9. สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยตาม
หลกัสูตรการศึกษาแบบวิถีไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษา ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน 
เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 16-20. 

10. สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์. การพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยไทย. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งท่ี 1 พลงัการเรียนรู้
ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจัยต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 
2555. หน้า 17-25. 

3. ตํารา/หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การพัฒนาแบบวัดความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย).  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

4)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Chommanad  Cheausuwantavee 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 02-649-5000 ต่อ 15564 
 Email chomoae@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2529 

ค.ม. การสอนคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555 

ความเช่ียวชาญ 
 หลักสูตร การสอน  การนิเทศ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  Cheusuwantavee, T., Cheusuwantavee, C. Rights, equality, educational 
provisions and facilities of students with disabilities in Thailand: Legal and 
practical perspectives in the past decade. Disability, CBR & Inclusive 
Development Journal 2012; 23:70-91. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี และคณะ. AT_PSM Mentoring Model: รูปแบบการพัฒนา

วิชาชีพแบบดูแลให้ คําปรึกษาสําหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.   การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ “Curriculum Instruction 
and Supervision: Art Science and Technology toward the   Education 
Quality and Creativity Civic for the 21st Century”; 14-15 มกราคม 2559; 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร; 2559.  

2. ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี, ชวลิต สูงใหญ่. รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมปัญญาด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎี พหุปัญญา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
บูรณาการศาสตร์และศิลป์; 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559; มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม; 2559.  

3. ตํารา/ หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีส่งเสริม
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
4. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน . ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย). 

3. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
5) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศุภวรรณ  สัจจพิบูล 

    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Suppawan Satjapiboon 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-811-1988 
 Email maew_kate@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

ค.บ. การมัธยมศึกษา (ภาษาไทย-
ภาษาฝร่ังเศส) 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

ค.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

ความเช่ียวชาญ 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การเขียนเชิงวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
ผลงานทางวิชาการ 

 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1.  สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศุภวรรณ  สัจจพิบูล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร. ผล

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตคร ู (ระยะที่ 1). 
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2558; 10:11-28. 

2. สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ ศุภวรรณ สัจจพิบูล, โอภาส สุขหวาน. การประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือการประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558; 9:1-15.  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

3. ศุภวรรณ สัจจพิบูล. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)–การประเมินกล
ยุทธ์การสอนของอาจารย์ที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนสิิต
หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553). วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์ 2556; 14:88-101. 

 2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development 

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

    3.  ตํารา/หนังสือ 
              - 
    4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่สง่เสริมและปัจจัยที่เปน็อุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพฒันาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย). 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงนิรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้รว่มวิจัย).   

3. การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนิสิตระดับ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การวิจัย
เอกสาร.  ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).  

4. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตหมวดวิชาชีพครู  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วมวิจัย).    

5. การพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑติหมวดวิชาชีพครู  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2554. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจัย). 

     
6) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวรังรอง  สมมิตร 

    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rungrong  Sommitr 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

 เบอร์โทรศัพท์ 094-426-1446 
 Email rsommitr@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

วส.บ. วิทยุและโทรทศัน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 
ศศ.บ. ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ความเช่ียวชาญ 
การจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย   หลักสูตรและการสอน   การพัฒนาวิชาชีพครู   

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศุภวรรณ  สัจจพิบูล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร. ผล
การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตคร ู (ระยะที่ 1). 
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2558; 10:11-28. 

 2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชมุวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Sommitr, R. Development Processes to Enhance Caregivers’ Preschool 

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

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

3. รังรอง สมมิตร. การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
ห้องสมุดของเล่นสําหรับครูปฐมวัย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติครั้งท่ี 1 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจัย
ต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2555. หน้า 26-31. 

    3.  ตํารา/หนังสือ 
  - 

    4.  ทนุวิจัยท่ีได้รับ 
1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ของนิสิตครปูฐมวัย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย).   
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงนิรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้รว่มวิจัย).   

3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสใน
เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลัง
การเรียนรู้สําหรับครูและผู้บรหิาร. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้ร่วมวิจัย). 

4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎสีมองและการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะกับสมองสําหรบัเด็กปฐมวัย. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554.  (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
7) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางประพิมพ์พงศ์  วัฒนะรัตน์ 

    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Prapimpong  Wattanarat 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 081-752-7117 
 Email nangfa2514p@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 2538 
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ศษ.ด. การบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 2557 

ป.บัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

ความเช่ียวชาญ 
เด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน.์ การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบ Rti. 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 
16 :1-9.    

2. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน.์ การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและ
คณิตศาสตร์ แบบอิงเกณฑ์สําหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้. วารสารศรีนครินทร-
วิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2555; 4: 83-90. 

    2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน.์ การศึกษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่ได้รับการจัด
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

กิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสัมผัส. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: 
การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 
2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 96-101. 

3.  ตํารา/หนังสือ 
  - 

   4.  ทนุวิจัยท่ีได้รับ 
1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการทาง

ภาษาล่าช้า. ทุนวิจัยเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การศึกษาการถ่ายโอนสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ :  จากอนุบาลสู่ช้ัน
ประถมศึกษา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).  

3. การศึกษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยที่ได้รับการจัดกิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่าน
ประสาทสัมผัส. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย).   

    

8)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายประพนธ์  จ่ายเจริญ 
    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Prapon Chaicharoen 

 ตําแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
    174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-663-1442 
 Email praponchaicharoen@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533 

ความเช่ียวชาญ 
การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. ประพนธ์  จ่ายเจริญ. การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติและความ
น่าจะเป็นเบ้ืองต้น  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 . วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559; 10: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์). 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ประพนธ์  จ่ายเจริญ. การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในบทละครเร่ือง 

รามเกียรต์ิในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 34-41.   

2. Chaicharoen, Prapon; et al. An Appropriate STEM Education Design for 
Secondary School, Thailand. The 20th International Academic Conference; 
2015 Oct 6-9; Madrid, Spain. 2015. 

3.  ตํารา/หนังสือ 
  - 

    4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
1.  รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ STEM ท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา. 

ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.    
(ผู้ร่วมวิจัย).   

2.  ทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โดยใช้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM. ทุนวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. (ผู้ร่วมวิจัย).   

  
9)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวรจนา  คลี่ฉายา 

    ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Rojjana  Klechaya 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 091-703-7595 
 Email rose.swu2013@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. สันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 
กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
Ph.D. Curriculum and 

Instructional 
Specialization, Science 

Education 

University of Hawaii at Manoa, 
U.S.A. 

2555 

ความเช่ียวชาญ 
 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  การวิจัยด้าน
การศึกษา  การจัดการเรียนรู้และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา  เทคนิคการ
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สอนวิทยาศาสตร์ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้อน  การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครู  
การพัฒนากระบวนการนิเทศ  Place based education 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. Klechaya, R. Place-based education for Five Elementary Schools in Rural 
Thailand.  Cultural Studies of Science Education 2014. 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Klechaya, R. Place-based education for Five Elementary Schools in Rural 

Thailand.  Proceedings of the 12th Hawaii International Conference on 
Education; 2014 Jan 5-8; Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, 
Honolulu, Hawaii; 2014. 

2. Klechaya, R.; & Glasson, G.E. (2011).  Active Engagement of Teachers and 
Children in Inquiry Science Teaching and Project-based Learning in 
Thailand. In D. Berlin and A. White (Eds.), editors. International 
Innovations, Research, and Practices; 2010 Mar 9-12; La Manzanilla, 
Mexico. Ohio: International Consortium for Research in Science and 
Mathematics Education; 2011.  p. 187-94.  

3.  ตํารา/หนังสือ 
  - 

   4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 - 

 
10)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายกิตติชัย  สุธาสิโนบล 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittichai  Suthasinobon 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-521-7826 
 Email Dr.kittichai2010@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

คบ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2534 

ศษ.บ. การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 
กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2541 
ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

 
 



-128- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ความเช่ียวชาญ 
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  การ

พัฒนาและการปลูกจิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การสอน
ค่านิยมและจริยธรรม  การพัฒนาบทบาทครูในการพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

 ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  สัญญาพร  เสิงขุนทด, กิตติชัย สุธาสิโนบล, วรินทร  โพนน้อย. การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ เจตคติท่ีมีต่อสาระประวัติศาสตร์ และ
ทักษะทางสังคมของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
พุทธะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ.  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 ; 9: 163-72. 

2. วีระพงษ์  สิงห์ครุธ, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ครรชิต  แสนอุบล. ผลการจัดการเรียนการ
สอนแบบพุทธะท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการเรียน และทักษะทาง
สังคม สาระพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.  วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 9: 142-51. 

3. ปัทมา วาสสามัคคี, กิตติชัย สุธาสิโนบล, พรพิมล ประสงค์พร. การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
ตํานานและ ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
ตํานานและนิทานพ้ืนบ้านกับการสอนแบบปกติ. วารสารวิจัยทางการศกึษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 9: 65-74. 

4. พิริยะ โม้แพง, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ครรชิต แสนอุบล. การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ไตรสิกขาเป็นฐาน สําหรบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5. 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ์2558; 15: 1-12. 

5. กิตติชัย  สุธาสิโนบล. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสงู เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ครู
ไทยในอาเซียน. วารสารวิจัยทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 2557; 8: 17-32. 

6. กิตติชัย  สุธาสิโนบล. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวพุทธเพ่ือสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุค
ปัจจุบัน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (Journal of Behavioral Science 
for Development) 2556; 5: 149-64. 

7. กิตติชัย  สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ. วารสารวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554; 5: 7-14 

2. บทความวิจยัท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. กิตติชัย  สุธาสิโนบล.  การจัดการศึกษาตามรอยพระยุคคลบาทโดยใช้ไตรสิกขาเป็น

ฐานการเรียนรู้สําหรับนิสิตปริญญาตรี.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การ
วิจัยทางการศกึษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; 
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:    
เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 42-51. 
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3. ตํารา/หนังสือ 
1. กิตติชัย  สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักเรียน. กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย; 2558.   
2. กิตติชัย สุธาสิโนบล. การจัดการเรียนการสอนตามแนวพุทธก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์. ราชบุรี: ธรรมรักษ์การพิมพ์; 2555. 
4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธ เพ่ือสะท้อน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ครูไทยในอาเซียน. ทุน
วิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวโยนิโสมนสิการ เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึก
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

4. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการขบัเคลื่อนการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ีดําเนินการที่ 3 ภาคกลางตอนล่างกลุ่มท่ี 3. ทุนวิจัย
จากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 
 

11) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวดวงใจ  สีเขียว 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangjai  Seekheio 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-200-7383 
 Email hnoo_dj@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

ค.บ. การมัธยมศึกษา  
(วิทยาศาสตร์ท่ัวไป – เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546 
ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 
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ความเช่ียวชาญ 
หลักสูตรและการสอน การสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการศกึษา การวิจัย

การศึกษา และสถิติทางการศึกษา 
 ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1. ดวงใจ   สีเขียว.  การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูด้านการจัดการเรียนการสอน

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1-3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน. 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ์2557; 15 : 118-125. 

2. กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์; รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง; และ ดวงใจ  สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
และเจตคติทางการเรียน เร่ือง การช่ังและการตวงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจําวัน.  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44. 

3. ภานุมาส  เศรษฐจันทร; รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง; และ ดวงใจ  สีเขียว.   การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวและการชั่ง ของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556; 8:133-43. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ปารณีย์  ขาวเจริญ, ดวงใจ   สีเขียว.  การศึกษาสภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 
กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 104-9. 

2.  Seekheio D. The Factor that affected Action Research Competency of 
Teaching Professional Experience Students : Confirmatory Factor Analysis.  
Proceeding of the 11th Annual  Hawaii International Conference on 
Education (HICE); 2013 Jan 5-9; Hawaii, USA.; 2013. p. 2332-2336.   

3. ตํารา/หนังสือ 
1. ดวงใจ   สีเขียว. ปถ 424 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.   
2. ดวงใจ   สีเขียว.  วิจัยในช้ันเรียนสําหรับครปูระถมศึกษา. เอกสารประกอบการเรียน

การสอน รายวิชา EL 411 วิจัยในช้ันเรียนสาํหรับครูประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:  
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.   

4. ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสําหรับเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

3. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยที่เปน็อุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพฒันาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย). 

4. การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครูด้านการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

5. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิตท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2554. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

 
12)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางรุ่งอรุณ  โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungarun Rojrattanadamrong Chaisri 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 084-461-9099 
 Email rung_took@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. ภาษาไทย 
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศศ.บ. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 
ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปร.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
ความเช่ียวชาญ 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  การเขียนเชิงวิชาการ  การพัฒนาหลักสูตร  การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

 ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. รุ่งอรณุ โรจน์รตันาดํารง. การพัฒนาแบบฝึกการเขียนภาษาไทยระดับต้นสําหรับ
นักศึกษาเวียดนาม. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556;  14: 77-87. 

2.   บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
   - 
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    3.  ตํารา/หนังสือ 
1. รุ่งอรณุ โรจน์รตันาดํารง. แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.1.  กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊คส์; 2556.   

    4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
1. การศึกษาปัญหาการเรียนอ่านเขียนของนักเรียนไทยและนักเรียนต่างด้าวและการ

แก้ปัญหาด้วยแบบเรียนที่พัฒนาตามแนววิธีสอนแบบโฟนิคส์. ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

2. กลวิธีทางภาษาในการแสดงวัจนกรรมตอบรับคําชมในภาษาไทยระหว่างครูกับนักเรียน
ท่ีเรียนภาษาไทยเป็นภาษาแม่และนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง.  ทุนวิจัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. การพัฒนาแบบฝึกการเขียนภาษาไทยระดับต้น สําหรับนักศึกษาเวียดนาม. ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
13) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Trairat  Pipatpokkapole 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
    174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 081-186-4842 
 Email trairat_10@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ศษ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523 
กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543 

ความเช่ียวชาญ 
การสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย  หลักสูตรและการสอนภาษาไทยระดับประถมศกึษา  

การเขียนบทละคร การแสดงโขน  การขับร้องเพลงไทยเดิม  วาทการ   
 ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 

2.   บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Pipatpokkapole, T.; et al. The Readiness for Implementing STEM 

Education Through the Basic Schools. International Conference 
Proceedings at the 20th International Academic Conference, 2015 Oct 6-
9; Madrid, Spain. 2015. 
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    3.  ตํารา/หนังสือ 
1. ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล. คุณค่าตัวละครโขน. กรุงเทพฯ: แอดวานซ์ กราฟี; 2556. 
2. ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล. จิตรกรรมรามเกียรต์ิ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: อุดมศึกษา; 

2556. 
3. ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรต์ิ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรงุเทพฯ:                 

เฟรม-อัพ ดีไซน์; 2555. 
4. ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรต์ิ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:              

เฟรม-อัพ ดีไซน์; 2555. 
5. ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรต์ิ เล่ม 3. กรุงเทพฯ: เฟรม-อัพ 

ดีไซน์; 2555. 
6. ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล. อักขราภิธานศัพท์รามเกียรต์ิ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: เฟรม-อัพ 

ดีไซน์; 2555. 
 4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
  - 

 
14)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายอิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ittipaat Suwatanpornkul 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-156-6519 
 Email ittipaatresearch@gmail.com  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

ค.บ. มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ศศ.บ. ภาษาฝรัง่เศส มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

ความเช่ียวชาญ 
 การวิจัยการศึกษา  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา  การสร้างเครือ่งมือการวัดและประเมินผลทางภาษาไทย  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือการ
สื่อสารและสรา้งองค์ความรู้ 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีผล
การทดสอบทางการศึกษาในระดับดี.  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558; 28:24-47. 



-134- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล, สิรพัินธ์ุ สุวรรณมรรคา, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ. การวิเคราะห์
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมี
การปฏิบัติท่ีดี.  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 2555; 6:154-161. 

    2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Suwathanpornkul, L., Cheuychoom, R.  Policy Recommendations for 

Enhancement of Education Quality and External Quality Assurance 
System for Vocational Education in Thailand. Proceedings of the 2015 
International Hokkaido Forum: Organizational behavioral, psychology, 
and, education; 2015 Jun 23-25; Sapporo, Japan; 2015. 

2. Cheuychoom, R., Suwathanpornkul, L.  Synthesis of Results from the 
third external quality assurance (2011-2015) at half cycle for vocational 
education: an overview of Thailand.  Proceedings of the 2015 
International Hokkaido Forum: Organizational behavioral, psychology, 
and, education; 2015 Jun 23-25; Sapporo, Japan; 2015. 

3. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการประเมินความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของบุคลากรทางการศึกษา
ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูครั้งท่ี 6.  เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 89-96. 

4. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับเทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการวัดประเมินทางการศึกษาสําหรับนิสิต
หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 
12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัย      ศรีนคริ
นทรวิโรฒ. กรงุเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 73-79. 

5. Suwathanpornkul, L. Strategies of learning Activities management Based 
on Career Education Approach to develop Students’ Life Skill: A Multi-
Case Study of Good Practice Schools in Thailand. Proceedings of the 
2014 International Conference on Information and Social Science; 2014 
Sep 8-10; Nagoya, Japan; 2014. 

6. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  การวิเคราะห์กลยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SPUCON 13); 24 ธันวาคม 2556; ห้อง Auditorium 1-2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม; 2556. 
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7. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้เทคนิควิธีการ
วิจัยสะท้อนผลการพัฒนาพฤติกรรมตนเองของนิสิตหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษา ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน 
เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 74-80. 

8. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2556).  การวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา 2554-2555.  เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 
12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 81-88. 

9. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการจําเป็นในการทํา
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งท่ี 7 ; 1-2 เมษายน 2556; มหาวิทยาลัย  ศรี
นครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ; 2556. หน้า 563-572. 

10. อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2555).  กลยุทธ์การบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: พหุกรณีศึกษาโรงเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้านการ
วิจัยอย่างย่ังยนื; 25-26 ธันวาคม 2555; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. หน้า 
667-676. 

    3.  ตํารา/หนังสือ 
                - 
    4.  ทนุวิจัยท่ีได้รับ 

1. การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่
มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย.  ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558.  (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา. ทุนวิจัยจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. โครงการสงัเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  
ระยะครึง่วงจรด้านการอาชีวศึกษา.  ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

4. การศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
ครู:  บทเรียนจากการสังเคราะห์องคค์วามรู้และพหุกรณีศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

6. การสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา. ทุนวิจัยจากกองทนุเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

7. การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาการวัดประเมินทางการศึกษาสําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

8. การวิเคราะห์กลยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับดี. ทุนวิจัยจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

9. การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้เทคนิควิธีการวิจัยสะท้อนผลการพัฒนา
พฤติกรรมตนเองของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

10. พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการจําเป็นในการทําการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ.  ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
15) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางรุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Rungtiwa  Yamrung 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 081-550-7249 
 Email rungtiwa@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ค.บ. คณิตศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2529 
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 
กศ.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ความเช่ียวชาญ 
หลักสูตร  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษา 
 ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1. สุธินันท์  บุญพัฒนาภรณ์, รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง, ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร. การพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคดิเชิงคณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา.  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2558; 9: 109-22. 

2. ภานุมาส  เศรษฐจันทร,  รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง, ดวงใจ  สีเขียว. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวและการช่ัง ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2556; 8:133-43. 

3. กุลกาญจน์  สุวรรณรักษ์,   รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง,  ดวงใจ  สีเขียว.   การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
และเจตคติทางการเรียน เรื่อง การช่ังและการตวงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับ
ชีวิตประจําวัน.  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2556; 14: 31-44. 

4. รุ่งทิวา แย้มรุ่ง. การพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปีท่ี 1).  วารสารวิจัยทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555; 7: 95-102.  

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
 - 
3. ตํารา/หนังสือ 

1. รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง.  หน่วยท่ี 6 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกบัการวัดใน ประมวล
สาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร.์ นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2554. หน้า 1–93.   

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยที่เปน็อุปสรรคต่อความสําเร็จในการ

ผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศ
ไทย. ทุนวิจัยจากมูลนิธีคณะเซนต์คาเบรียบแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556. (ผู้ร่วมวิจัย).   

3. การประเมินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์. ทุนวิจัยเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้
ร่วมวิจัย).   

4. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่ความดีของโรงเรียนขยายโอกาสใน
เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มท่ี 3 โดยใช้รูปแบบการเสริมพลัง
การเรียนรู้สําหรับครูและผู้บรหิาร. ทุนวิจัยงบประมาณแผน่ดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (ผู้ร่วมวิจัย). 
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5. การพัฒนาคุณภาพการจัดกาเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดี โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจาก วช. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
16)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุณิสา  สุมิรัตนะ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sunisa  Sumirattana 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 02-649-5000 ต่อ 15564 
 Email sunisasu@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 

ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ความเช่ียวชาญ 
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การรู้คณิตศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. นันทิยา  ไชยสะอาด, สุณิสา  สุมิรัตนะ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท   
2558; 6: 97-109. 

2. ศราวุธ  จอมนํา, สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย  ชูชาติ. การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน: 
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา 2557; 8: 
64-77. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. เรณู  เบ้าวรรณ, สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ, สุณิสา  สุมิรัตนะ. วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนา

ทักษะทางสังคมและจิตสาธารณะของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนอัจฉริยะ
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย
และส่ิงประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปีบัณฑิต
วิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557.  หน้า 253 – 
261. 



-139- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2. พรภัทร  สินดี,  สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย  ชูชาติ. ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เชิงวิธีการท่ีเน้นกระบวนการกลุ่มท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์และพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม เรื่องลําดับ
และอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” (The 
4th National and International Graduate study Conference 2014, IGSC 
2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 2557; ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร; 
2557. หน้า 1368-1381. 

3. ผกายมาศ  เหมชูเกียรต์ิ, สุณิสา  สุมิรัตนะ, สมชาย ชูชาติ. ผลการใช้ชุดกิจการเรียน
คณิตศาสตร์แบบเรียนเป็นคู่เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1. 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” (The 4th National and International Graduate 
study Conference 2014, IGSC 2014 “Creative Education”); 22-23 พฤษภาคม 
2557; ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร; 2557. หน้า 1332-1342. 

    3.  ตํารา/หนังสือ 
       - 
    4.  ทนุวิจัยท่ีได้รับ 

   - 
 

17)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกลุ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chaisak   Leelajaruskul 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
    เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-251-3934 ต่อ 134 
 Email chaisak@satitpatumwan.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

วท.บ.  คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
กศ.ม. การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532 

ความเช่ียวชาญ 
 หลักสูตรและการสอนระดับมัธยมศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. ชวลิต  ศรีคํา, ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล. ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.  วารสารสุทธิปรทัิศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2559;  
(อยู่ระหว่างดําเนินการ).   
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2. ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล, ชวลิต  ศรีคํา  และคณะ . การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะ
ต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.  วารสารศรีนคริ
นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 2559;  (อยู่ระหวา่งดําเนินการ).   

3. ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล, ชวลิต  ศรีคํา และคณะ . การศึกษาปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสทิธิผล
ของโครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 2556; 5: 
34-48. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
- 

3. ตํารา/ หนังสือ 
1.   ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล  และคณะ.  ค่านิยม 12 ประการ.  กรุงเทพฯ: เพจเมคเกอร์; 

2558.   
2.  ชัยศักด์ิ  ลีลาจรัสกุล  และคณะ.  THE CREATOR : การประลองความคิดสร้างสรรค.์ 

กรุงเทพฯ: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน; 2555.   
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.  วิทยนิเทศ.  กรุงเทพฯ: แปลน

ฟอร์คิดส์; 2554.   
4. ทุนวิจัยที่ได้รบั 

1. ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุม
วัน. ทุนวิจัยเงนิรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วมวิจัย). 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน. ทุนวิจัยเงินรายได้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558. (ผู้ร่วมวิจัย).  

 
18)     ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางอรอุมา เจริญสุข 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Orn-uma Charoensuk 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 086-909-6377 
 Email o_charoensuk@hotmail.com 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

กศ.บ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 
กศ.ม การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ค.ด วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

ความเช่ียวชาญ 
 สถิติวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินทางการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. อรอุมา เจริญสุข, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, ภิรดี วัชรสินธ์ุ.  แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม่. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 2558; 28: 75-94.   

2. มนัสวี  ธนะปัด, วิไลลักษณ์ ลังกา,  อรอุมา  เจริญสุข.   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การวิเคราะห์เส้นทางแบบกลุ่มพหุ.  
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 2557; 12: 88-98. 

3. ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน,์ อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, 
วิไลลักษณ์ ลังกา. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร ์
2556; 135-50. 

4. อวยพร เรอืงตระกูล, ภิรดี วัชรสินธ์ุ, อรอุมา เจริญสุข.  การพัฒนาตัวบ่งช้ีและ
เครื่องมือวัดตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัด
การศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้. 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 2555; 25: 201-14. 

5. อรอุมา เจริญสุข, อวยพร เรืองตระกูล, นงลักษณ์ วิรัชชัย. การศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรกํากับท่ีมีการส่งผ่านสมรรถนะการตัดสินใจทางจริยธรรมและจิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ของพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3. วารสาร
วิจัยทางการศกึษา 2554; 6: 167-76. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Charoensuk, O. A Comparison of Teacher Spirituality Characteristics of 

Teacher Students in Bachelor Degree Program of Education between 
Genders and Faculties. Proceedings of the 2015 International Hokkaido 
Forum- Organizational Behavioral, Psychology, and Education (iHOPE);  
2015 Jun 23-25; Sapporo, Japan. 2015. 

2. อรอุมา เจริญสุข. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจคุณลักษณะจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนิสติหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งท่ี 8; 26-27 พฤศจิกายน 
2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: 
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; 2557. หน้า 
563-573. 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

3. ชูศรี วงศ์รัตนะ, สุวพร เซ็มเฮง, สุวิมล กฤชคฤหาสน,์ อรอุมา เจริญสุข, รณิดา เชยชุ่ม, 
วิไลลักษณ์ ลังกา. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. เอกสารประกอบงานประชุม
ใหญ่วิสามัญประจําปี 2556; 25 ตุลาคม 2556; คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2556. 

4. อรอุมา เจริญสุข, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, ภิรดี วัชรสินธ์ุ. แนวทางการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม่. เอกสารประกอบงาน ThailandResearch 
Expo 2012; 25 สิงหาคม 2555; โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์; 2555. 

3. ตํารา/ หนังสือ 
- 

4.  ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 5 ปี สู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. โครงการประเมินกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคณุธรรม 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ. ทุนวิจัยจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย).  

3. การพนันแฝงในงานวัด:กระบวนการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี
ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย. ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยการพนัน คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย). 

4. การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภูมิคุ้มกันท่ี
มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.). ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนงานภาควิีชาการสารเสพ
ติด (ภวส) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย). 

5. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่สง่เสริมและปัจจัยที่เปน็อุปสรรคต่อความสําเร็จใน
การผลิตและพฒันาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย). 

6. การพัฒนาตัวบ่งช้ีจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 
ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

7. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (ผู้
ร่วมวิจัย). 

8. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรอบสอง (พ.ศ.2549-2553). ทุนวิจัยจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (ผู้ร่วม
วิจัย). 

9. การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเคร่ืองมือวัดตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ี 
2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคม
แห่งความรู้. ทนุวิจัยจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555.  (ผู้ร่วมวิจัย). 

 
19) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพรทิพย์  ศิริภัทราชัย 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Porntip  Siripatharachai 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
    174 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-828-9518 
 Email porntipkk@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

พย.บ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 
ศษ.บ. มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 
กศ.ม. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ความเช่ียวชาญ 
 การสอนวิทยาศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. พรทิพย์  วันสม, พรทิพย์  ศิริภัทราชัย. การพัฒนาหนังสอือ่านเพ่ิมเติม เรื่อง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา –สสศท 2558; 6: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์). 

2. พรทิพย์  ศิริภัทราชัย.  ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีสง่ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2556; 5: 80-91. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ศิริรัตน์  ราชยอด, พรทิพย์  ศิริภัทราชัย. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ

บูรณาการ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34;  
27  มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. 
หน้า 41. 

2. สุริยา  บัวหอม, พรทิพย์  ศิริภัทราชัย. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และจิตสาธารณะของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นเรื่องมนุษย์กับ
ความย่ังยืนของสิง่แวดล้อม (A Study of Twelfth Grade Students’ Science 
Learning Achievement, Ability in Scientific Problem Solving and Public 
Mind through The Five Steps Learning Activities Management on Human 
and Sustainable Environment). เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยและสิง่ประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 เน่ืองในโอกาส 40 ปี 
บัณฑิตวิทยาลัย; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. 

3. ตํารา/ หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตวัฒนา. ทุนวิจัยจาก Young Blood ฝ่ายวิจัย
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

2. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). ทุนวิจัย
เงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.  (ผู้ร่วมวิจัย). 

3. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ทุนวิจัยเงนิ
รายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย).   

4. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. ทุนวิจัยจากโครงการการจัดต้ังโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย).   

 
20) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายสนอง  ทองปาน 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sanong  Thongpan 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 081-618-7228 
 Email sanong@swu.ac.th 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

กศ.บ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
กศ.ม วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 
กศ.ด วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 

ความเช่ียวชาญ 
 การพัฒนาเทคโนโลยี  การประดิษฐ์คิดค้นทางด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และ

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  บรรณารักษ์  บุญปก, สนอง  ทองปาน.  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน.  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2559, 7: อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตีพิมพ์. 

2.    อุมาพร  ทัศนุรักษ์, สนอง  ทองปาน, ราชันธ์  บุญธิมา. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนอ่านแบบ CIRC กับการสอนอ่านตามคู่มือครู. 
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2556, 4: 329-339.  

2. วิรุฬห์  กะตะปุญโญ, สนอง  ทองปาน, สมพล  มงคลจงพิทักษ์สุข. การพัฒนาหนังสือ
เรียนวิชา “พลังงานและสิง่แวดล้อม” สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ช้ันปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร. 
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2556,  3: 221-229.  

3. วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ,์ สนอง  ทองปาน, ราชันธ์  บุญธิมา. การศึกษา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหากับการจัดการเรียนรู้ตาม
คู่มือครู.  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา 2556, 3: 209-217.  

4. ลักขณา  รักษ์เถาว์, สนอง  ทองปาน. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
รับผิดชอบในการเรียนภาษาไทยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือวิธี STAD กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู วารสารสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 2556, 4: 167-172.  

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. ปัญจพร  แสนจันทร,์ สนอง  ทองปาน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีท่ีเน้น

ความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ SMATRS ครั้งท่ี 5 เรื่อง อัตลักษณ์เอเชีย; 12  กรกฎาคม  2558; 
ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558. 

2. สนอง  ทองปาน. การศึกษาประสทิธิภาพของจุลินทรีย์ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบําบัด
นํ้าเสียในคูคลองของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 
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12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557.  หน้า 80-88. 

3. กฤษณา ฟ้าคะนอง, สนอง  ทองปาน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับสุขภาพ
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัย
ทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; 
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิ
สัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 159-166  

4. สนอง  ทองปาน. การศึกษาประสทิธิภาพของจุลินทรีย์ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบําบัด
นํ้าเสีย.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 
2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัว
ศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556.  หน้า 
109-104. 

5. Thongpan, S. (2015).  A Stduy of Efficies a Dissolved Oxygen Test Kits in 
the Water for Science Laboratories on the Method of Measure Dissolved 
Oxygen in the Water (DO). Proceedings of The Sixth Asian Conference on 
Social Siences 2015 (ACSS2015); 2015 Jul 11-15; Art Center, Japan; 2015. 

6. Thongpan, S. (2015). A Development of Science Laboratories on “The 
Method of Measuring Dissolved Oxygen (DO) in Water” by Using a DO 
Test Kits for Teacing.  Proceedings of International Conference on 
Education, Psychology and Society (ICEEPS 2016); 2015 Feb 1-3; Fukuoka, 
Japan; 2015. 

3.  ตํารา/ หนังสือ 
- 

4.  ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายในนํ้าสําหรับบทปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง วิธีตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา (ค่าดีโอ). ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การศึกษาประสิทธิภาพของจลุินทรีย์ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบําบัดน้ําเสีย. ทุนวิจัย
จากสถาบันส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. การพัฒนาเช้ือจุลินทรีย์ท่ีใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสียของสหกรณ์ผู้ค้าสุกรชําแหละกรุงเทพ 
เขตคลองเตย. ทุนวิจัยจากสหกรณ์ผู้ค้าสุกรชําแหละกรุงเทพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

 
21) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสุธาวัลย์  หาญขจรสุข 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Suthawan  Harnkajornsuk 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 
 Email suthawan@swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ความเช่ียวชาญ 
 การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สุธาวัลย์ หาญขจรสุข.  การพัฒนาเคร่ืองมือคัดกรองความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ สําหรับเด็กอายุ 4-6 ปี. วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
2558; 17:72-78. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Harnkajornsuk, S. The Effects of E-Mentoring on the Knowledge and Skills 

of Gifted Students’ Teachers. Proceedings of the 21th World Conference 
Educating Gifted and Talented: Turning Research into Practice; 2015 Aug 
10-14; Odense, Denmark. World Counsil for Gifted and Talented Children; 
2015. 

2. Harnkajornsuk, S. Enhancing Achievement among High-potential Students 
from Low Socioeconomic Backgrounds. The 10th Uttaradit Rajabhat 
University International Conference (URUIC 2014) on University 
Engagement Initiative; 2014 Dec 3-4; Uttatadit Rajabhat University, 
Thailand; 2014. 

3. ตํารา/ หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมจิตคณิตศาสตร์ของเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษโดยการปรับเนื้อหาตามความแตกต่างของผู้เรียน. ทุนวิจัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับการใช้ E-mentoring เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถของครูในการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ. ทุนวิจัยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษของ
โรงเรียนสงักัด กรุงเทพมหานคร. ทุนวิจัยจากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย).  
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

4. การสร้างแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษสําหรับนักเรยีนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา. ทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

5. การพัฒนาเคร่ืองมือคัดกรองความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ สําหรับเด็กอายุ 4-6 
ปี. ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้า
โครงการวิจัย). 

 
22) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววันเพ็ญ  ประทุมทอง 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wanphen  Pratoomtong 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 02-649-5000 ต่อ 15564 
 Email wpratoomtong_phen@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

ความเช่ียวชาญ 
 การสอนวิทยาศาสตร์  การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ, ศุภวรรณ  สัจจพิบูล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร.     
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตคร ู(ระยะท่ี 1).  
วารสารวิจัยทางการศึกษา 2559; 10: 11-28.  

2. วันเพ็ญ  ประทุมทอง. การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับช้ัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และบรรยากาศการเรียนรู้กับแบบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในเขตกรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอลบ์. วารสารศึกษาศาสตร์ 2557; 37: 132-43. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1.   Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development 

of An Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student 
Teachers (Phase I). Proceedings of the 1st Srinakharinwirot University 
International Conference on Education (SWUICE 2015); 2015 Sep 11-12; 
Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University. 
Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. p. 57,142-
44. 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

4. ณัฐกาญจน์  เตจ๊ะเทพ, วันเพ็ญ  ประทุมทอง. การศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อนคิด. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยลัยรังสิต ประจําปี 2558 (National Research Conference 2015); 24 
เมษายน 2558; ช้ัน 2 อาคารดิจิทัล คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต. 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสติ; 2558.  หน้า 1403–13. 

3. ตํารา/หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยท่ีสง่เสริมและปัจจัยที่เปน็อุปสรรคต่อความสําเร็จใน

การผลิตและพฒันาครูของประเทศไทย. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย). 

2. การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต. ทุนวิจัยเงนิรายได้คณะศกึษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นความรู้คู่ความดีสําหรับนิสิตนักศึกษา
ครู. ทุนวิจัยเงนิรายได้คณะศึกษาศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจัย).   

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับช้ัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และบรรยากาศการ
เรียนรู้กับแบบการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานครตามทฤษฎขีองคอล์บ. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

5. การประเมินโครงการอาสา และพัฒนาป้องกันตนเองแห่งชาติประจําปี พ.ศ.2554 ของ
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.). ทุนวิจัยจากกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. (ผู้ร่วมวิจัย). 

 
23) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายเกริก  ศักด์ิสุภาพ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Krirk  Saksuparb 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
    176 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-260-9986 
 Email krirk200012@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
กศ.ม. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 
กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 

ความเช่ียวชาญ 
 ฟิสิกส์ศึกษา  วิทยาศาสตร์ศึกษา 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. เกริก  ศักด์ิสุภาพ. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ท่ี
มีต่อการแก้โจทย์ปัญหา การชนและโมเมนตัม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4. การ
ประชุมสาธิตวิชาการ คร้ังท่ี 5. วารสารวิจัยและนวัตกรรมสาธิต 2558.  หน้า 199-25.  

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. อโณทัย นันทสุนทร, สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, เกริก ศักด์ิสุภาพ. ผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง พันธุกรรมสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558.  หน้า 1558-66. 

2. จารีพร ผลมูล, สุนีย์ เหมะประสทิธ์ิ, เกริก ศักด์ิสุภาพ. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการแบบ STEAM สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3: กรณีศกึษาชุมชนวัง
ตะกอจังหวัดชุมพร.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1568-77. 

3. ตํารา/หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ร่วมกับโปรแกรม Quipper School 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกสข์องนักเรียนช้ันมัยมศึกษาปีท่ี 4.  
ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คําปรึกษา (Mentoring) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีสง่เสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน . ทุนวิจัยเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557. (ผู้ร่วมวิจัย). 
 

24) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายกิตติคุณ  รุ่งเรือง 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kittikoon  Rungruang 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 087-9969699 
 Email kittikoo@swu.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม 2529 
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

ความเช่ียวชาญ 
  การสอนวิชาสังคมศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

1.  วิภาพรรณ  พินลา, ชุติมา  วัฒนะคีร,ี กิตติคุณ  รุ่งเรือง. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัดการเรียนรู้
แบบอริยสัจสี.่  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 2555; 4: 115-27. 

2.  วิภาดา  พินลา, ชุติมา  วัฒนะคีรี, กิตติคุณ  รุ่งเรือง. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้
แบบหมวกคิด 6 ใบ.  วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 2555; 4: 103-14. 

3.   กิตติคุณ  รุ่งเรือง.  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและความมีวินัยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-learning).  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 2554; 4: 30-40. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
- 

3. ตํารา/หนังสือ 
1. กิตติคุณ  รุ่งเรือง.  การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ (The management of 

geography instruction). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์; 2556. 
4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 

- 
 

25) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพิศมัย  รัตนโรจน์สกุล 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Pissamai  Ratanarojsakul 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน ภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 097-132-4500 
 Email pis.ratana@gmail.com 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

พณ.บ. การตลาด 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2528 

บธ.บ. บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 
บธ.ม. การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2532 
กศ.ด พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

ความเช่ียวชาญ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ  พัฒนศึกษาศาสตร์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. การเรียนรู้และสร้างความรู้ของชุมชนและครอบครัวเด็กพิการ.  
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 
(อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์). 

2. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจํา.  วารสาร วิชาการมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย 2554; 31: 40-53. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการศึกษาสําหรับผู้ต้องขัง. 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลัง
การเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 8-13. 

2. เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักด์ิชัย นิรัญทวี, จันทรัศม์ิ ภูติอริยวัฒน์, 
วรวุฒิ สุภาพ. กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคม
สมัยใหม่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 
2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัว
ศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 21-
32. 

3. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. กระบวนการสร้าง ผลิตซํ้า และปรบัตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น: 
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม.  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 พลัง
การเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2555; อาคารวิจัยต่อเนื่องสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน 
เพรสโปรดักส์; 2555.  หน้า 134-140 

3.  ตํารา/หนังสือ 
1. พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. แนวคดิเชิงสังคมศาสตร์กับการศึกษา และบทวิเคราะห์ว่าด้วย

สังคมและการศึกษาในสงัคมไทย. กรงุเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ; 2555. 

2. นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, 
กิตติกร สันคติประภา. การใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือนําข้อกําหนด
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

กรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: สํานักในกิจการพระ
ดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม; 2555. 

4.  ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การเรียนรู้และสร้างความรู้ของชุมชนและครอบครัวเด็กพิการ. ทุนวิจัยเงนิรายได้คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. 
(หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการศึกษาสําหรับผู้ต้องขัง. ทุนวิจัยจากโครงการ
กําลังใจ ในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดยกระทรวง
ยุติธรรม ประจําปี พ.ศ. 2556. (ผู้ร่วมวิจัย). 

3. กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. ทุนวิจัย
เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555. (ผู้ร่วมวิจัย). 

4. กระบวนการสร้าง ผลิตซํ้า และปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรณีศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม). ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 
 

26)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวรวุฒิ  สุภาพ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Voravoot  Subhap 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน ภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-695-8095 
 Email vs_poo@hotmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

ค.บ. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
ค.ม. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 
ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

ความเช่ียวชาญ 
 พัฒนศึกษา  สังคมและมานุษยวิทยาการศึกษา การสอนหน้าท่ีพลเมืองศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  Subhap, V. A Study of Identities and Academic Space in Thai Society: 
Case Studies of Thai Students in GED Preparation Program in Thailand. 
Scholar 2011; 3: 1-7. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1.   วิจิตรา นพรัตน์, วรวุฒิ สุภาพ. การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชา

ประวัติศาสตร์ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟฟิคของ
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2. การประชุมวิชาการการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 36; 29-31 ตุลาคม 2558; มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2558.  
หน้า 889-899. 

2.  เพ็ญศิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักด์ิชัย นิรัญทวี, จันทรัศม์ิ ภูติอริยวัฒน์, 
วรวุฒิ สุภาพ. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้างระบบอาหารท้องถ่ินในสังคม
สมัยใหม่. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. หน้า 
21-32. 

3. ตํารา/ หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. นโยบายการศึกษาทางเลือกแบบมุ่งอนาคตเพ่ือการดํารงอัตลักษณ์และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่. ทุนวิจัยเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. 
(ผู้ร่วมวิจัย).   

 
27) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวเกศินี  ครุณาสวัสด์ิ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kasinee  Karunasawat 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 086-662-2863 
 Email kasinee.kk@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546 

ค.ม. การสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 
ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

ความเช่ียวชาญ 
 การสอนสังคมศึกษา  หลักสูตรและการสอน การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง การ

พัฒนาจริยธรรม การใช้พุทธวิธีในการสอน 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. เกศินี  ครุณาสวัสด์ิ. การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนเอกการสอนสังคมศกึษาตามความ
ต้องการของนิสิตระดับปริญญาโท (A STUDY OF CHARACTERISTICS OF SOCIAL 
STUDIES LECTURERS BASED ON THE DEMAND OF MASTER’S DEGREE 
STUDENTS). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2559; (อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตีพิมพ์). 

2. เกศินี ครุณาสวัสด์ิ. การแก้ปัญหาแบบทีโอทีอาร์ (The Other 3 Rs Problem 
Solving Model -TOTRs) : กระบวนการเรยีนการสอนแบบแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 2559; (อยู่ระหว่างดําเนินการ
ตีพิมพ์). 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. นิปัทม์  ทิพยกมลพันธ์, สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ, เกศินี  ครุณาสวัสด์ิ. การศึกษาผลการใช้

หน่วยการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์แบบบูรณาการ เรื่อง “เสรีไทยแพร่” สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 5 “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์  ทุนปัญญาสู่อาเซียน” (The 5th 
National and International Graduate Study Conference 2015 “Creative 
Education: Intellectual Capital toward ASEAN”); 16-17 กรกฎาคม 2558; ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทธร (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ;  2558. หน้า 1399-409. 

3. ตํารา/ หนังสือ 
  - 
 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. แนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 สําหรับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทร-
วิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (ผูร้่วมวิจัย). 

 
28) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางพรใจ  ลี่ทองอิน 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Pornjai  Leetongin 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  ภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-498-6204 
 Email pjleetong@gmail.com 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

สค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527 
สม.ม. มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535 
กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

ความเช่ียวชาญ 
 กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน

ของชุมชนและการเคล่ือนไหวของประชาชนในระดับรากหญ้า 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  พรใจ  ลี่ทองอิน.  การศึกษาเพ่ือชีวิตและชุมชน : บทเรียนจากพ้ืนท่ีและข้อเสนอเชิง
นโยบาย.  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ 2559; 10: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์). 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
- 

3. ตํารา/ หนังสือ 
1. พรใจ  ลี่ทองอิน.  การศึกษาทางเลือก.  สารานุกรมศึกษาศาสตร์  ฉบับเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.  ในวโรกาสพระชนมายุ  5  
รอบ  วันท่ี  2  เมษายน  พุทธศักราช  2558.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558. 

4. ทุนวิจัยที่ได้รบั 
1. การศึกษาเพ่ือชีวิตและชุมชน : บทเรียนจากพื้นท่ีและข้อเสนอเชิงนโยบาย. ทุนวิจัยเงนิ

รายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 
 

29) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) พันตํารวจโทหญิงจิตติมา  เจือไทย 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Pol. Lt. Col. Jittima  Juathai  

ตําแหน่งทางวิชาการ  - 
 ท่ีทํางาน  ภาควิชาพ้ืนฐานของการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท ์ 097-132-4500 

  Email jetjittima@gmail.com 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2542 
กศ.ด พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ความเช่ียวชาญ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ  พัฒนศึกษาศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1.  ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์, จิตติมา  เจือไทย, สุรวุฒิ ปัดไธสง, กิตติกร สันคติประภา, 
นงลักษณ์ จันทาภากุล.  การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสงัคมพหุวัฒนธรรม.  
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2559; 59: (อยู่ระหว่างดําเนินการตีพิมพ์). 

2.  จิตติมา  เจือไทย. การพัฒนาระบบอาสาสมัคร: ภาพสะท้อนจากการประเมินโครงการ
บ้านนนทภูมิบ้านแห่งความสุข.  วารสารสหวิทยาการ  วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556; 10: 3-32. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1.  Rujisatiensap,  T., Juathai,  J., Padthaisong,  S., Sankatiprapa, K.,  

Chantapakul,  N.  Embracing Diversity and Multicultural Perspective into 
Practice of the Border Patrol Police   School. International Interdisciplinary 
Symposium Program : Knowledge Construction through the Lens of Social 
and Cultural Diversity; 2014 Nov 3-5; Srinakharinwirot University. Bangkok 
,Thailand; 2014. 

3. ตํารา/ หนังสือ 
- 

4. ทุนวิจัยท่ีได้รบั 
1. การศึกษารูปแบบการสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว. ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. การสร้างความรู้จากโรงเรียนชายแดนในสังคมพหุวัฒนธรรม.  ทุนวิจัยเงนิรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย). 

3. การประเมินโครงการบ้านนนทภูมิบ้านแห่งความสุข.  ทุนวิจัยจากสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556. (ผู้ร่วมวิจัย). 

 
30) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวดวงใจ  จงธนากร 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Duangchai  Chongthanakorn 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
    เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-614-5657 
 Email duangchai@satitpatumwan.ac.th 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529 
ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 

Diploma of 
the In-
Service 
Teacher 
Training 
Program 

Development of 
Japanese Teaching 

Materials 

Tokyo University of Foreign 
studies 

2543 

ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ความเช่ียวชาญ 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1.  เทอด  แก้วคีรี; ชัยศักด์ิลีลาจรัสกุล; ดวงใจ  จงธนากร; และคนอ่ืนๆ. การศึกษา

ปัจจัยเชิงระบบท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลของโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน.  วารสาร
ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2556; 
5: 34-48. 

2. บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Chongthanakorn, D. Does Vocabulary Knowledge Measured by the 

VLT and VKS Correlate with Reading Comprehension Ability. 
Proceedings of the 1st Tri-Institutes for English Language Education 
(Tri-ELE) Conference; 2014 Jun 20-21; Ambassador Hotel, Bangkok, 
Thailand; 2014. 

2. Chongthanakorn, D. Effects of Text Types and English Language 
Ability Levels on Summary Writing Performance of Thai High School 
Students. Proceedings of the 7th Malaysia International Conference 
on Languages, Literatures and Cultures: Research rigour, practicality 
and releveance in current context; 2012 July 10-11; Pullman 
Putrajaya Lakeside, Putrajaya, Malaysia; 2012. 

3. ตํารา/หนังสือ 
- 

      4.  ทนุวิจัยที่ได้รับ 
        - 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

31)  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางแสงจันทร์  เหมเช้ือ 
 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Saengchan  Hemchua 
 ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ท่ีทํางาน  วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 เบอร์โทรศัพท์ 081- 444-0800 
 Email saeng@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จ 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2523 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534 
M.A. English Language 

Teaching 
University of Nottingham 2541 

Ph.D. Applied Linguistics University of Nottingham 2545 
ความเช่ียวชาญ 
 ภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

1. Rajprasit, K., Hemchua, S. The English Language & Communication in the 
International Workplace: An Examination of Thai Computer Engineering 
Professionals. 3L The Southeast Asian Journal of English Language 
Studies 2015.  (Online Journal: 
http:cjournals.ukm.my/31/article/view/9222. 

2. Rajprasit, K., Pratoomrat, P., Wang, T., Kulsiri, S.,  Hemchua, S. Use of 
English Language Prior to and During Employment: Experiences and 
Needs of Thai Novice Engineers. Global Journal of Engineering Education 
2014; 16: 27-33. 

3. Hemchua, S., HonKiss, L. Thai Learners’ Fossilizable Lexical Errors: 
Proposition Partner Errors. Contemporary Issues in Language and 
Humanities 2013; 3: 91-103. 

4. Hemchua, S. Assessing Knowledge and Use of English Vocabulary.  
NIDADevelopment Journal 2012;  25: 55-87. 

2.  บทความวิจัยท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
1. Chumpavan, S., Hemchua.S; & Patil, N.Z. Reading Strategies, Reading 

Problems, and Reading Achievements of Thai University Students in 
Thailand. Proceedings of English Scholars Beyond Borders Conference 
2014. Izmir, Turkey; 2014. 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

2. Hemchua, S.; & Patil, Z.N. Lexical Errors of Thai Learners of English as a 
Foreign Language. Proceedings of the 5th Confernce on Teaching English 
as a Foreign Language. Purwokerto, lndensia; 2013. 

3. ตํารา/หนังสือ 
- 

    4.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
1. The Relationship between English Reading Achievement and Receptive 

Vocabulary Size.  ทุนวิจัยเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือความย่ังยืน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 

2. Thai Learners’ Fossilizable Lexical Errors: Preposition Partner Errors. ทุน
วิจัยเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือความย่ังยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555. (หัวหน้าโครงการวิจัย). 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

การเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

การเปรียบเทียบข้อมูลเฉพาะหลักสูตรระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 

ปรัชญาของหลักสูตร 
คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาเป็นผลมาจาก
คุณภาพของวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     คุณภาพทางการศึกษาเป็นผลของการพฒันา
เทคโนโลยีและการวิจัยด้านวิทยาการทาง
การศึกษาและการจัดการเรียนรู ้

 

ความสําคัญของหลักสูตร 

- 

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการ
เรียนรู้เป็นสาขาหลักของวิชาชีพครู ดังน้ันการจดั
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตมีจุดมุง่หมายเพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและสมรรถภาพ
ใน การวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือสะท้อนวิกฤตของการสอนและการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ส่งเสรมิความเป็นผู้นําทางวิชาการ อุทิศตนและ
คํานึงถึงประโยชน์ของสว่นรวมเป็นสําคัญ ดังนั้น
มหาบัณฑิตของหลักสตูรดังกล่าวจะเป็นกําลัง
สําคัญและมสี่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป       

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันดีงาม 
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สามารถนําไปพัฒนาบุคคลและ
สังคมอย่างเหมาะสม 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มี
ความสามารถด้านวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู ้
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะการคดิการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้นําทางวิชาการ มี
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยทาง
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน 
5) เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู ้โดยกระบวนการจดัการเรียน การวิจัยทัง้โดย
อาจารย์ประจํา อาจารย์ผูส้อนและนิสติ 

เพ่ือผลติบัณฑิตให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
1) มีทักษะทางปัญญา  มีภาวะผู้นําทางวิชาการ 
พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู ้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และ
สามารถสื่อสารทางวิชาการอย่างมีประสทิธิภาพ 
2) มีคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา และมีจติสาธารณะ 
3) รู้เท่าทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
สังคม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสรา้งสรรค์และมีความสุข 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

การเปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตร 
ระหว่างหลักสูตรเดิมพ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 

 

โครงสร้างของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

โครงสร้างของหลักสูตรหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ผู้มีประสบการณ์ทาง
การศึกษา 

ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และประสงค์

ขอเทียบมาตรฐานวิชาชพีครู 
1. หมวดพื้นฐานการศึกษา    6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาแกน                   6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
    3.1 วิชาเอกบังคับ             6 หน่วยกิต - - 
    3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต - - 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
5. ปริญญานิพนธ์                12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   - หน่วยกิต - หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 38 หน่วยกิต 53 หน่วยกิต 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

การเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหว่างหลักสูตร พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 

หมวดพ้ืนฐานการศึกษา 
พฐ 502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและ 
            สื่อสารความรู้                         3(3-0-6) 
FE 502   Technology and Research for Knowledge   
              Construction and Communication 
       ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา 
กระบวนทัศน์และบทบาทของการวิจัย เทคโนโลยีและ
การส่ือสารทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน บุคลากร และองค์การ
ทางการศึกษา 

ปรับออก 

 
 

 พฐ  501 การวิจัยและสถิตทิางการศึกษา    3(2-2-5) 
FE  502  Research and Statistics in Education    
      ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของ
การวิจัย การออกแบบการวิจัยและการเลือกใชส้ถิติ 
เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
การรวบรวมและจัดกระทําข้อมูลเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   ฝกึ
ปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานวิจัย
ทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝกีปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชงิบรรยายและสถิติเชิง
อนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การ
แปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

พฐ 501  ชีวิตกับการศึกษา              3(3-0-6) 
FE 501   Life and Education 
        ศึกษาธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็น
หนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยงชีวิตกับการศึกษา 
โดยสร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ ฐานคิดทาง
การศึกษา องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตาม
บริบทของสังคมและวัฒนธรรม รู้เทา่ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกที่สง่ผลกระทบต่อ
ชีวิตและการศึกษา โดยเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา ความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทกุด้าน 

ปรับออก 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
 พฐ  502 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม 

            แห่งการเรียนรู้                     3(2-2-5)  
FE  502 Education for Development             
            to Learning Society                         
     ทําความเข้าใจทีม่าและธรรมชาติของความรู้ 
ศึกษา วิเคราะห์  วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิด
ทางการศึกษา การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และ
การปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคม
โลก สัมมนาประเด็นปัญหาทางการศึกษาในมุมมอง
ทางปรัชญาและสงัคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและ
ปัญหาที่เกิดข้ึนจรงิในสังคม เพื่อนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  
และสร้างสรรค์ความรู้เพ่ือนําพาสังคมไทยไปสู่
สังคมแห่งการพ่ึงตนเองและการพัฒนาที่ย่ังยืน   

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
 

-  สําหรับผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษา (ไม่มีวุฒิทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) 
วกจ 501    กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและ         
              การจัดเรียนรู ้                             2(2-0-4) 
SEM 501   Educational  and Learning  
               Management Paradigm   
        ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซ่ึงเชื่อมโยงกับฐานคิด
และการมองโลกในแต่ละยุคสมัย ศึกษาแนวคิดและทิศทางการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเพ่ือ
พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long  Learning) สมัมนา
ประเด็นปัญหา กระแสวิทยาการและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในปัจจุบัน ค้นคว้า และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และกระแสวทิยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือแสวงหา
แนวทางแก้ไข และประยุกต์ใชไ้ด้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ปรับออก 

 

วกจ 502   จิตวิทยาทางการศึกษา                     2(2-0-4) 
SEM 502  Educational  Psychology                           
        ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษา ซ่ึงให้
ความสําคัญกับระบบการพัฒนาทางสมองและพัฒนาการเรียนรู้
ในระดับวัยต่าง ๆ ทฤษฏี และหลักการเรียนรู้ ทักษะ 
กระบวนการคิด  การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา 
ความถนัด เชาวน์อารมณ ์ บุคลิกภาพและการปรับตัว  โดย
มุ่งให้ผู้เรียนวิพากษ์องค์ความรู้ดังกล่าวก่อนนํามาปรับใช้เพ่ือ
สร้างบรรยากาศที่ส่งเสรมิการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพ โดยให้มี
การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 

พฐ  503 จิตวิทยาทางการศึกษา           2(2-0-4) 
FE  503 Educational Psychology  
      ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิด องค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการให้
คําปรึกษา โดยมุ่งเน้นศึกษาระบบการพัฒนาทาง
สมอง พัฒนาการและ ธรรมชาติการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแตล่ะวัย องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเรียนรู ้
ทฤษฎีการเรียนรู ้การคิด เชาวน์ปัญญา ความถนัด 
เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การสร้างแรงจงูใจ 
สุขภาพจิตและการปรับตัว ศึกษาการจัดบริการ
หลักในการแนะแนว ระบบการดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 503 การศึกษาปฐมวัย                  2(2-0-4) 
SEM 503 Early Childhood  Education 
        ศึกษาและวิเคราะห์  แนวคิด  หลักการ และ
วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยทัง้ในและต่างประเทศ 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กวัยปฐมวัย หลักสูตรและรูปแบบการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจดัการศึกษาปฐมวัย 

ปรับออก 

 

วกจ 504 การประถมศึกษา                  2(2-0-4) 
SEM 504 Elementary  Education 
        ศึกษาและวิเคราะห์  แนวคิด  หลักการ และ
วิวัฒนาการของการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประถมศึกษา ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัย
ประถมศึกษา หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรสถานศึกษา  ระบบบริหารและการประกัน
คุณภาพ  พร้อมทัง้นวัตกรรมทางการประถมศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน 

ปรับออก 

 

วกจ 505 การมัธยมศึกษา                   2(2-0-4) 
SEM 505 Secondary  Education 
        ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด หลักการการพฒันา
หลักสูตรการมัธยมศึกษาตามนโยบายพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ระบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพ ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
อารมณ์และสังคมของเด็กวัยรุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย   

ปรับออก 

 

 

พฐ  504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง  
             การศึกษา                                2(1-2-3) 
FE  504 Educational Innovation and  
             Information Technology 
        ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การฝึกปฏิบัติ การ
ออกแบบ การผลติสื่อ การประยุกตใ์ช้ การประเมิน และ
การพัฒนาโครงงานส่ือ นวัตกรรมการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และชมุชนเป็นฐาน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 

 

พฐ  505 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพคร ู   
                                                         2(1-2-3) 
FE  505 Languages and Culture for Teacher  
             Professional Development 
        ศึกษาและวิเคราะห์ความสําคัญและธรรมชาติของ
ภาษา วัฒนธรรมในการใช้ภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรม  วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ
วิชาชีพ  ฝึกปฏิบัติการใชท้ักษะทางภาษาเชิงบูรณาการ 
ทักษะการนําเสนอและการใช้แหลง่ข้อมูลสารสนเทศทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสืบทอดวัฒนธรรม  และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

หมวดวิชาแกน 
วกจ 506  ทฤษฎแีละปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร      
                                                       3(3-0-6) 
SEM 506  Theories and Practices of Curriculum  
              Development 
        ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบต่างๆของ
การพัฒนาหลักสตูร วิเคราะห์แนวคิดและปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาหลักสตูร  ศึกษา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผนและ
การสร้างหลักสตูรและหน่วยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
การพัฒนาหลักสตูรแบบบูรณาการ การพัฒนาหลักสูตร
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมของชมุชนใน
การพัฒนาหลักสตูร ศึกษาวิเคราะห์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรทัง้ในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย    

วกจ 501  การพัฒนาหลักสตูรและการประกัน                
             คุณภาพการศึกษา                       3(2-2-5)  
ELM 501 Curriculum Development and   
             Educational Quality Assurance  
         ศึกษาและวิเคราะห์ แนวโน้ม หลักการ และ
ทฤษฎีพัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ รูปแบบ
องค์ประกอบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสตูรและ
การประเมินหลักสูตร  รูปแบบและกลยุทธ์การประกนั
คุณภาพการศึกษา และการบริหารคุณภาพด้วยหลักธรร
มาภิบาล  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทัง้ในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยบนพ้ืนฐานงานวิจัยที่ได้ผล ซ่ึง
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐาน และฝึกปฏิบัติการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
คําอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 507  วิทยาการทางการศึกษาและ 
             การจัดการเรียนรู้                     3(3-0-6) 
SEM 507  Science and Education Teaching   
              and Learning Management  
        ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎ ี
วิทยาการและนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้  หลักการจัดการเรียนรูท้ี่
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในภาวะปัจจุบัน 
ปัจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรู้ การสร้างและ
ออกแบบเนื้อหาและกจิกรรมการเรยีนรู้ที่สง่เสรมิ
ศักยภาพผู้เรียนทัง้ด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิด 
ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรม แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง
หลากหลาย ตลอดจนการจัดการเรยีนรู้โดยคํานึงถึง
ธรรมชาติและพฒันาการทางสมองของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูข้องบุคคลากรในสถานศึกษาและใน
ชุมชน 

วกจ 502  การจัดการเรียนรูก้ับความเป็นครู            
                                                   3(2-2-5) 
ELM 502 Learning Management and  
             Teachers’ Code of Ethics 
        ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการ 
ทฤษฎี รูปแบบ และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้
และความเป็นครูบนพ้ืนฐานปรัชญาทางการศึกษา 
จิตวิทยาการเรียนรู้ และจติตปัญญาศึกษา หลักการ 
รูปแบบ และกลวิธีการจัดการชั้นเรยีน สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวินิจฉัย วิเคราะห์
และการแก้ปัญหาการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้
แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา    สัมมนาประเดน็ปัญหาที่สําคัญของ
งานครู  กฎหมาย  มาตรฐาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  สมรรถนะของครมูืออาชีพ  การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   รวมทัง้การ
วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดการ
เรียนรู้  โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
ครู  จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตสํานึก
สาธารณะ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
คําอธิบายรายวิชา 
  รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หมวดวิชาเลือก 
1) กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 
จํานวน 9 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
จํานวน 10 รายวิชา 

การปรับปรุง 

 

วกจ 511  การศึกษาปฐมวัย                 3(3-0-6) 
ELM 511 Early Childhood  Education 
     ศึกษาและวิเคราะห์  จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัยทั้งในและ
ต่างประเทศ  แนวคิดและหลักการการศึกษาปฐมวัย 
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กวัยปฐมวัย 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตร การ
จัดรูปแบบการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ 
พร้อมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 513  สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการศึกษา 
             ปฐมวัย                                2(2-0-4) 
SEM 513 Seminar in Problems and Research in  
             Early Childhood Education             
           ศึกษา วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัย รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย จากบทความ ตํารา เอกสารสภาพ
จริง จากสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรต่างๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากบริบททางการศึกษาที่มีต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการ และนําเสนอแนว
ทางการวิจัย รวมทั้งการนําผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปฐมวัยไปประยุกต์ เพื่อสง่เสริม พัฒนาและแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย   
                         

วกจ 512 สัมมนาปัญหาการจัดการศึกษาและการ 
             เรียนรู้เด็กปฐมวัย                 3(2-2-5) 
ELM 512  Seminar in Learning  Management  
              for Young Children 
     ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย ครอบคลุม
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย แนวคิดและหลักการที่
หลากหลาย ปัจจัยสําคัญเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศีกษาและการจัดการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง 
การเล่นของเด็ก  นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย การ
จัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย การฝึกปฏิบัติ
ออกแบบกระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้ง
การออกแบบการสร้างเครื่องมอืวิจยั เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 515 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย      2(2-0-4) 
SEM 515 Assessment and Evaluation of  
            Young Children                         
           ศึกษา แนวคิด หลักการ กระบวนการ และ
แนวโน้มใหม่ของการวัดและประเมินผลการศึกษาและ
การเรียนรู้เด็กปฐมวัยโดยมุ่งเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง เพือ่พัฒนาให้เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละ
บุคคล การฝึกปฏิบัติการสร้าง  การใช้และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การนําผลการวัดและ
ประเมินไปใช้เพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน แกไ้ข และปรับปรุง 
การเรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย การรายงานผลการประเมิน
เด็กปฐมวัยบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณของผู้นํา ผู้ทํา
หน้าที่วัดและประเมินเด็กระดับปฐมวัย 

วกจ 513 การประเมินผลการเรียนรู้สําหรับเด็ก    
            ปฐมวัย                             3(2-2-5) 
ELM 513 Assessment for Young Children’  
               Learning 
     ศึกษา แนวคิด หลักการ กระบวนการ และ
แนวโน้มใหม่ของการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปฐมวัยโดยมุ่งเน้นการประเมนิตามสภาพจริง 
เพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละบุคคล 
พร้อมทั้งฝกึปฏิบัติการสร้าง  การใชแ้ละการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนําผลการวัด
และประเมินไปใชเ้พ่ือวินิจฉัย ตัดสิน แก้ไข และ
ปรับปรุง การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การรายงานผล
การประเมินเด็กปฐมวัยบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ   

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 511  การพัฒนาความคิดสร้างสรรคส์ําหรับ          
             เด็กปฐมวัย                            2(2-0-4) 
SEM 511 Creative Activities Development  
            for Young Children                             
             ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบ
ความคิด ทฤษฏีสมองของเด็กปฐมวัย  หลักและวิธีการ
ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
วิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฝกึปฏิบัติการ
คัดเลือกและจัดกจิกรรมต่าง ๆ  ที่สง่เสริมการทํางาน
ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย    

วกจ 514 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับ      
             เด็กปฐมวัย                        2(1-2-3) 
ELM 514 Creative Activities Development  
             for Young Children 
     ศึกษา และวิเคราะห์ทฤษฎีสมองของเดก็ปฐมวัย  
ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับระบบความคิด หลักและวิธีการ
ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค ์วิธีการส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ ฝึก
ปฏิบัติการคัดเลือกและจดักิจกรรมต่าง ๆ ที่สง่เสรมิ
การทํางานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบอย่าง
สร้างสรรค ์รวมทัง้กิจกรรมอ่ืนๆ ทีส่ง่เสริมความคิด
สร้างสรรคส์ําหรับเด็กปฐมวัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 514  การศึกษาพิเศษสาํหรับเด็กปฐมวัย    
                                                      2(2-0-4) 
SEM 514 Education for Young Children with  
             Special Needs                             
        ศึกษา และวิเคราะห์หลักการ ทฤษฏทีี่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติการ สังเกตและวินิจฉัยปัญหาเบ้ืองต้นของเด็ก
ซ่ึงต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษในระยะเร่ิมแรก  
การคัดเลือก จัดกจิกรรมและการเลอืกใช้สื่อเทคโนโลยี
ทีท่ันสมัยเหมาะสมสําหรับเด็กกลุ่มน้ี  เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่เรียนร่วมกับเด็ก
ปกติในสถานศึกษาปฐมวัยทุกรูปแบบ รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการสําหรับเด็กกลุ่มนี ้ 

วกจ 515 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กปฐมวัย 
                                                   2(1-2-3) 
ELM 515 Special Education for Young  
             Children  
     ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาการด้านต่างๆ 
ที่ล่าช้าหรือผิดปกติ การสังเกต และประเมินเด็ก
ปฐมวัยที่มคีวามต้องการพิเศษ การจัดการเรียนการ
สอนแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อม การถ่ายโอน 
การทํางานร่วมกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการ
การประเมินพัฒนาการ การออกแบบสื่อ และจัด
กิจกรรมโดยจดัให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาของเดก็ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ   

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย  
                                                      2(2-0-4)   
SEM 516 Personnel Training in  
             Early Childhood Education                 
            ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการ
ของการฝกึอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย การ
วิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกหัวข้อ การส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ
การอบรม   ฝกึปฏิบัติการ การทํางานร่วมกัน การเป็น
ผู้นําและผู้ตาม และการเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ในการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสรมิการศึกษาปฐมวัย จัดการ  การฝึกอบรม
โครงการต่างๆ บนมาตรฐานของจรรยาบรรณการฝกึ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  

วกจ 516 การฝึกบุคลากรสําหรับการศึกษาปฐมวัย    
                                                   2(1-2-3)   
ELM 516   Personnel Training in Early  
               Childhood Education  
     ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการของ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย การ
วิเคราะห์พิจารณาและคัดเลือกหัวข้อ การส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับการอบรม   ฝกึปฏิบัติการ การทํางานร่วมกัน 
การเป็นผู้นําและผูต้าม และการเลือกใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย ในการจัดฝกึอบรมด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการส่งเสรมิการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังจัดการ
ฝึกอบรมโครงการต่างๆ บนมาตรฐานของ
จรรยาบรรณการฝกึบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 512 การบริหาร การนิเทศและการประกัน 
           คุณภาพการศึกษาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)   
SEM 512 Administration Supervision and  
             Quality Assurance in Education in  
            Early Childhood Education                  
             ศึกษา และวิเคราะห์หลักการและแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารในสภาวการณ์เป็นผู้นํา การนิเทศ
และการประกันคุณภาพ การศึกษาในระดับปฐมวัย  
การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกลวิธี
ต่าง ๆ ในการจัดการบริหาร การนิเทศ และการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา    ฝกึปฏิบัติการ งาน
บริหาร งานนิเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันรับผิดชอบเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานบน
พ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม  พัฒนาทักษะต่างๆ 
รวมทั้งเรียนรูแ้ก้ไขปัญหาในการบริหารงานการนิเทศ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 518 สัมมนาการจัดการเรียนรูส้ําหรับเด็กปฐมวัย    
                                                      2(2-0-4)   
SEM 518 Seminar in Learning Management for  
            Young Children                      
          ศึกษา วิเคราะห์หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
และการจัดบริหารชั้นเรียนในระดับปฐมวัย การฝึก
ปฏิบัติการการออกแบบ กระบวนการ วิธีการ กลวิธี
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รวมท้ัง  การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาไทย โดยจัดให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเดก็ปฐมวัย  
 

วกจ 518  สัมมนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้ทางการ 
             ศึกษาปฐมวัย                      2(1-2-3) 
ELM 518  Seminar in Model of Learning  
              Management for Young Children 
     ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์  ทฤษฎี
พัฒนาการเด็ก และทฤษฎีการเรียนรู้ วิทยาการ
จัดการศีกษา รูปแบบการเรียนรู้ นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรู ้ หลักการ
จัดการเรียนรูท้ี่สง่เสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในภาวะปัจจุบัน 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ีส่ง่เสริมศักยภาพ
ของเด็กทีส่อดคลอ้งกับพัฒนาการเดก็ทั้งสีด่้าน การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถ่ิน
อย่างหลากหลาย นํามาประยุกต์เพ่ือพัฒนาจัดการ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัยให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 517   สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 
              ปฐมวัย                               2(2-0-4)   
SEM 517 Seminar in Development and  
             Behavior of Young Children                
            ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีต่างๆที่ 
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา 
บุคลิกภาพ อารมณ์ – จิตใจ สงัคมและร่างกายของเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งงานวิจัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความเชื่อมโยงของ
พัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ในแต่ละวัย
ที่สง่ผลถึงพฤตกิรรมของเดก็ ฝกึปฏิบัติการบนพ้ืนฐาน
ของจรรยาบรรณของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัย โดยเน้นการสังเกตอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
เพ่ือนําผลจากปฏิบัติการมาจัดประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการและ
พฤติกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม 

วกจ 519 สัมมนาพัฒนาการและพฤติกรรมของเดก็ 
            ปฐมวัย                              2(1-2-3)   
ELM 519 Seminar in Development and  
             Behavior of Young Children 
     ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา 
บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ และสงัคมของเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งผลงานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละวัย
ที่สง่ผลถึงพฤติกรรม ฝกึปฏิบัติการสังเกตอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ บนพื้นฐานจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือนําผลจาก
ปฏิบัตกิารมาจัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเหมาะสม  

รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 



-172- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 519  การศึกษาค้นคว้าอิสระ              2(2-0-4) 
SEM 519 Independent Study                 
            เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเก่ียวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เป็น
เรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะ
เป็นเรื่องจําเป็นในอนาคตที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม  การรู้จักวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการจัดทําและเสนอ
ข้อมูล การนําเสนอผลงาน 

วกจ 611 การศึกษาค้นคว้าอิสระ            2(0-4-2)   
ELM 611 Independent Study 
     เลือกศึกษาหัวข้อ หรือประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิทยาการการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นในอนาคตที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย วิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
จากการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการจัดทําและ
เสนอข้อมลู การนําเสนอผลงาน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม   

  รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
 

 
 
2) กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 
จํานวน 21 รายวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
จํานวน 20 รายวิชา 

การปรับปรุง 

 วกจ 521 การประถมศึกษา                  3(3-0-6) 
ELM 521 Elementary  Education     
        ศึกษา วิเคราะห์และอภิปราย  แนวคิด 
หลักการ และวิวัฒนาการของการประถมศึกษา 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา ธรรมชาติและ
พัฒนาการของเดก็วัยประถมศึกษา หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา  
ระบบบริหารและการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา  และนวัตกรรมทางการ
ประถมศึกษาในยุคปัจจุบัน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกติ 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 522 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับ 
            ประถมศึกษาและการประเมินผล 3(2-2-5) 
ELM 522  Methodology of Elementary  
             Learning Management and   
             Assessment 
         ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้  รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ใน
ระดับประถมศึกษา และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู ้โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนบูรณาการ
ความรู้และจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีห่ลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ บริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ผลติและใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสรมิการเรียนรูข้องผู้เรียน  วิเคราะห์วิธีการและ
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ   ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ออกแบบการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนที่สร้าง
ประสิทธิภาพสูงสดุให้กับผู้เรียน การบริหารจัดการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
 ตัดสิน และแกไ้ขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับ

ประถมศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มของการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรู้ระดับประถมศึกษา และการ
เสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ทําหน้าที่วัดและ
ประเมินผล 

 

วกจ 521 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการ 
            ประถมศึกษา                          2(2-0-4) 
SEM 521 Seminar in Problems and Research in  
            Elementary Education    
    ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา จากบทความ 
ตํารา เอกสาร  สภาพจริงจากสถานศึกษา และ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังผลกระทบที่เกิดข้ึน
ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับ
โลก ที่มีต่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาสัมมนาปัญหา
เกี่ยวกับการวิจัยหลักสตูรและการจดัการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา นําเสนอแนวทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา  
 

วกจ 523 สัมมนาปัญหาและวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
            จัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)  
ELM 523  Seminar in Problems and   
             Research for Elementary Level   
             Learning  Management 
        ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
อภิปรายสภาพปัญหาด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษาทีส่่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา แนวทางและแนวโน้มการวิจัยระดับ
ประถมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต จากบทความ 
ตํารา เอกสาร  งานวิจัย และสภาพจริงใน
สถานศึกษา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการสร้างข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่เกีย่วกับการพัฒนาหลักสตูรหรือ
แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 รหัสวิชา 
  ชื่อรายวิชา 
  จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 522 วิทยาการจัดการเรียนรู้สขุศึกษาและ        
            พลศึกษา                              2(2-0-4) 
SEM 522 Science of  Health and Physical   
             Education Learning Management   
     ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจดัการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์
ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การออกแบบและ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ  
พลศึกษาที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย 
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน  

วกจ 524 วิทยาการจัดการเรียนรู้สขุศึกษาและ      
            พลศึกษา                            3(2-2-5) 
ELM 524  Science of Health and Physical  
             Education Learning Management  
        ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การสรา้งเครื่องมือ
วิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรยีน            
การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎี
และผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 523  วิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษา           
                                                      2(2-0-4) 
SEM 523  Science of  Music Education  
              Learning Management       
      ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษา รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ดนตรีศึกษา การ
สร้างเครื่องมอืวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน 
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ จัดการ
เรียนรู้ดนตรีศึกษาที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและผลจาก
งานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ดนตรีศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน 

วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูท้ศันศิลป์ ดนตรี 
            และนาฏศิลป์                       3(2-2-5) 
ELM 525  Science of Visual Art, Music and  
             Dance Learning Management   
     ศึกษาและแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ
จัดการเรียนรูท้ัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
รูปแบบกระบวนการ วิธีการและกลวิธีการจัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์   การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน 
การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการ จัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ที่ไดจ้าก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบส่ือ 
การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรูท้ัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์ รวมท้ังการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ  524  วิทยาการจัดการเรียนรูน้าฏศิลป์  2(2-0-4) 
SEM 524  Science of Dance Learning  
              Management   
    ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูน้าฏศิลป์ รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การ
ออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย 
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์รวมทั้งการบริหารจัดการชัน้เรียน  

  

วกจ 525 วิทยาการจัดการเรียนรูท้ศันศิลป์   2(2-0-4) 
SEM 525 Science of Visual Art Learning  
             Management   
     ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูท้ัศนศิลป์ รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรูท้ศันศิลป์ การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน การ
ออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย 
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
ทัศนศิลป์รวมทั้งการบริหารจัดการชัน้เรียน 
วกจ 526   สัมมนาปัญหาและการพฒันาค่านิยม  
             คุณธรรม จริยธรรม                  2(2-0-4)   
SEM 526  Seminar in Problems and  
             Development in Values and Ethics 
         ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎทีาง
จริยธรรม หลักการ  มาตรฐานวิชาชพีด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติตน การศึกษาปัญหาทางจริยธรรม การ
ปลูกฝังและส่งเสรมิจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาค่านิยม คุณธรรมข้ัน
สูง การแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตและดํารงตนเป็นผู้มี
คุณธรรม ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามหลกั
คุณธรรมข้ันสูงและตามหลักศาสนาเพ่ือการพัฒนา
ตนเองและสังคม  การสร้างความกลา้หาญทาง
จริยธรรม การสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวม การตระหนัก
ในการปกป้องสิทธิของตนและส่วนรวม การคุ้มครอง 
ดูแลรกัษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ ตลอดจนการ
สร้างความเข้มแข็งและจติสํานึกสาธารณะให้กับชุมชน 

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

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 527  สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และ 
             สมรรถภาพของผู้สอน               2(2-0-4)   
SEM 527  Seminar in  Enhancement of   
              Teacher’s Strategies and  
              Competence 
        ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูและการเรยีนรู้ของเด็กเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
กลยุทธ์และสมรรถภาพการสอน ศึกษาค้นคว้า
ผลงานวิจัยและกลวิธีใหม่ๆ ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน  
การทดลองใช ้การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพตามหลักของ
วิชาชีพครู   

วกจ 527  สัมมนาการเสริมสร้างกลยุทธ์และ 
             สมรรถภาพของผู้สอน            2(1-2-3)   
ELM 527  Seminar in  Enhancement of    
              Teacher’s Strategies and  
              Competence 
      ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสังเกตพฤตกิรรม
การจัดการเรียนรูข้องครูและการเรยีนรู้ของเด็กเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการในการปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างกลยทุธ์และสมรรถภาพการสอน ศึกษา
ค้นคว้าผลงานวิจัยและกลวิธีใหม่ๆ ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการสอน การพัฒนาบทเรียน การ
ทดลองใช้ การปฏิบัติการสอนและการปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนกลวิธีสอนที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพตามหลัก
ของวิชาชีพคร ู

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 528  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้     
             ระดับประถมศึกษา                  2(2-0-4)   
SEM 528  Measurement and Evaluation in  
              Elementary Education                       
        ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัด
และประเมินผลการศึกษาและการเรยีนรู้ โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์
วิธีการและเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา การนําผลการวัดและประเมินผลไปใช้ 
เพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มของ
การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
และการเสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ทําหน้าที่วัดและ
ประเมินผล  

ปรับออก 

 

วกจ 529  การพัฒนาและวิเคราะห์หนังสือเรียน 
             และสื่อการเรียน                   2(2-0-4)    
SEM 528 Development and Analysis on  
             Textbooks and Media  
 การศึกษาสภาพและคุณค่าของหนังสือเรียนและสื่อ
การเรียน  โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอน  วิเคราะห์และ
ประเมินคุณค่าของรูปแบบเน้ือหาและมโนทัศน์ 
(Concept) เพ่ือประมวลข้อมูลนํามาพัฒนาหนังสือ
เรียน สื่อการเรียนและส่ือการสอน  จัดสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ หาข้อยุติจากการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือ
นํามาเสนอแนวคิดนวัตกรรมในการพัฒนาหนังสือเรียน  
ให้สามารถเป็นปัจจัยเอื้ออํานวยประสิทธิภาพต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

วกจ 528  การพฒันาและวิเคราะห์แบบเรียน 
             และสื่อการเรียน                 2(2-0-4)   
ELM 528 Development and Analysis on   
             Textbooks and Media  
        การศึกษาสภาพและคุณค่าของหนังสือเรียน
และสื่อการเรียน  โดยพิจารณาความเหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอน  
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของรูปแบบเนื้อหาและ
มโนทัศน์ (Concept) เพ่ือประมวลข้อมูลนํามา
พัฒนาหนังสือเรียน สื่อการเรียนและสื่อการสอน  
จัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการ หาข้อยุติจากการวิเคราะห์
และประเมินเพ่ือนํามาเสนอแนวคิดนวัตกรรมในการ
พัฒนาหนังสือเรียน  ให้สามารถเป็นปัจจัย
เอื้ออํานวยประสทิธิภาพต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

  รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 621 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรม 
            สําหรับเด็ก                             2(2-0-4)   
SEM 621 Literature for Children and Critiques  
            on Children’s Literary Work 
        ศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีวรรณกรรม
สําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของ
วรรณกรรม แปลงและแปลจากของต่างประเทศ  
หลักการ และกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมสําหรับ
เด็กที่มีอยู่และพึงประสงค์  ความรับผิดชอบด้าน
วรรณกรรมของสงัคม การส่งเสริมและแพร่ขยาย
วรรณกรรมสําหรับเด็ก 

วกจ 529 วรรณกรรมและการวิจารณ์วรรณกรรม     
            สําหรับเด็ก                          2(2-0-4)   
ELM 529 Literature and Critiques on  
             Children’s Literary 
        ศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
วรรณกรรมสําหรับเด็ก ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบและ
ลักษณะของวรรณกรรม แปลงและแปลจากของ
ต่างประเทศ  หลกัการ และกระบวนการวิจารณ์
วรรณกรรมสําหรับเด็กที่มีอยู่และพงึประสงค์  ความ
รับผิดชอบด้านวรรณกรรมของสังคม การส่งเสรมิ
และแพร่ขยายวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  2(2-0-4)  
SEM 531 Science of Thai Language Learning  
             Management  
    ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้าษาไทย รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  การสร้าง
เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน  
การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย ที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย 
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรียน 

วกจ 532 วิธีวิทยาการจดัการเรียนรู้ภาษาไทยและ 
           การประเมินผล                      3(2-2-5) 
ELM 532 Methodology of  Thai Language  
             Learning Management and  
             Assessment  
        ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทัง้ใน
และนอกห้องเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย แนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง
ทางด้านความรู้ ทกัษะภาษาและคุณลักษณะที่ดีใน
การใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกับการศึกษาสภาพ
จริงในสถานศึกษา เพ่ือออกแบบและพัฒนากิจกรรม 
สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และการวัด
ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริง และการคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อวินิจฉัย ตดัสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้
ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 

วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
                                                      2(2-0-4) 
SEM 541 Science of  Mathematics       
             Learning Management   
     ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การ
สร้างเครื่องมอืวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน 
การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยท่ีไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย  
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการชั้นเรยีน 

วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 
                                                   3(2-2-5)   
ELM 541 Science of Mathematics Learning  
             Management   
     ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี 
มุมมองและความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
แนวโน้มและวิทยาการทางคณิตศาสตร์ศึกษา และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ฝึกปฏิบัติการแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การจัดการเรยีนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่หลากหลาย โดยออกแบบและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม กจิกรรมการเรยีนรู้           
การจัดการชั้นเรียน สิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ ซ่ึงคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การเรียนรวมและ
บริบทของสังคมทีเ่ปลี่ยนไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 551  วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์           
                                                      2(2-0-4) 
SEM 551  Science of  Science Learning  
               Management   
      ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
สร้างเครื่องมอืวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน 
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎแีละผลจาก
งานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            และการประเมินผล                3(2-2-5) 
ELM 552  Methodology of Science Learning  
             Management and Assessment 
     ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอ้มที่
เอื้อต่อการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ แนวโน้มของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง และจติ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือมุ่งวินิจฉัย จัดตําแหน่ง และพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับ
การศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพื่อวินิจฉัย 
ออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ ซ่ึงคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 561  วิทยาการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา           
                                                     2(2-0-4) 
SEM 561 Science of Social Studies Learning  
             Management   
    ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้สงัคมศึกษา การ
สร้างเครื่องมอืวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน 
การออกแบบและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎแีละผลจากงานวิจัย 
การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา รวมทัง้การบริหารจัดการชั้นเรียน 

วกจ 562 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
             และการประเมินผล              3(2-2-5) 
ELM 562  Methodology of Social Studies  
             Learning Management and  
             Assessment 
        ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด  หลักการ ทฤษฎี 
และรูปแบบจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาการจัดชั้น
เรียนและการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้เชิงบูรณา
การ การออกและพัฒนาสื่อ  การใชแ้หล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การวัดประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาตามสภาพจริง  ฝกึปฏิบัติการ
สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับ
การศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษา ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ และวัดประเมินผลใน
สถานศึกษาจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 571  วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 
              โรงเรยีน  2(2-0-4) 
SEM 571  Science of English Learning  
              Management  in School  
      ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ
สร้างเครื่องมอืวิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรียน 
การออกแบบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและผลจาก
งานวิจัย การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม  
การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ รวมท้ังการบรหิาร
จัดการชั้นเรียน  
 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 
             โรงเรียน                  3(2-2-5) 
ELM 571 Science of Organizing Learning  
            English in School 
ศึกษาหลักการและทฤษฎี  ธรรมชาติในการพัฒนา
ภาษาแม่  ภาษาที่สองและ ภาษา ต่างประเทศ  
องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ภาษา
ที่สองและภาษาต่างประเทศ ปัจจัยและอิทธิพลของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการ
สร้างและวิเคราะห์หลักสูตรในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ แนวโน้ม
ใหม่ของหลักการและทฤษฎี วิธีการสอนและเทคนิค
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัดและ
ประเมินผลทางภาษา การฝึกปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจยัในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 622   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรัการศึกษา 
             และการวิจัย                      2(2-0-4)    
SEM 622  Computer and Technology for        
              Education and Research      
        ศึกษาหลักการทํางานเบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์ 
การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีต่างๆ สําหรับ
การศึกษาและการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล 
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นเครื่องมอืสําหรับการ
ติดต่อสือ่สาร ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมลูต่างๆ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
 

วกจ 621  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับ 
             การศึกษาและการวิจัย           2(2-0-4)   
ELM 621  Computer and Technology for  
             Education and Research      
        ศึกษาหลักการทํางานเบ้ืองต้นของ
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า
และวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและ
เทคโนโลยีต่างๆ สาํหรับการศึกษาและการวิจัย         
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล การใชค้อมพิวเตอร์
เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการติดต่อสื่อสาร ตลอดจน
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมลูต่างๆ เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 623  สัมมนาปัญหาและการพฒันาการจดั 
             กิจกรรมผู้เรียน                       2(2-0-4)   
SEM 623  Seminar in Problems and  
             Development of Learner Activities   
             Management 
        ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมผู้เรียน 
คุณลักษณะและหน้าที่ของครู  หลกัเกณฑ์ในการจัดใน
การจัดกจิกรรมผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษา
ปัญหาและสถานการณ์การจัดกจิกรรมผู้เรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา  ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัดกิจกรรม
ผู้เรียนของสถานศึกษาต่างๆ    

วกจ 622 สัมมนาปัญหาและการพัฒนากิจกรรม 
            ผู้เรียน                               2(1-2-3)   
ELM 622 Seminar in Problems and  
            Development of Learner Activities     
      ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการการจัดกจิกรรมผู้เรียน คุณลักษณะและ
หน้าที่ของครู  หลกัเกณฑ์ในการจดัในการจัด
กิจกรรมผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ศึกษา
ปัญหาและสถานการณ์การจัดกจิกรรมผู้เรียนของ
โรงเรียนประถมศึกษา  ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และศึกษาการจัด
กิจกรรมผู้เรียนของสถานศึกษาต่างๆ 

 รหัสวิชา 
  ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 624   สัมมนาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก 
              วัยเรีย                                    2(2-0-4)   
SEM 624   Seminar in Children Behavior and  
              Development    
        ทบทวนหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมและพฒันาการ
ของเด็กวัยเรียนและนําข้อมลูเหล่าน้ันไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กวัยเรียน  ศึกษาพฤติกรรมและ
พัฒนาการของเดก็วัยเรียน  ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและพัฒนาการของเดก็วัยเรียนและค้นคว้าแนว
ทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของ
เด็กวัยเรียน 
 

วกจ 623 สัมมนาพฤตกิรรมและพัฒนาการของเด็ก 
            วัยเรียน                             2(1-2-3)   
ELM 623  Seminar in Behavior and  
             Development Young Children   
        ศึกษา วิเคราะห์  และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
และนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะกับเด็กวัยเรียน  ศึกษาพฤติกรรมและ
พัฒนาการของเดก็วัยเรียน  ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและพัฒนาการของเดก็วัยเรียนและ
ค้นคว้าแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 625  สัมมนาการบริหาร และการนิเทศงาน 
             วิชาการในโรงเรียน                      2(2-0-4)  
SEM 625  Seminar in Educational  
             Administration and Supervision 
        ทบทวนหลักการเกี่ยวกับการประถมศึกษา  ศึกษา
คุณลักษณะและหน้าที่ของผู้บริหาร  หลักเกณฑ์ในการจัด
และบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารงานเพ่ือ
สอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศ  ทบทวน
หลักการนิเทศการศึกษา  ศึกษาปัญหาและสภาวการณ์
การนิเทศการศึกษาในเมืองและชนบท  ศึกษาค้นคว้าหา
แนวทางในการปรับปรุงการนิเทศการศึกษา เพ่ือมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิและศึกษาผลงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ของ
กรมกองต่างๆ  
 

วกจ 624  สัมมนาการบริหาร และการนิเทศงาน 
             วิชาการในโรงเรียน               2(1-2-3)   
ELM 624  Seminar in Educational  
             Administration and Supervision 
        ศึกษา วิเคราะห์  และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการเก่ียวกับการบริหารการศึกษาระดับ 
การประถมศึกษา  ศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของ
ผู้บริหาร  หลักเกณฑ์ในการจัดและบริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา  การบริหารงานเพื่อ
สอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศ  
ทบทวนหลักการนเิทศการศึกษา  ศึกษาปัญหาและ
สภาวการณ์การนิเทศการศึกษาในเมอืงและชนบท  
ศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการปรับปรุงการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือมุ่งผลสมัฤทธ์ิและศึกษาผลงานของ
หน่วยศึกษานิเทศก์ของกรมกองต่างๆ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 626   สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครใูนชุมชน 
                                                         2(2-0-4)   
SEM 626   Seminar in the Role of School and  
             Teacher in the Community 
        ทบทวนหลักการเกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาต่อชุมชนในด้าน
การศึกษา ทรัพยากร ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรม 
การศึกษาองค์การบริหารและองค์การต่าง ๆ ในชุมชน  
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของการสร้างความสัมพันธ์ 
แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยศึกษาเป็นรายกรณี 
 

วกจ 625  สัมมนาบทบาทของโรงเรียนและครใูน 
              ชุมชน                              2(1-2-3)  
ELM 625  Seminar in the Role of School  
             and Teacher in the Community 
        ศึกษา วิเคราะห์  และอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการเก่ียวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
โรงเรียนประถมศึกษาต่อชุมชนในดา้นการศึกษา 
ทรัพยากร ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรม 
การศึกษาองค์การบริหารและองค์การต่างๆ ใน
ชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ของการสร้าง
ความสัมพันธ์ แนวคิดในการแก้ปัญหาโดยศึกษาเป็น
รายกรณี 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 627   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                 2(2-0-4)   
SEM 627  Independent Study 
        เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เป็นเรื่อง
ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
เรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม 

วกจ 626   การศึกษาค้นคว้าอิสระ          2(0-4-2)   
ELM 626  Independent Study 
        เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ 
เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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3) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 16 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 18 รายวิชา 
การปรับปรุง 

วกจ 535  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1:  
             หลักภาษา                                2(2-0-4) 
 SEM 535  Learning Management in Thai  
               Language I : Grammar 
        ศึกษาและวิเคราะห์ ความรู้ทางหลักภาษาข้ันสูง
สําหรับครูผู้สอน โดยเน้นหลักและวิธีการนําไปใช้ใน
ห้องเรียนศึกษาและปฏิบัติการสอนหลักภาษาที่สอดคลอ้ง
กับศักยภาพของผู้เรียน 
 
 

วกจ 531  การจัดการเรียนรู้หลักภาษาไทย 3(2-2-5) 
ELM531  Learning Management in Grammar  
            of Thai Language  
        ศึกษาการจัดการเรียนรูท้างดา้นหลัก
ภาษาไทย ลักษณะสําคัญทางด้านภาษาไทย 
ครอบคลุมด้านระบบเสียง ระบบคํา ประโยค และ
ความหมาย  โดยการประยุกต์หลักภาษาไทยกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการ
สอนไวยากรณ์ไทยและการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนหลักภาษาไทยให้สอดคล้องตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 531  วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     2(2-0-4) 
SEM 531  Science of Thai Language Learning  
              Management 
        ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้าษาไทยรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  การสร้างเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรยีน การออกแบบและ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้จาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การ
ใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทัง้การ
บริหารจัดการชั้นเรียน 
 

วกจ 532 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและ 
           การประเมินผล                      3(2-2-5) 
ELM 532 Methodology of  Thai Language  
             Learning Management and  
             Assessment  
        ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยทัง้ใน
และนอกห้องเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย แนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทยทั้ง
ทางด้านความรู้ ทกัษะภาษาและคุณลักษณะที่ดีใน
การใช้ภาษา ฝึกปฏิบัติการสืบค้น วิเคราะห์และ
สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาร่วมกับการศึกษาสภาพ
จรงิในสถานศึกษา เพ่ือออกแบบและพัฒนากิจกรรม 
สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  และการวัด
ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริง และการคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อวินิจฉัย ตดัสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ    และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้
ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วกจ 532 การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรู ้
            ภาษาไทย                                  2(2-0-4) 
SEM 532 Measurement and Evaluation of Thai  
             Language  
        ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูโ้ดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่พัฒนาผูเ้รียน วิเคราะห์วิธีการ
และเครื่องมอืวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การบริหารจัดการ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย  การนําผล
การวัดและประเมินผลไปใช้ เพื่อวินจิฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาไทย ปัญหาและแนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย และ
เสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ําหน้าที่วัดและประเมินผล  

ปรับออก 

 



-181- 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 533  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ 
             ภาษาไทย                                 2(2-0-4) 
SEM 533 Seminar in Problems and Research  
            of Thai Language  
        ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยจากบทความ ตําราเอกสาร
สภาพจริงจากสถานศึกษาและงานวิจัยต่างๆเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังผลกระทบที่เกดิข้ึนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน 
ประเทศชาติและระดับโลก สมัมนาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือนําเสนอ 
แนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ 

วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ 
           เรียนรู้ภาษาไทย                     3(2-2-5) 
ELM 533 Seminar in Problems and  
             Research of  Thai Language   
             Learning  Management  
         ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
สภาพปัญหา ผลกระทบของหลักสตูรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย และแนวโน้มการวิจัยทาง
ภาษาในอนาคต จากงานวิจัย บทความ ตํารา 
เอกสารและสภาพจริงจากสถานศึกษา พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณนักวิจัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 534  การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการ 
             เรียนรู้ภาษาไทย                  2(1-2-3) 
ELM 534  Development of Assessment   
             Tools in Thai Language Learning  
         ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี หลักการ 
กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรู้ทางภาษา โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน พร้อมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือทางภาษา  การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการนํา
ผลการวัดและประเมินไปใช้ เพ่ือวินจิฉัย ตัดสิน และ
แก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
จรรยาบรรณ    

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 536  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 : 
             ทักษะสัมพันธ์                            2(2-0-4) 
SEM 536 Learning Management in Thai  
             Language II : Language Skills  
        ศึกษาความคิด  ธรรมชาตแิละลักษณะเฉพาะใน
การใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดลีลาต่างๆ ทางภาษาศึกษาและ
ปฏิบัติการทางการสอนเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  
ตลอดจนการสอนให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ทางภาษา 

วกจ 535  การใชภ้าษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้      
                                                   2(1-2-3) 
ELM 535 Thai Language Usage for Learning    
            Management  
        ศึกษา วิเคราะห์หลักและวิธีการจัดการเรียนรู้
ทักษะการใช้ภาษาไทย ทัง้ในด้านการฟัง การดู การ
พูด การอ่านและการเขียน โดยการประยุกตท์กัษะ
การใช้ภาษาไทยกบักระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
การฝึกปฎิบัติการสอนทักษะการใชภ้าษาไทยท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 

 วกจ 536 วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพ่ือการ 
            จัดการเรียนรู้                       2(1-2-3) 
ELM 536  Thai Literature for Learning  
              Management  
        ศึกษาหลักและวิธีการจัดการเรียนรู้วรรณคดี
ไทย ทั้งในด้านรูปแบบ เน้ือหา แนวคิด กลวิธีการ
ประพันธ์ ตลอดจนมองเห็นคุณค่าทัง้ด้านสารัตถะ
และสุนทรียภาพทางภาษาในแต่ละยุคสมัย โดยการ
ประยุกต์วรรณคดไีทยกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการฝึกปฎิบัติการสอนวรรณคดไีทยที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหนว่ยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 537 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3: งานสร้างสรรค์  
            วรรณกรรม                              2(2-0-4) 
SEM 537 Learning Management in Thai  
             Language III : Poetry   
         ศึกษาธรรมชาติและลักษณะทางฉันทลกัษณ์
โดยทั่วไป อันเป็นลักษณะเฉพาะในภาษาไทยที่ก่อให้เกิด
ลีลาต่างๆ ในการประพันธ์และศึกษาความสําคัญที่มตีอ่
ภาษาและการใช้ภาษา 

วกจ 537 ศิลปะการจัดการเรียนรู้กวีนิพนธ์ไทย      
                                                   2(1-2-3) 
ELM 537 Art of Thai Poetry Learning  
            Management 
        ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะคํา
ประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง อันเป็น
ลักษณะเฉพาะในภาษาไทยที่ก่อให้เกิดลลีาต่างๆ ใน
การประพันธ์และนําหลักการจัดการเรียนรู้ร้อยแก้ว
และร้อยกรองไทยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 538  การวิเคราะห์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์เพ่ือการ 
             จัดการเรียนรู้                            3(3-0-6) 
SEM 538 Analysis of Foundation  Linguistic  
             Theories on  Language Learning   
             Management     
        การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์  ระบบเสียง  การ
จําแนกคํา  หน้าที่ของคํา  ระบบการสร้างคําและประโยค  
วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาในด้านความหมาย  
ตลอดจนผลงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ทีม่ีผลต่อการสอน
ภาษาไทย 

วกจ 538 การวิเคราะห์พ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์เพ่ือ 
            การจัดการเรียนรู้                  3(2-2-5) 
ELM 538 Analysis of  Linguistic Foundation  
            for Language Learning Management 
        ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นทางภาษาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์เสียง  การจําแนกคํา  หน้าที่ของ
คํา  ระบบการสร้างคําและประโยค  วิเคราะห์
โครงสร้างของภาษาในด้านความหมาย โดยใช้
ทฤษฎทีางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสมัพันธ์เพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 534   การใชภ้าษาไทยในงานวิจัย           2(2-0-4)   
SEM 534 Thai Language Usage in Research 
        ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในการ
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ภาษาที่ไดจ้ากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี มาสู่กระบวนการวิจัย ตั้งแตก่ารสร้างเครื่องมือ
การวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรม 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้เข้าใจกระบวนการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา
ในงานวิจัยอย่างมีเหตุผล มีศิลปะ และสอดคล้องตามหลัก
กระบวนการวิจัย 

วกจ 539  การใชภ้าษาไทยในงานวิจัย      2(1-2-3)  
ELM 539 Thai Language Usage in Research 
        ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการเขียนงานวิจัย รวมถึงการสร้าง
เครื่องมือการวิจัย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา 
การฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในงานวิจัยอย่างมีเหตุผล 
มีศิลปะในการเขียน และสอดคล้องตามหลัก
กระบวนการวิจัย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 539 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ 
            ภาษาไทย                                  3(3-0-6) 
SEM 539 Synthesis of Research in Learning  
             Management   of Thai Language  
        ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
การจัดการเรียนรูภ้าษาไทยรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ
และกลวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์ความรู้และสมรรถภาพผู้เรยีน การออกแบบและ
ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได ้ จาก
แนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย การออกแบบสื่อ การ
ใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยรวมทั้งการ
บริหารจัดการในชั้นเรียน  

วกจ 631 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการจัดการ 
            เรียนรู้ภาษาไทย                    3(2-2-5) 
ELM 631  Research Synthesis for Thai  
              Learning Management  
        ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการสังเคราะห์
แนวทางการวิจัยทางการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทัง้ในด้านรูปแบบ 
กระบวนการ กลวิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์ความรู้ การออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม 
การประเมินผลและแนวทางในการพฒันางานวิจัย
ทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 631  การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
             ภาษาไทย                               2(2-0-4) 
SEM 631  Supervisory  Models  in  Learning  
              Management  of Thai  Language  
        ศึกษาทฤษฎี หลักการและรูปแบบในการนิเทศ
การสอนภาษาไทย  เสนอรูปแบบ การสอนแบบใหม่ๆ 
เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ศึกษาจริยธรรม
และทกัษะทีจ่ําเป็นสําหรับผู้นิเทศก์  ฝึกปฏิบัติการนิเทศ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

วกจ 632 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  
                                                      2(1-2-3) 
ELM 632 Supervision of Thai Language  
             Learning Management 
        ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และรปูแบบต่าง ๆ 
สําหรับการนิเทศการจัดการเรียนรูภ้าษาไทยทักษะ
และเทคนิคการนิเทศ การเสนอรูปแบบการสอนใหม่ ๆ 
และการประเมินระบบการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพ  ศึกษาจริยธรรมและ
ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้นิเทศก ์ ฝึกปฏิบัติการนิเทศใน
โรงเรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 632  การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
             ภาษาไทย                               2(2-0-4) 
SEM 632  Analysis of Instructional Behavior  
              in Learning Management of   
              Thai Language  
        การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนที่เป็น
ปัญหาในการเรียนการสอน อันส่งผลถึงการเรียนรู้ของ
นักเรียน  เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขพฤตกิรรมนัน้ 

ปรับออก 

 

วกจ 633   ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินในแบบเรียน 
              ภาษาไทย                              2(2-0-4) 
SEM 633  Arts and Folk Culture in Thai Texts  
        ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นในประเทศไทย  
วิเคราะห์รูปแบบของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินที่
สอดแทรกอยู่ในแบบเรียนภาษาไทย 
 

วกจ 633 คติชนวิทยาในแบบเรียนภาษาไทย 
                                                      2(2-0-4) 
ELM 633 Folklore in Thai Textbooks  
        ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นทางคตชินวิทยา ระเบียบ
และวิธีการศึกษาทางคติชนวิทยา ทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นทีส่อดแทรกอยู่ใน
แบบเรียนภาษาไทย ตลอดจนการศกึษาข้อมูลทางคติ
ชนวิทยาเพ่ือการจดัการเรียนรู้ภาษาไทย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 634  ศึกษาหนังสือเรียนและหนังสืออ่าน 
             ประกอบ                                2(2-0-4) 
SEM 634  Study in Thai Texts and External  
        ศึกษาและวิเคราะห์หนังสือเรียนและหนังสอือ่าน
ประกอบหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาแนวการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องภาษา 
ปฏิบัติการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม 1 เรือ่ง 

วกจ 634  การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยและ 
             หนังสืออ่านประกอบ                2(1-2-3) 
ELM 634  Analysis of Thai Language in  
             Textbooks and Supplement Books  
        ศึกษาความเป็นมาและเปรียบเทียบแบบเรียน
ภาษาไทยและหนงัสืออ่านประกอบตามหลักสูตร
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแตใ่นอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในการวิเคราะห์แบบเรียนเพ่ือพัฒนาแนวการ
สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาไทย 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 635  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอน 
             ภาษาไทย                               2(2-0-4) 
SEM 635  Workshop for Development  
             Instruction Media in Teaching Thai  
             Language  
        วิเคราะห์และปฏิบัติการสร้างสื่อการสอน
ภาษาไทยโดยนํานวัตกรรมที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมาเป็น
หลักในการพัฒนาสื่อการสอนการนํารูปแบบของ
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนเข้ามาฝึกปฏิบัติ 

วกจ 635 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการ 
            เรียนรู้ภาษาไทย                       2(1-2-3) 
ELM635 Media, Material and Innovation  
           Development in Thai Learning  
           Management   
        ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ  
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูภ้าษาไทย วิเคราะห์
ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอปุกรณ์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการสร้าง  พฒันา และ
ประเมินผลการใชส้ื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
 วกจ 636 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง 

            ภาษาไทย                                2(1-2-3) 
ELM 636 Activities Management for  
            Developing Thai Language  
            Potentials  
         ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และหลักการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาไทยของผู้เรียนรายบุคคล
ตามความสนใจและความถนัดโดยคํานึงถึงธรรมชาติและ
วัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมโครงงาน
ค่ายภาษาไทย ทัศนศึกษา เกม ละครและการแสดงทาง
ภาษาไทยและการประเมินผล 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 

 วกจ 637 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทยในระดับ 
            ประถมศึกษา                            2(2-0-4) 
ELM 637 Thai Language Concept Development  
              in Elementary Level  
         ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของภาษาไทยใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทศัน์ และความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์   แนวทางการ
พัฒนามโนทัศนท์างภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลมโนทศัน์ทางภาษาไทย เพื่อนําไปใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของผู้เรยีนที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาไทยที่
แตกต่างกัน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 638 การพัฒนามโนทัศน์ทางภาษาไทยในระดับ 
            มัธยมศึกษา                              2(2-0-4) 
ELM 638 Thai Language Concept Development  
             in Secondary Level  
         ศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์ของภาษาไทยใน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์ และความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์   แนวทางการ
พัฒนามโนทัศนท์างภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลมโนทศัน์ทางภาษาไทยเพ่ือนําไปใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทีม่ี
พื้นฐานความรู้ทางภาษาไทยที่แตกต่างกัน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 637  สัมมนางานวิจัยด้านการอ่านและการ 
             ประยุกต์งานวิจัย                      2(2-0-4)   
SEM 637 Seminar in Research Studies on  
             Reading Thai Language Theories and  
             Application    
         ศึกษาวิเคราะห์หลักการ  ทฤษฎีและงานวิจัย
ด้านการอ่าน  แนวการสอนและการเรียนรู้ภาษา  เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพทุกระดับชั้น 

ปรับออก 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 638  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                2(2-0-4) 
SEM 638  Independent Study  
        เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ /หรือ เรื่องที่
อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
เรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม 

วกจ 639 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                2(0-4-2)   
ELM 639  Independent Study  
     เลือกศึกษา สาํรวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นปัญหา แนวโน้ม และกระแสวิทยาการการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามความสนใจของนิสิตโดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณนักวิจัย และจดัทําข้อเสนอโครงการวิจัยต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 9 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 10 รายวิชา 
การปรับปรุง 

วกจ 541 วิทยาการและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
                                                           2(2-0-4) 
SEM 541 Science of Teaching and Learning  
             Management of Mathematics     
       ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับวิทยาการและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์กล
ยุทธ์ การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการและกลวิธี
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลจากงานวิจัย การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของครู ผู้เรียน และ การจัดการเรียนรู้  รวมทัง้การพัฒนา
และปรับปรงุ การจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อ การใช้
นวัตกรรม และการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ รวมทัง้การ
บริหารจัดการชั้นเรียน  
 

วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
                                                   3(2-2-5) 
ELM 541 Science of Mathematics Learning  
             Management   
     ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี 
มุมมองและความเข้าใจธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
แนวโน้มและวิทยาการทางคณิตศาสตร์ศึกษา และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ฝึกปฏิบัติการแปลงหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การจัดการเรยีนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่หลากหลาย โดยออกแบบและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม กจิกรรมการเรยีนรู้ การ
จัดการชั้นเรียน สิง่แวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และการ
วัดประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน การเรียนรวมและบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 542 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
                                                           2(2-0-4)   
SEM 542 Measurement and Evaluation in  
             Mathematics      
       ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือ
วัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ การนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ เพื่อวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไขข้อบกพร่อง
ทางการเรียนรู้คณติศาสตร์  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ทําหน้าที่วัดและประเมินผล
การเรียนรู้  

วกจ 542 การประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
            คณิตศาสตร์                        3(2-2-5) 
ELM 542 Assessment for Developing  
             Mathematics Learning       
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎ ีมโนทัศน์ 
และแนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เพ่ือวินิจฉัยผูเ้รียน จัด
ตําแหน่ง และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียน สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์เครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่ใช้ในงานวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
สร้าง ปรับปรุง บริหารจัดการใช้เครือ่งมือ และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและแบบวัดทาง
การศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและ 
            การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์            2(2-0-4) 
SEM 543 Seminar in Problems and Research  
             Studies in Mathematical Curriculum and  
             Learning Management 
       ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร์จากบทความ ตํารา และเอกสาร 
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อมูลตามสภาพจรงิจาก
สถานศึกษา รวมทั้งผลกระทบที่เกดิขึ้นตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนา
ปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือนําเสนอโครงการ
แกปั้ญหาและแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตรท์ีม่ีประสทิธิภาพ โดยมี
พื้นฐานทางการวิจัยและทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ 

วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ 
           เรียนรู้คณิตศาสตร์                  3(2-2-5) 
ELM 543 Seminar in Problems and Research  
            of Mathematics Learning  
            Management 
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายแนวโน้ม 
ปัญหาและผลกระทบของหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จากงานวิจัย บทความ ตาํรา เอกสาร และ
สภาพจรงิจากสถานศึกษา พร้อมทัง้เสนอแนวทางแก้ไข
ด้วยกระบวนการวิจยั ศึกษาแหล่งข้อมลูในการค้นคว้า
เพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากสื่อประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
สื่อนวัตกรรมต่างๆ ฝึกการเขียนบทความเชงิวิชาการ
อย่างมจีรรยาบรรณวิชาชีพครแูละจรรยาบรรณนักวิจัย  

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 544 คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา          2(2-0-4) 
SEM 544 Mathematics at Elementary Level    
       ศึกษาทฤษฎกีารสอนและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่
สําคัญและการประยุกตท์ฤษฎีเหล่านั้นในการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์หลักการ
การสอน และรูปแบบต่างๆ ของการเรียนและการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา สํารวจปัญหาในการ
สอนคณิตศาสตรต์ามแนวใหม่และการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา ศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจัย กลวิธี
ใหม่ๆ ที่มุ่งสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในการ
นําไปใช้ ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถภาพ ปัญหาการสอน 
การประเมินสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

วกจ 544 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง 
           คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   2(2-0-4) 
ELM 544 Mathematical Concepts, Skills and  
            Processes in Elementary Level  
     ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติของ
วิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา  
มโนทัศน์และความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมมโนทศัน์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนามโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนทีม่ี
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกนั 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 545 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา            2(2-0-4) 
SEM 545  Mathematics at Secondary Level   
     ศึกษาทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการจัดการเรียนรูท้ี่
สําคัญและการประยุกตท์ฤษฎีเหล่านั้นในการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะห์หลักการการ
สอนและรูปแบบต่างๆ ของการเรียนและการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา สํารวจปัญหาในการสอน
คณิตศาสตร์ตามแนวใหม่และการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ศึกษาค้นคว้าผลงานการวิจัย กลวิธี
ใหม่ๆ ที่มุ่งสอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพในการ
นําไปใช้ ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถภาพ ปัญหา การสอน 
การประเมินสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาการสอน
ของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

วกจ 545 มโนทัศน์ ทักษะและกระบวนการทาง 
           คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา    2(2-0-4) 
ELM 545 Mathematical Concepts, Skills and  
            Processes in Secondary Level  
       ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติ
ของวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง     
มโนทัศนท์างคณิตศาสตร์ในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา มโนทัศน์และความเข้าใจที่คลาดเคลือ่น 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์แนว
ทางการพัฒนาและส่งเสริมมโนทัศน ์ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันามโนทัศน์ 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ของผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทีแ่ตกต่างกัน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
                                                           2(2-0-4) 
SEM 546 Computer Science for Mathematics  
             Learning Management     
       ศึกษาหลักการและรูปแบบของคอมพิวเตอรช์่วยการ
เรียนการสอน  แนวทางการพัฒนา  
และประเมินผลบทเรียนจากคอมพวิเตอร์และฝึกปฏบัิติการ
พัฒนาบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 

วกจ 546 การพัฒนาสื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการ 
           จัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ELM 546 Media, Material and Innovation  
            Development in Mathematics  
            Learning Management   
       ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ การ
เลือกใช้ การพัฒนา การวิเคราะห์คุณภาพ ปัญหา 
และประเมินผลการใช้สื่อ วัสดุ และนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ ฝกึปฏิบัติการสร้างและใช้
สื่อและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้าน 
            คณิตศาสตร์  2(2-0-4) 
SEM 547 Activities Management for Enhancing  
             Potentials in Mathematics     
  ศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม ศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมคณิตศาสตรท์ีช่ว่ย
เสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตรข์องนักเรียนและการ
สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของครู การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนในลักษณะเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม ศึกษาขอบข่ายกิจกรรมคณติศาสตร์ การจดั
กิจกรรมคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการจัดกจิกรรม
คณิตศาสตร์  

วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
            ด้านคณิตศาสตร ์                 2(1-2-3) 
ELM 547 Activities Management for  
             Enhancing Potentials in  
             Mathematics    
       ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการจัดกจิกรรม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
ตามความถนัดและความสนใจโดยคํานึงถึงธรรมชาติ 
ความสามารถ และวัยของผู้เรียน ฝกึปฏิบัติการ
ออกแบบและจัดกจิกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะ
และกระบวนการ โครงงานคณิตศาสตร์ เกม ค่าย
คณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสรมิศักยภาพดา้นคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 548 ประชมุปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร ์  
                                                   2(1-2-3) 
ELM 548 Workshop for Mathematics  
             Teachers 
       ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การสร้างและใชส้ื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกติ 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 548 สัมมนาปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนรู ้
            คณิตศาสตร ์                                2(2-0-4) 
SEM 548 Seminar on Problems in Supervision of  
             Mathematics Teaching and Learning  
             Management 
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ กระบวนการ และปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารและการนิเทศ การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การนิเทศการสอนคณติศาสตร์อย่างมีระบบ 
เทคนิคการนิเทศ ฝึกปฏิบัติจัดทําโครงการนิเทศการสอน
คณิตศาสตร์อย่างมีระบบ 

วกจ 549 การนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
                                                   2(1-2-3) 
ELM 549 Supervision of Mathematics  
             Learning Management    
       ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎ ี
รูปแบบและเทคนคิของการนิเทศ การสอนงาน การ
เป็นพี่เลี้ยงวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครู
ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝกึปฏิบัติการ
วางแผนและออกแบบการนิเทศ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับในระดับห้องเรียน และการประเมินผลการ
นิเทศ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 549 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                    2(2-0-4)  
SEM 549 Independent Study           
       เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเก่ียวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เรื่องที่อยู่
ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่อง
จําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม 

วกจ 641 การศึกษาค้นคว้าอิสระ            2(0-4-2) 
ELM 641 Independent Study   
        เลือกศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็น 
หัวข้อ ปัญหา แนวโน้ม กระแสวิทยาการที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรท์ี่อยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบันหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นใน
อนาคต โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
  คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 
 

5) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 12 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 13 รายวิชา 
การปรับปรุง 

 วกจ 551 ประวัติและปรชัญาวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
ELM 551 History and Philosophy of Science  
     ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประวัติของ
วิทยาศาสตร์ในแต่ละยุค ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
และวิวัฒนาการของศาสตร์ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่
เน่ืองมาจากการบูรณาการทั้งในและนอกสาขา
วิทยาศาสตร์ ตระหนักในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
ความก้าวหน้า และการนําความรู้และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในสังคมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 551  วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   2(2-0-4) 
SEM 551  Science of Science Learning  
              Management  
      ศึกษาและวิเคราะห์ หลักการ และแนวคิดทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลยุทธ์ การจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ วิธีการและกลวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ไดจ้ากแนวคิด ทฤษฎีและผลจากงานวิจัย 
ฝึกปฏิบัติการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่เนน้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และจิต
วิทยาศาสตร์  การสร้างเครื่องมอืวิเคราะห์สมรรถภาพของ
ครู ผู้เรียน  การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้การ
ออกแบบสื่อ การใช้นวัตกรรม และกจิกรรมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทัง้การบริหารจัดการชั้นเรียน 

วกจ 552 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            และการประเมินผล                3(2-2-5) 
ELM 552  Methodology of Science Learning  
              Management and Assessment 
     ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎ ีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มที่
เอื้อต่อการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ แนวโน้มของการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ 
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดข้ันสูง และจติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งวินิจฉัย จดัตําแหน่ง และพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
สืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยร่วมกับ
การศึกษาสภาพจริงในสถานศึกษาเพ่ือวินิจฉัย 
ออกแบบและพฒันาสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลความกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ ซ่ึงคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 552  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
             วิทยาศาสตร์                              2(2-0-4) 
SEM 552  Measurement and Evaluation of  
            Science Learning Management of Science 
     ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู ้โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพือ่พัฒนาผูเ้รียน วิเคราะห์วิธีการ
และเครื่องมอืวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ บริหารจัดการ
การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การนําผล
การวัดและประเมนิผลไปใช้ เพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไข 



-189- 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ทาํหน้าที่วัดและ
ประเมินผล 

  

วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์                                            2(2-0-4) 
SEM 553 Seminar in Problems and Supervision of  
            Science Learning Management  
   ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากบทความ ตํารา เอกสาร  
สภาพจริงจากสถานศึกษา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผลกระทบที่เกดิข้ึนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน 
ประเทศชาติ และระดับโลก สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนําเสนอแนวทางการ
วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่มีประสทิธิภาพ 

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

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 554  วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา        2(2-0-4) 
SEM 554  Science at Elementary Level  
     ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา แนวคิดทฤษฎีการสอนและทฤษฎกีาร
เรียนรู้ทีส่ําคัญ รูปแบบ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ การประยุกต์ทฤษฎีการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไปใช้ในการการออกแบบและสร้าง
สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 
 

วกจ 554 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ใน 
            ระดับประถมศึกษา                2(2-0-4) 
ELM 554 Scientific Concept Development in  
             Elementary Level 
     ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา มโนทศัน์และความ
เข้าใจที่คลาดเคลือ่น การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนว
ทางการพฒันามโนทัศนท์างวิทยาศาสตร์ ฝกึ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทศัน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและพฒันาการของ
ผู้เรียนทีม่ีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทีแ่ตกต่าง
กัน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 555  วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา          2(2-0-4) 
SEM 555  Science at Secondary Level 
     ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา แนวคิดทฤษฎีการสอนและ
ทฤษฎีการเรียนรูท้ี่สําคัญ รูปแบบ และเทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ การประยุกตท์ฤษฎีการ
สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไปใช้ในการการออกแบบและ
สร้างสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 
 

วกจ 555 การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ใน 
            ระดับมัธยมศึกษา                  2(2-0-4) 
ELM 555  Scientific Concept Development  
              in Secondary Level 
     ศึกษา วิเคราะห์ มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ใน
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มโนทัศน์และความ
เข้าใจที่คลาดเคลือ่น การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ แนว
ทางการพฒันามโนทัศนท์างวิทยาศาสตร์ ฝกึ
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลมโนทศัน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทีม่พีื้นฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตรท์ี่แตกต่างกัน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 556  คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 
                                                           2(2-0-4) 
SEM 556 Computer for Learning Management of  
             Science 
     ศึกษารูปแบบการเรียนรู้  กระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การศึกษา
ความสัมพันธ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ กับ
กระบวนการเรียนรู้ การวางแผน    การสอนวิทยาศาสตร์  
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  การ
ประเมินผลการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนด้วยคอมพิวเตอร ์

วกจ 556 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจดัการ 
            เรียนรู้วิทยาศาสตร์                2(1-2-3) 
ELM 556 Media and Innovation  
             Development in Science Learning  
             Management 
     ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีสร้างสื่อ 
อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ปัญหาและคุณภาพการใช้สื่อและอปุกรณ์การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการสร้างและพฒันา
สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการใช้
สื่อ 
  

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 652  การวิเคราะห์และสร้างอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 
             วิทยาศาสตร ์                             2(2-0-4) 
SEM 652   Analysis and Invention of Scientific  
              Materials   
     ศึกษาและวิเคราะห์วัสดุที่จะใชผ้ลิตอุปกรณก์ารเรยีน
การสอนวิทยาศาสตร์  หลกัการออกแบบสร้างและการ
ทดสอบคุณภาพอุปกรณ์การเรียนการสอน  เทคโนโลยี
พื้นฐานในการประดิษฐ์อุปกรณก์ารเรียนการสอน  
เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการประดิษฐ์อุปกรณ์การเรียนการ
สอนจากวัสดชุนิดต่างๆ  
วกจ 557  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้าน 
             วิทยาศาสตร ์                              2(2-0-4) 
SEM 557  Activities Management for Enhancing  
             Potentials in Science  
     ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  
ขอบข่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์  การจัดกจิกรรม
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  ฝกึปฏิบัติการจัดกจิกรรม
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นวิธีการสืบเสาะ หาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และ
เจตคตทิางวิทยาศาสตร ์
 

วกจ 557 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทาง 
            วิทยาศาสตร์                        2(1-2-3) 
ELM 557 Activities Management for  
             Developing Science Potentials 
     ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
รายบุคคล ตามความสนใจและความถนัด โดย
คํานึงถึงธรรมชาติและวัยของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกิจกรรมโครงงาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ทัศน
ศึกษา เกม ละครและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
และการประเมินผล 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 558 สัมมนาปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนรู ้
             วิทยาศาสตร ์                              2(2-0-4) 
SEM 558  Seminar on Problems in Supervision of  
             Science  Learning Management 
      ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ กระบวนการ และปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารและการนิเทศ   การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ 
เทคนิคการนิเทศ ฝึกปฏิบัติจัดทําโครงการนิเทศการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างมีระบบ 
 

วกจ 558 การนิเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์    
                                                   2(1-2-3) 
ELM 558 Supervision of Science Learning  
             Management 
     ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
รูปแบบและเทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การ
เป็นพ่ีเลี้ยงวิชาการ และปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
และการนิเทศ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการนิเทศ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับในระดับห้องเรียน การ
ประเมินผลการนิเทศ และจัดทําโครงการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 559 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร ์  
                                                          2(2-0-4) 
SEM 559  Scientific Creative Thinking   
              Development  
ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์   
ศึกษาชีวประวัติและผลงาน หลักการและวิธีการส่งเสริม
การคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ การออกแบบและฝกึปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 

วกจ 559 การพัฒนาความคิดข้ันสูงทางวิทยาศาสตร ์ 
                                                   2(1-2-3) 
ELM 559 High Order Thinking Development    
              in Science 
     ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
ประเภทของการคิดข้ันสูง ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่สง่เสรมิการคิดข้ันสงู การวัดและ
ประเมินผลการคิดข้ันสูงทางวิทยาศาสตร์ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์         
                                                           2(2-0-4) 
SEM 651  Classroom Management for Science   
               Subjects    
     ศึกษาการจัดชั้นการเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การออกแบบ การจัดวางและติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ให้ตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรยีนเป็นกลุ่มและรายบุคคลเพื่อสนอง
ความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถ
ของนักเรียน 

วกจ 651 การจัดการชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ 
           วิทยาศาสตร์                         2(1-2-3) 
ELM 651 Science Classroom and Laboratory  
             Management 
     ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด หลักการ และรูปแบบ
การจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรใ์ห้เหมาะสมกับ
วัยและระดับชั้นของผู้เรียน สํารวจเพื่อค้นหาปัญหา 
การจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
สภาพจริงของชั้นเรียน และห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา พร้อมทัง้เสนอแนว
ทางการแก้ไข ทดลองใช้ และรายงานผล 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 652 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผล 
            การเรียนรู้วิทยาศาสตร์           2(1-2-3) 
ELM 652  Development of Assessment  
              Tools in Science Learning 
     ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎ ี
มโนทัศน์ และแนวโน้มของการพัฒนาเครื่องวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์   สืบค้น 
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์เครื่องมือการวัด
ประเมินผลที่ใช้ในงานวิจัย  ฝึกปฏิบัติการสร้างและ
ปรับปรุงเครื่องมือสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน บริหาร
จัดการใช้เครื่องมอื และตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ แบบวัดการคิด แบบวัดเจต
คติ และแบบวัดทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
จรรยาบรรณ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 653 แนวโน้มการพัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตร์   
                                                   2(2-0-4) 
ELM 653 Trends in Science Curriculum  
              Development 
     ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประเด็น
ปัญหา และกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตร์ของไทยและ
ต่างประเทศเพ่ือรองรับการเปลี่ยนและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม สืบค้น และวิเคราะห์
แนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเสนอโครง
ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทีต่อบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 653   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                  2(2-0-4) 
SEM 653  Independent Study    
     เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแสวิทยาการ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือเร่ืองที่อยู่ในความ
สนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นใน
อนาคต ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ควบคุม 
 

วกจ 654  การศึกษาค้นคว้าอิสระ           2(0-4-2)   
ELM 654 Independent Study 
     เลือกศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็น 
หัวข้อ ปัญหา แนวโน้ม กระแสวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจของนิสติโดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณนักวิจัย และจดัทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 
 

6) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 13 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 12 รายวิชา 
การปรับปรุง 

วกจ 564 ความรูแ้ละการจัดการเรยีนรู้ศาสนา     2(2-0-4) 
SEM 564 Theory and Learning Management   
             Religion 
      ศึกษาความหมายที่แท้จรงิของศาสนา บทบาทและ
ความสําคัญของศาสนาที่มีต่อการดําเนินชีวิตและอารย
ธรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสนาในแง่มุม
ต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและสงัคม โดยศึกษาจากประวัติ
ความเป็นมาและหลักความเชื่อของศาสนาที่สําคัญของโลก 
ทั้งศาสนาเทวนิยม อาทิ คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาอเทวนิยม อาทิ พุทธศาสนา สามารถนําหลักธรรม
ในศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้ การศึกษา
ปรัชญา หลักพุทธธรรมและแนวทางปฏิบัติตามหลักพุทธ
ธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ และนําแนวทาง
ปฏิบัติมาส่งเสริมการพัฒนาตนให้กระทําดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 

วกจ  561  มโนทัศน์และประเด็นทางสังคมศึกษา      
                                                   3(3-0-6) 
ELM 561  Social Studies Concepts and  
              Issues           
        ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์และสงัคมศึกษา ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ศึกษาแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีทางสังคมศึกษา ฝึกวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และอภิปรายประเด็นทางสังคมศึกษา  
วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสตูรสงัคมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ และนําเสนอแนวทางการปรับปรุง
หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับใดระดบัหนึ่ง 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 565 ความรูแ้ละการจัดการเรยีนรู้หน้าที่พลเมือง         
                                                           2(2-0-4) 
SEM 565 Theory and Learning Management in  
             Citizenship                                           
     ศึกษาวิเคราะห์ระบบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองดี สทิธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ในการดําเนินชีวิตในสังคม สถาบันทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม ประเภทและบทบาท
ของสถาบันในสังคมท่ีมีผลต่อกัน บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรม ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
สังคม และวิธีการป้องกันและแก้ไข การจัดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณลกัษณะ ทักษะ เจตคตทิาง
สังคม เพ่ือการปลูกฝังความรัก สามัคคี การดําเนินชีวิต
อย่างสันติสุขและความเป็นพลเมืองที่ดีของชาต ิ
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 566 ความรู้และการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์          
                                                           2(2-0-4) 
SEM 566 Theory and Learning Management in  
             History                                    
     ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสําคัญของเวลา ยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาตจิากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบของเหตุการณ์ บุคคลในอดีตที่มี
ต่อความเปลี่ยนแปลง ความเป็นมาของชาติไทยและภูมิ
ปัญญาไทย การจดัหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตรเ์พ่ือพัฒนาความรู้ คุณลักษณะ เจตคติ 
ทักษะ รกัและภูมิใจในความเป็นไทย 

  

วกจ 567 ความรู้และการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์          
                                                           2(2-0-4) 
SEM 567 Theory and Learning Management in :  
            Economics                                 
      ศึกษาวิเคราะห์หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์
จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาคในด้านปัญหาเศรษฐกิจ
พ้ืนฐาน ปัจจัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดํารงชวิีต
อย่างมีดุลยภาพ และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
วิเคราะห์หลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพือ่
พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ ค่านิยม และการนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
วกจ 568 ความรู้และการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 2(2-0-4) 
SEM 568 Theory and Learning Management in  
            Geography                                            
      ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของโลก 
แหล่งทรัพยากร ภมูิศาสตร์ และภูมอิากาศ ความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การจดัหลักสูตรและแนวทางจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการ ค่านิยม จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา      2(2-0-4) 
SEM 561 Science of Social Studies Learning  
             Management  
      ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ แนวทาง 
รูปแบบ ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
อาทิ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ และปัจจัยต่างๆ ทีส่นับสนุนและยับย้ัง
กระบวนการต่างๆ การนํากระบวนการทางสังคมไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน วิเคราะห์และออกแบบการ
จัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาทีส่อดคล้องกับท้องถิ่น ศึกษา
แนวทางและรูปแบบ การใช้สื่อ อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในโรงเรียน 

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

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                                                          2(2-0-4) 
SEM 562 Measurement and Evaluation of Social  
             Studies 
        ศึกษา แนวคิดและหลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรูโ้ดยมุ่งเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์วิธีการและ
เครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  การบริการจัดการ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การนําผลไปใช้เพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน 
และแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู ้ปัญหาและแนวโน้ม
ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษาและสร้าง
จรรยาบรรณของผู้ทําหน้าที่วัดและประเมินผล 

ปรับออก 

 

วกจ 569  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
             สังคมศึกษา                               2(2-0-4) 
SEM 569  Information Technology for Social  
              Studies Learning Management 
        ศึกษาหลักการ รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ แนวการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนสงัคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบทเรียน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับออก 

 

วกจ 563 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ 
            สังคมศึกษา                                2(2-0-4) 
SEM 563 Seminar in Problems and Research of Social  
               Studies Learning   Management  
       ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา จากบทความ ตํารา เอกสาร 
สภาพจริงจากสถานศึกษา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกบั
เศรษฐกิจ สงัคม การปกครอง จิตวิทยา วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศ ผลกระทบที่เกดิขึ้นในระดับ
สถานศึกษา ชุมชน ประเทศชาติ และระดับโลก สมัมนา
ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อ
เสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
เพ่ือออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีและการจดัการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

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

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ  564  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการจัดการเรียนรู ้
              สังคมศึกษา                         2(1-2-3) 
ELM 564  Local Wisdom for Social Studies  
              Learning Management 
      ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินกับวิถีการดํารงชีวิต  พัฒนาการของ              
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   ฝึกปฏิบัติการจดัทําหลักสตูร
ท้องถ่ินตามความสนใจของผู้เรียนและออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ทีบู่รณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 663  พลโลกศึกษา                              2(2-0-4) 
SEM 663  Global Citizenship Education 
     ศึกษาความเป็นมา เป้าหมาย และแนวทางการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลโลก ศึกษาและวิเคราะห์
คุณลักษณะ มโนทัศน์ ทักษะ และเจตนารมณ์ของอาเซียน 
จิตสํานึกอาเซียน และความเป็นอาเซียน การพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และ
กิจกรรมสําหรับนักเรียนและเยาวชนอาเซียนศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความเป็นพลโลก 

วกจ 565 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาเพื่อความ 
            เป็นพลเมือง                        2(1-2-3) 
ELM 565 Social Studies Learning  
             Management for Citizenship 
      ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ์แนวคิด หลักการ  
และทฤษฎขีองความเป็นพลเมือง วิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มของการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย พลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองทัง้ในและนอก
ห้องเรียน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 566 สังคมศึกษาเพื่อความเข้าใจอาเซียน  
                                                   2(1-2-3) 
ELM 566 Social Studies for ASEAN  
            Understanding 
      ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์พัฒนาการและ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียน วิเคราะห์คู่มือหลักสูตร
อาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook) 
สถานการณ์การจดัการเรียนรู้ตามคู่มือหลักสตูร
อาเซียนของประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในปัจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 661  หลักพทุธธรรมกับสังคม                  2(2-0-4) 
SEM 661  Buddhist Principles and Societies 
    การศึกษาปรัชญาและแนวทางปฏิบัติตามหลัก พุทธ
ธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถใช้
หลักการทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ และนําแนวทาง
ปฏิบัติมาส่งเสริมการพัฒนาตนและสังคม 

วกจ 567  สังคมศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมและ 
             จริยธรรม                          2(1-2-3) 
ELM 567  Social Studies and  Development  
              of Moral and Ethics  
     ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรม วิพากษ์
ประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ใน
สถานศึกษา ในหลักสูตร และในระดบับุคคล จาก
บทความ งานวิจัย ข่าวสารและสภาพจริงเพ่ือ
นําไปสู่การเสนอความคิดเห็นและแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่เน้นการ
สร้างจิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมในผู้เรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
  จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 662  การพัฒนาจริยธรรมและทกัษะทางสังคม        
                                                           2(2-0-4) 
SEM 662  Ethical and Mastering Skills  
              Development in Societies                     
     การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการ แนวคิดในการ
พัฒนาจริยธรรมและทักษะทางสังคม รูปแบบการพัฒนา
จริยธรรม ทักษะทางสังคม การออกแบบกิจกรรมและฝึก
ปฏิบัติการจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมใน
สังคมและพัฒนาทักษะทางสังคม 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
 วกจ 568  สังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม      2(1-2-3) 

ELM 568  Social Studies and Environment 
     ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการเชงิ
นิเวศวิทยา การพัฒนาจิตสํานึกและการมีส่วนร่วม
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนบน
ฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝกึปฏิบัติและ
นําเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาใน
มิติสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมจติสาธารณะ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 569 การนิเทศการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา      
                                                   2(1-2-3) 
ELM 569 Supervision of Social Studies  
             Learning Management 
     วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบและ
เทคนิคของการนิเทศ การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง
วิชาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฝึกปฏิบัติการนิเทศ  การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ และประเมินผลการนิเทศ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 661 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มปัญหา 
            สังคมไทย                           2(1-2-3) 
ELM 661 Seminar in Issues and Trends  
             of Thai Society Problems 
     วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นปัญหาใน
สังคมไทย บริบทด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ความเชือ่ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีที่มผีลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตใน
ปัจจุบัน  แนวโน้มในการจัดการศึกษาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 664  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   2(2-0-4) 
SEM 664 Independent Study 
      เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเก่ียวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือเรื่องที่อยู่
ในความสนใจในปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่อง
จําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารยท์ี่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาควบคุม 
 

วกจ 662 การศึกษาค้นคว้าอิสระ            2(0-4-2) 
ELM 662 Independent Study 
     เลือกศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็น 
หัวข้อปัญหา แนวโน้ม กระแสวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ตามความสนใจของนิสิตโดยคํานึงถึง
จรรยาบรรณนักวิจัย และจดัทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

7) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 14 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 8 รายวิชา 
การปรับปรุง 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน    
                                                           2(2-0-4) 
SEM 571 Science of English Learning Management  
             in School 
        ศึกษาหลักการและทฤษฎี  ธรรมชาติในการพัฒนา
ภาษาแม่  ภาษาที่สองและ ภาษา ต่างประเทศ  
องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ภาษาทีส่อง
และภาษาต่างประเทศ ปัจจัยและอิทธิพลของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาศึกษา กระบวนการสร้างและวิเคราะห์หลักสูตร
ในโรงเรียนมัธยมด้วยนวัตกรรม   ตา่ง ๆ แนวโน้มใหม่ของ
หลักการและทฤษฎี  วิธีการสอนและเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน   การวัดและประเมินผลทางภาษา
การฝึกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการ
วิจัยในชั้นเรียน    เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 
            โรงเรียน                           3(2-2-5)   
ELM 571 Science of English Learning  
             Management in Schools      
    ศึกษาหลักการและทฤษฎ ี ธรรมชาติในการ
พัฒนาภาษาแม่  ภาษาที่สองและ ภาษา 
ต่างประเทศ  องค์ประกอบของกระบวนการรับรู้
และเรียนรู้ภาษาทีส่องและภาษาต่างประเทศ ปัจจัย
และอิทธิพลของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระบวนการสร้างและวิเคราะห์หลักสูตรในโรงเรียน
ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ 
แนวโน้มใหม่ของหลักการและทฤษฎี วิธีการสอน
และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน การวัด
และประเมินผลทางภาษา การฝึกปฏิบัติการสอน
ภาษาอังกฤษแบบจุลภาคและการวิจยัในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 572 การวัดและประเมินผลการจัดเรียนรู้ 
           ภาษาอังกฤษ                                 2(2-0-4)  
SEM 572 Measurement and Evaluation of  
            Organizing Learning English   
        ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู ้โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน วิเคราะห์วิธีการ
และเคร่ืองมอืวัดแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การบริหารจัดการการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การนําผลการ
วัดและประเมินผลไปใช้ เพ่ือวินิจฉยั ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และเสริมสร้างจรรยาบรรณของผู้ทาํหน้าที่วัดและ
ประเมินผล  

วกจ 572  การประเมินผลการจัดเรยีนรู้ 
            ภาษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
ELM 572 Assessment of English Learning  
             Management 
     ศึกษา แนวคิด หลักการ และกระบวนการวัด
และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือวัดแบบต่างๆ ฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การบริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ เพ่ือวินิจฉัย ตัดสิน และแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและ
แนวโน้มของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและเสริมสร้างจรรยาบรรณของผูท้ํา
หน้าที่วัดและประเมินผล 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 573   สมัมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ 
             ภาษาอังกฤษ                              2 (2-0-4)  
SEM 573 Seminar in Problems and Supervision of  
             English Learning Management  
        ศึกษาและสํารวจปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนด้วยวิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่ไดผ้ลจากการวิจัย  การใช้
สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมทัง้การสร้างแผนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือนําเสนอแนว 

วกจ 573   สมัมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการ   
              เรียนรู้ภาษาอังกฤษ             3 (2-2-5) 
ELM 573  Seminar in Problems and  
              Research Studies on the   
              Organizing  of English Learning     
              Experiences  
     ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับหลักสตูรและการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนด้วยวิธีการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ 
ที่ไดผ้ลจากการวิจัย วิเคราะห์แนวโน้ม กระบวนการ
และรูปแบบการวิจัยเกี่ยวกับการสอน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
ทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสทิธิภาพ 

ภาษาต่างประเทศที่ไดผ้ลในปัจจุบัน ศึกษา
แหล่งข้อมลูในการค้นคว้าเพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับการ
สอนภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาต่างประเทศ
จากสื่อประเภทต่างๆ  การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการสอน
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังการสร้างแผนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   เพ่ือ
นําเสนอแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

 

SEM 574  การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 2  
                                                             (2-0-4)   
ELM 574 Workshops for English Teachers 
        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักการและ
ทฤษฎีของการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างมีระบบ ศึกษา
รูปแบบเครื่องมือการนิเทศการสอนต่างๆ ที่ไดผ้ลจาก
งานวิจัย  และฝึกปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ผลการใช้
เครื่องมือการนิเทศ  การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสือ่และนวัตกรรมตา่งๆ เพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติการสร้าง
แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
การปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

วกจ 574  การประชมุปฏิบัติการสําหรับครู 
             ภาษาอังกฤษ                      2(1-2-3) 
ELM 573 Workshops for English Teachers 
   ศึกษา ฝกึปฏิบัติ และวิเคราะห์หลักการและ
ทฤษฎีของการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างมีระบบ ศึกษารูปแบบเคร่ืองมือ
การนิเทศการสอนต่างๆ ที่ไดผ้ลจากงานวิจัย และ
ฝึกปฏิบัติการสร้างและวิเคราะห์ผลการใช้เครื่องมือ
การนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การฝึก
ปฏิบัติการสร้างสือ่และนวัตกรรมตา่งๆ เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
และการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
และการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 576 สัมมนาการวิจัยการจัดการเรียนรู้เพ่ือการ 
            พัฒนาการรู้หนังสือ                       2 (2-0-4) 
SEM 576 Seminar in Research Studies on Literacy  
            Development  
        ศึกษาวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการรู้หนังสอืและสัมมนางานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการ
พัฒนาการรู้หนังสอื การปฏิบัติการพัฒนาการรู้หนังสอื การ
จัดรูปแบบการสอน การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์
ปัญหาพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข 

วกจ 575  การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและการรู้หนังสือ  
                                                   2(2-0-4)   
ELM 575 A Study on Language and Literacy 
 การศึกษาแนวโน้มใหม่ในการจัด
การศึกษาด้านภาษาและการรู้หนังสือทีส่่งผลตอ่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งจริยธรรม
และคุณธรรม รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรและกล
ยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาการรู้หนังสอืในระดับการเรียนรู้ต่างๆพร้อม
ทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

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

วกจ 576 เทคนิคและวิธีวิจัยการเรียนการสอน 
            ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน          2(1-2-3) 
ELM 576 Classroom-Research Techniques  
             and Methodology for Teaching of  
             English   
     การศึกษาและประชมุปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
หลักการ ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ รูปแบบกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
การสังเกตและการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
สอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรยีน 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การแปลผลข้อมูล 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 577 การประชมุปฏิบัติการทางภาษาของครู 
            ภาษาอังกฤษ                              2 (2-0-4) 
SEM 577 Workshop on Language Skills for  
            Teachers of English 
ศึกษา และวิเคราะห์ข้อความต่อเน่ือง สํานวนภาษาอังกฤษ
ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน ทั้งสําหรับครูและนกัเรียนใน
สถานการณ์ต่างๆ ปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน เพื่อเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

วกจ 577 ภาษาอังกฤษสําหรับครู           2(1-2-3) 
ELM 577 English for Teachers                        
     การศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน การพัฒนาทกัษะทางภาษาของครูตามกรอบ
มาตราฐานอ้างอิงทางภาษาของสภายุโรป (CEFR)  
เทคนิคการเสริมตอ่การเรียนรู้เพ่ือชว่ยสร้างเสริม
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การวิคราะห์อรรถลกัษณะ
ของเน้ือความแต่ละประเภท (Genre Analysis) 
การวิเคราะห์ข้อความต่อเน่ือง (Discourse 
Analysis) กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆจากงานวิจัยที่
ได้ผลในการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการและการค้นคว้า
ข้อมูลทางการศึกษาและวิชาชพีคร ู

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 675 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                   2(2-0-4) 
SEM 675 Independent Study                  
        เลือกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆและ/หรือเรื่องทีอ่ยู่ใน
ความสนใจปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องจําเป็นใน
อนาคต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ควบคุม 

วกจ 578 การศึกษาค้นคว้าอิสระ            2(0-4-2)   
ELM 578 Independent Study       
     เลอืกศึกษาหัวข้อวิชาเกี่ยวกับความรู้ กระแส
วิทยาการการเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆและ/หรือเรื่อง
ที่อยู่ในความสนใจปัจจุบัน หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็น
เรื่องจําเป็นในอนาคต ทั้งนี้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม 

รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

วกจ 578 วิเคราะห์งานการวิจัยของนักภาษาศาสตร์ด้าน 
            การอ่าน                                   2 (2-0-4) 
SEM 578 Seminar in Research Studies on Reading  
            Theorist 
        ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ และทฤษฏีด้านการอ่าน
ของนักภาษาศาสตร์ เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดของแต่ละ
ทฤษฎี และนํามาพัฒนาการใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ 

ปรับออก 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 
วกจ 579 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความสามารถ 
            ด้านการอ่าน                               2 (2-0-4) 
SEM 579 Seminar in Miscue Analysis 
          ทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้อ่าน ศึกษา
ความสามารถในการอ่าน ความบกพร่องหรือความสามารถ
พิเศษในการอ่าน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงให้สามารถอ่าน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

ปรับออก 

 

วกจ 671 ศึกษาทฤษฎีการอ่านและการประยุกต์ใช ้    
                                                          2 (2-0-4) 
SEM 671 Reading Theories and Application 
        ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยด้านการอ่าน กระบวนการ
อ่านทั้งภาษาแม่ และภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่างๆ 

ปรับออก 

 

วกจ 672 การรับรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาทีส่อง    
                                                           2(2-0-4)   
SEM 672 Second/ Foreign Language Acquisition 
        ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาที่สอง โดยเน้นกระบวนการรับรู้ภาษาโดยธรรมชาติ 
ปฏิสัมพันธ์และการถ่ายโอนภาษาของผู้เรียน 

ปรับออก 

 

วกจ 673 ภาษาศาสตร์สังคม                        2 (2-0-4) 
SEM 673 Sociolinguistic                
         ศึกษาภาษาในบริบทสังคม การใช้รูปแบบภาษาที่
แตกต่างกันตามสงัคมและภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา การใช้ภาษาและการตีความภาษาในรูปแบบต่างๆ  

ปรับออก  

วกจ 674 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
                                                          2 (2-0-4) 
SEM 674 Computer Assisted Program in TEFL 
        ศึกษาหลักการ และรูปแบบของคอมพิวเตอรช์่วย
การเรียนการสอน แนวพัฒนาและประเมินผลจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ และฝึกฏิบัติการบทเรยีนคอมพิวเตอร์ 

ปรับออก  

หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 1 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 6 รายวิชา 
การปรับปรุง 

วกจ 581 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สําหรับครู3(3-0-6) 
SEM 581  Knowledge Management Strategies 
              for Teacher 
        ศึกษาทฤษฎีจัดการการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบและจดัประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคัญ โดยใช้เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และ
ผลิตสื่อและการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้โดยยดึผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นการจัดการความรู้
จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายทีจ่ะเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม  การบูรณาการ
เนื้อหาในกลุม่สาระการเรียนรูแ้ละจดัการเรียนรู้แบบเรียน
รวมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต 

วกจ 581 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจดัการ 
            ความรู้สําหรับครู                   2(2-0-4) 
ELM 581  Learning Organization and  
              Knowledge Management  for  
              Teacher 
        แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
แห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้  
กระบวนการ กลยุทธ์  และการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ใน
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย
แสวงหาความร่วมมือ จัดการความรู้ และบูรณาการ
เนื้อสาระให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถี
ชีวิตของชุมชนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 

 วกจ 582  การวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา     
                                                   2(1-2-3)   
ELM 582 Educational Policy  Analysis 
        ศึกษา สัมมนาและวิเคราะห์ แนวคิด 
หลักการของนโยบายทางการศึกษา การวิเคราะห์
การใช้นโยบายและปัญหาที่เกิดข้ึนจากนโยบายทาง
การศึกษา  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบายทาง
การศึกษาที่ผู้เรียนสนใจเพ่ือการปรับปรุงหรือเสนอ
แนวนโยบายทางการศึกษาที่สอดคลอ้งกับบริบท
ทางการศึกษาและสังคม 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 583  วิจัยเชงิคุณภาพเพ่ือการจัดการเรียนรู้   
                                                   3(2-2-5) 
ELM 583 Qualitative Research for Learning  
             Management 
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยา และ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  การกําหนดประเด็น
ปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้   
การเลือกวิธีวิทยาและการออกแบบเครื่องมือที่
เหมาะสมเพื่อทําการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
และวิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ  การเขียนข้อเสนอ
โครงการและรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจผู้เรียน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 584 การเขียนเชิงวิชาการ             3(2-2-5) 
ELM 584  Academic Writing 
          ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ 
รูปแบบและกระบวนการเขียนงานเชิงวิชาการ  ฝึก
ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า  การคัดสรร และการใช้
แหล่งข้อมลูอย่างมีวิจารณญาณ ฝกึการเรียบเรียง
ระบบความคิด  การใช้เหตุผล  การใช้ภาษาวิชาการ 
ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการประเมินและวิพากษ์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเขียนและการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและการวิจัยอย่างมีจรรยาบรรณ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 585 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม          
                                                   3(2-2-5)   
ELM 585 Inclusive Education 
        ศึกษา ปรัชญา หลักการ แนวคิด และ
ความสําคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
องค์ประกอบและปัจจัยที่สง่ผลต่อการเรียนรวม การ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชมุชน การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมท้ังอภปิรายและศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การปรับปรุง 

 วกจ 586  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การพัฒนาการ 
             เรียนรู ้                             3(2-2-5) 
ELM 586 Information Technology for  
             Learning Development 
     ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎทีาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อดแีละข้อจํากัด แนวทางและ
แนวโน้มของการเลือก การใช้ การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เลือกใช้ ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยคํานึงถึงผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

ปริญญานิพนธ์ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

จํานวน 1 รายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 3 รายวิชา 
การปรับปรุง 

วกจ 699  ปริญญานิพนธ์                 12(0-36-0) 
SEM 699  Thesis 
 

ปรับออก 
 

 วกจ 691 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 1     4(0-12-0) 
ELM 691 Master’s Thesis 1 
        ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนและบริบททางการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําเค้า
โครงปริญญานิพนธ์ โดยนําเสนอผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้ความเห็นชอบ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 692  ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 2    4(0-12-0) 
ELM 692 Master’s Thesis 2 
        จัดทําเครื่องมือการวิจัยตามเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดําเนินการเก็บข้อมูล และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ให้ความ
เห็นชอบ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 693  ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 3    4(0-12-0) 
ELM 693  Master’s Thesis 3 
         วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภปิรายผลการวิจัย จัดทํา
รายงานผลการวิจัยที่สมบูรณ์ เพ่ือนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และจดัทาํ
เอกสารบทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีได้รับรองตามมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หรือนําเสนอในท่ี
ประชุมระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

การปฏิบตัิงานวิชาชีพในสถานศึกษา 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 

ไม่มีรายวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

จํานวน 3 รายวิชา 
การปรับปรุง 

 

วกจ 791 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู           3(0-6-3) 
ELM 791 Practicum in Profession of Teaching 
        ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรยีน 
การบริหารจัดการ สภาพงานครู พฤติกรรมและ
คุณลักษณะครู นกัเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
รวมทั้งการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียน ฝึกปฏิบัติการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผลทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้และวิชาเอก การสอนระดับจุลภาค การบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นฐาน ตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการ
ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 792 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1           
                                                         3(0-16-0) 
ELM 791  Internship 1 
         ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัศรีครินทรวิโรฒกับ
สถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึก
ทักษะต่างๆ ที่ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ผู้เรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และการประเมินผลตามสภาพจริง ดําเนนิการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ัง
ทําการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study)   

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
 

 วกจ 793 การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2           
                                                         3(0-16-0) 
ELM 791 Internship 2 
        ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของ
คุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกัน
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
กับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
การฝึกทักษะต่างๆ ที่ศึกษามาใช้ในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานและนําผลการวิจัยชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับครูประจําการและนิสิตครู รวมทั้งร่วม
จัดกจิกรรมหรือโครงการให้กับสถานศึกษาและชุมชน 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จํานวนหน่วยกิต 
 คําอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
 

ตารางวเิคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายรายวิชาทีเ่ปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ 
ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด 
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î-a

i 
13

ni
J2

wn
ni

ai
n-
3
i

.fl
1a

-3
5a

ua
sn

ii9
ii^

qa
ai

iq
ai

iii
'w

i,P
i1

a-
aC

ia
 n

iiu
i'

ni
'a

w
ni

'j
m

iT
'^

aa
t; 

ili
;;i

.£
iu

wa
nn

i1
a"

uf
fii

't
tia

-a
nq

'w
 n

iiT
liw

am
i%
L
i

.a
?;

ili
j;
i

.C
l'u

wa
l'L

fl^
 t'

wa
iQ

'O
Qa

 m
si

xi
 a

as
; 

iin
lO

Ta
\j

ni
^i

aw
n-

3n
ni

iim
|/

ii'
wi

a^
nq

'w
 

tJj
yv

tiu
as

^u
'
U
Q
l

'u
iJ

'ij
a-

jn
iiT

'^
ua

sii
liK

i.C
'u

wa
m

i 
Ll

EJ
uf

fii
wi

a<
in

f|
m

ia
s;

ta
iii

ai
i-3

qi
i£

in
iji

ifu
^a

-3
W

'w
nM

i4
iv 

10
. n

ii'
Ll

is
ri'

u 
(1

) M
an

m
i 

m
im

 
iit

ii 

iJf
l't

m
i.n

tiQ
ni

jfi
ii^

^n
'ii

 

(2
) m

iil'
5?

5n
'u

p|
fuf

n'
w

 
ni

if
ln

tn
 

(1
) 

si
iu

iic
iw

ni
ifj

CU
flT

w
m

i^
^ 

n^
ni

ijj
nn

iil
eu

fi.
as

'w
wu

'if
ja

ifl
-i'

wn
'ii

 

ilfj
'u

fa
ti'

M
on

ai.
ilâ
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ŝ

ww
iJE

yfy
'i 

m
m

 
Vi

an
m

i i
iJ

ui
ju

 iL
as

;n
aQ

5m
i?

«m
i"

a'
ui,

l!j
'u

 a
-ji

.n
^a

au
i.i

.a
sL

vif
lM

aS
m

am
iilE

j'u
f 

m
iQ

w
at

i Q
m

iis
'M

ua
sn

'ii
ii.

ni
lfy

vi
im

iii
yi

il 
m

i\j
'3

an
m

ii.i
EJ

'u
|u

,'U
'u

i.iE
Jtj

njj
 m

i'w
sw

ui
 

pi
'u

tim
iLl

Ej'
ulu

am
û
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!ĵ

iiif
jTu

i'3
ai

i'a
î
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î
v̂

ia
jjy

i-a
iiB

îu
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

 
 
 

 

 
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2557 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

สารบัญ 
หน้า 

หมวดท่ี 1  ขอ้มูลท่ัวไป 3 
หมวดท่ี 2  ข้อมูลเชิงสถิติ  4 
หมวดท่ี 3  การเปล่ียนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลักสูตร  7 
หมวดท่ี 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร  8 
หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร  17 
หมวดท่ี 6  สรุปการประเมินหลักสูตร  18 
หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน  21 
หมวดท่ี 8  ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
อิสระ 

28 

หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 29 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

มคอ. 7 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ประจําปีการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. หลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต 

2. ระดับคุณวุฒิ 
ปริญญาโท 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา  เดชะคุปต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ์ 
อาจารย์ ดร.สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล 
อาจารย์ ดร.ดวงใจ  สีเขียว 

4. วันท่ีรายงาน 
7 กรกฎาคม  2558 

5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
ปีการศึกษา 2557 

6. สถานท่ีตั้ง 
คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 
1. จํานวนนิสิตชัน้ปีท่ี 1  ท่ีรับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 

นิสิตในและนอกเวลาราชการจํานวน 64  คน จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ได้แก่ 
- การศึกษาปฐมวัย      -   คน 
- การประถมศึกษา     6   คน 
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     18 คน 
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    12  คน 
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย    6   คน 
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     5   คน 
- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา    11 คน 

2. จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
   เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2554  และเริม่เปิดรับนิสิตในแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย และการ
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สําหรับแขนงวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  น้ันเปิดรับนิสิตในปีการศกึษา 2555 
2.1  จํานวนนสิิตท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร  
 - 
2.2 จํานวนนสิิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร  
 -  
2.3  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาหลักสูตร จํานวน 28 คน 
2.4  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ) 

ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
การศึกษาปฐมวัย มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 16 คน 
การประถมศึกษา มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 คน 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน - คน 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน 1 คน 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา มีนิสิตสําเร็จการศึกษา จํานวน - คน 
 

3 รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
3.1  ร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตรเริ่มใช้เม่ือปีการศึกษา 2557 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 
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4 จํานวนและร้อยละของนิสิตท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
 จํานวนนิสิตปีท่ี 1 ในเวลาราชการที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน   50 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.20 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังน้ี 

วิชาเอก จํานวนที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย - - - 
การประถมศึกษา 6 6 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 18 11 61 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 12 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 6 6 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5 4 80 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 11 11 100 
 
 จํานวนนิสิตปีท่ี 2 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรจํานวน   12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังน้ี 

วิชาเอก จํานวนที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย - - - 
การประถมศึกษา - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 7 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 2 66.7 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 3 75 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา - - - 

 
5 อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
  สัดส่วนของนิสติที่สอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีท่ีผ่านมา 
 นิสิตช้ันปีท่ี 1ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 86.20  จําแนกเป็น 7  วิชาเอก ดังน้ี 
  

วิชาเอก จํานวนที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย - - - 
การประถมศึกษา 6 6 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 18 11 61 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 12 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 6 6 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5 4 80 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 11 11 100 
 
 นิสิตช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีที่ 3  คิดเป็น 85.7 %   จําแนกเป็น 7  วิชาเอก ดังน้ี 
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วิชาเอก จํานวนท่ีเข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย - - - 
การประถมศึกษา - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 7 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 2 66.7 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 3 75 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา - - - 
6 ปัจจัย/สาเหตุท่ีมผีลกระทบต่อจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 

นิสิตวิชาเอกวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 คน  นิสิตวิชาเอกวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 1 คน นิสิตวิชาเอกวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 คน  ท่ีสอบไม่ผ่าน เน่ืองจาก
ไม่ได้เข้ามาศึกษา แต่มิดําเนินการลาออก  

 
7 ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป ี หลังสําเร็จการศึกษา   

นิสิตมีงานทําคิดเป็นร้อยละ 85.71 
 

8 การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
- 
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หมวดท่ี 3 การเปล่ียนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลักสูตร 
 

1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ผีลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่มี 

2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมผีลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

- มีสถาบันท้ังภาครัฐและเอกชนเปิดหลักสูตรน้ี ทําให้เกิดการแข่งขันสงู และอาจมีผลกระทบต่อ
จํานวนรับและจบของนิสิตในอนาคต 

- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพ่ิมเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดย
เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึง
จําเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
และไม่ประสบการณ์วิชาชีพครู แต่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง อันจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

หมวดท่ี 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 หมวดวิชาสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา วิชาบังคับ และวิชา

เลือก 5 แขนงวิชา ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 1 สรุปรายวิชาบังคับสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเปิด

สอนในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
รายวิชาบังคับ 
(ผู้ไม่มีพ้ืนฐาน) 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B

+ 
B C

+ 
C D

+ 
D E S U W   

วกจ 501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดเรียนรู้sem501 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย 3 1          4 4 

- แขนงการประถมศึกษา 2 1          3 3 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  2 1         3 3 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 1           1 1 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1  1     1    3 2 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 7 4 2     1    14 13 
วกจ 502    จิตวิทยาทางการศึกษา 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย 2 2          4 4 
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3           3 3 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  1          1 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2           2 2 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 7 3          10 10 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

 ตาราง 2  สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเปิดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาเลือก 
(ผู้ไม่มีพ้ืนฐาน) 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

วกจ 505    การมัธยมศึกษา              
- แขนงการศึกษาปฐมวัย              
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  1 1         2 2 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  1          1 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  1      1    2 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม  3 1     1    5 4 
 
ตาราง 3  สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

 

รายวิชาแกน การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W I 

พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย               
- แขนงการประถมศึกษา  4 2          6 6 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ภาคปกติ) 2 1          

 
3 3 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) 8 4 2         

 
14 14 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 7 2 2          11 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 1 2          5 5 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    1    1    
 
1 3 1 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1           
 
1 2 1 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 3  5         3 11 8 
รวม 23 12 13 1    1    5 55 49 

 พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและส่ือสารความรู้ 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย               
- แขนงการประถมศึกษา 2 1 2 1         6 6 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ภาคปกติ) 4           

 
4 4 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) 4 6 5     6    

 
21 15 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 5 6      1     12 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4  1     1     6 5 
           1   3  4  
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- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
    
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        2   1 

 
3  

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 4 5          11 11 
รวม 21 17 13 1    11   4  67 52 

  
ตาราง 4  สรุปรายวิชาในหมวดวิชาแกนท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

 

รายวิชาแกน การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิต

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานวน
นิสิต
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I S U W I   

 วกจ 506 ทฤษฎแีละปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย                
- แขนงการประถมศึกษา 4 2            6 6 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคปกติ) 1 3       

 
   

 
4 4 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคพิเศษ) 10 4 1      

 
   

 
6 21 15 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 8 2 1     1      12 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4 1           1 6 5 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  2 1     1      4 3 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 4 3 4           11 11 

รวม 31 17 7     2 
 

   
 
7 64 55 

 วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย                
- แขนงการประถมศึกษา 3 3            6 6 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคปกติ) 2 2       

 
   

 
4 4 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคพิเศษ) 2 8 5     6 

 
   

 
21 15 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 10 1            11 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 2 1          1 6 5 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  2 1      
 

   
 
1 4 3 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 7 4            11 11 
รวม 26 22 7     6     2 63 55 
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ตาราง 5  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีเปิดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ 

และรายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน  จํานวน

นิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B

+ 
B C

+ 
C D

+ 
D E S U W I 

 รายวิชาเอกบังคับ 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  1 1 1     1    

 

4 3 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1           

 
1 2 1 

รวม 2 1 1     1    

1 

6 4 
 

วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 2      1    

 

4 3 

วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1           

 
1 2 1 

รวม 2 2      1    

1 

6 4 
 

วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 1       1    

 
1 3 1 
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ตาราง 6  สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่เปิดสอนในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาเลือก 
(ผู้ไม่มีพ้ืนฐาน) 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

วกจ 505    การมัธยมศึกษา 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย              
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคปกติ)  1 1         2 2 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคพิเศษ)  1          1 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  1          1 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        2    2  
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  1      1    2 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม  4 1     3    8 5 
 

 
ตาราง 7  สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาแกน  การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I S U W   

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและส่ือสารความรู้ 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย               
- แขนงการประถมศึกษา 2 1 2 1         6 6 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคปกติ) 4        

 
   4 4 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
(ภาคพิเศษ) 4 6 5     6 

 
   21 15 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 5 6           11 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4  1     1     6 5 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        1    3 4  
- แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        2    1 3  
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 4 5          11 11 

รวม 21 17 13     10    4 66 52 
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ตาราง 9  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเปิดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ

รายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเอกบังคับ 
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)  2 1         4 3 
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 6 8          20 14 
 6 10 1         24 17 
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ) 2 2          4 4 
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 2 5 7         20 14 
 4 7 7         24 18 
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ) 2 1          4 3 
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 14           20 14 
 16 1          24 17 
วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาคปกติ) 3           3 3 
วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ภาค
พิเศษ) 9 3 2         14 14 
 12 3 2         17 17 
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ตาราง 10  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ

รายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E I S U W 

รายวิชาเอกบังคับ                                                                                                                                                        
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  11       1 

 
   12 11 

วกจ 542 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 4      1 

 
   12 11 

วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ 11       1 

 

   12 11 
 
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์                              11       1 

 
   12 11 

วกจ 547 การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร ์ 4 7      1 

 
   12 11 

 
 
ตาราง 11  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีเปิดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

 
วกจ 531 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3 1 1         6 5 
วกจ 532 การวัดและประเมินผลการจัด
เรียนรู้ภาษาไทย 2 3          6 5 
วกจ 533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 5           6 5 
วกจ 535 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 : 
หลักภาษา 3 1 1         6 5 
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ตาราง 12  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีเปิดสอน
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ 

และรายวิชาเอกเลือก 
 การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E I S U W 

รายวิชาเอกบังคับ 
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 1 1     1 

 
   4 3 

วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 2       

 
   4 3 

วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   1     1 

 
1    4 2 

รายวิชาเอกเลือก 
วกจ 574 ประชมุปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ        1 

 
2    4 2 

               
 

 
ตาราง 13  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ท่ีเปิดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

 
วกจ 563 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 6 2         11 11 
วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา 11           11 11 
วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สังคมศึกษา 11           11 11 
วกจ 568 ความรู้และการจัดการเรียนรู้
ภูมิศาสตร ์ 11           11 11 

 
 
2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รายวิชา  วกจ 561 วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  วกจ 562 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  วกจ 568 ความรู้และการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

มีนิสิตได้เกรด A ท้ังหมด    
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       รายวิชา วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
          วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                                                                     
 วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

มีนิสิตได้เกรด E จํานวน 1คน 
       รายวิชา วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

       วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
              วกจ 574 ประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

มีนิสิตได้เกรด I จํานวน 1คน 
 

      การดําเนินการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบข้อสอบ คําถาม เฉลย ผลงาน ผลคะแนน  (กรณี เกรด A ท้ังหมด)    
- สอบถามจากนิสิตและเพื่อนคนอ่ืนๆ เนื่องจากนิสิตไม่มาเรียนและยังไม่ทําเร่ืองลาออก (กรณี 

เกรด E) 
- ตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน เน่ืองจากนิสิตไม่ส่งงานท่ีได้รบัมอบหมายทันตามข้อตกลงของ

รายวิชา (กรณี เกรด I) 
 

     เหตุผลท่ีทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
- นิสิต สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของรายวิชา ท้ังการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย   การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียน  การปฏิบัติตน (ความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงาน)  ซ่ึงสามารถ
วัดและประเมินผลจากวิธีการท่ีหลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการวัดผลท่ีทํา
ไปพร้อมกับการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตไปพร้อมๆกัน (กรณี 
เกรด A ท้ังหมด)    

- นิสิตลาออกระหว่างเรียน เน่ืองจากได้สถานท่ีทํางานใหม่หรือมีปัญหาส่วนตัวทําให้ไม่สามารถมา
เรียนได้ (กรณี เกรด E) 

- นิสิตไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายทันตามข้อตกลงของรายวิชา (กรณี เกรด I) 
 
      มาตรการแก้ไขท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
 -  มีการปรับแก้ไขเกรดเมื่อนิสิตส่งงานที่ได้รับมอบหมายทันตามข้อตกลงของรายวิชา (กรณี เกรด I) 
 
 
3.  การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  

 3.1  รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
     ไม่มี 

 
 3.2  วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

   ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้วน 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
  

ปัญหาในการบริหาร ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

-นิสิตภาคปกติท่ีเข้าศึกษาเป็นผู้ไม่
มีวุฒิทางการศึกษา และไม่มี
ประสบการวิชาชีพครู 
(วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) 

-ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบท
ของการจัดการเรียนการสอน และ
ระบบการศึกษา อีกท้ังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาหัวข้อการ
วิจัย 

-ควรมีรายวิชาท่ีฝึกและเพ่ิมพูน
ประสบการณท์างวิชาชีพครู โดย
เสนอให้ปรับรายวิชาการ
มัธยมศึกษา ให้เป็นรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วย
กิต ซ่ึงเทียบเท่ากับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ท้ังนี้เพ่ือให้นิสิตมี
โอกาสท่ีจะผ่านในการย่ืนขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

-ไม่มีเจ้าหน้าท่ีทํางานประจําใน
การช่วยบริหารจัดการหลักสูตร  

-อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนต้องใช้เวลามากใน
การดําเนินการประสานงานเรื่อง
ต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสื่อ 
เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ 
ฯลฯ 

-เสนอสาขาวิชาและคณะในการ
จัดหาเจ้าหน้าท่ีธุรการประจํา
หลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 สรปุการประเมินหลักสูตร 
 
1. การประเมินจากผู้ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   
 

1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีกําลังจะสาํเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่านิสิตมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในด้านการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศกึษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน มีการจัดแผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน ส่วนในด้านอาจารย์ผู้สอนพบว่า 1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมใหนิ้สิตเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ และ 6. ประสทิธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม 

1.2 ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
- 
 

2.  การประเมนิจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
- 

 

2.2  ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1  (ถ้ามี) 
- 

 
3.  การประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

3.1 เกณฑ์การประเมิน 

(1) ผ่านในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบ่งช้ีผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน  
(2) ผ่านในระดับดี  หมายถึง ตัวบ่งช้ีผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (21 ข้อ)  
(3) ผ่านในระดับพอใช้  หมายถึง ตัวบ่งช้ี ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (18 ข้อ)  
(4) ไม่ผ่าน  หมายถึง ตัวบ่งช้ี ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  
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      3.2  ผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมิน  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินเทียบกับ
เป้าหมายของ สกอ.  
บรรลุ  
() 

ไม่บรรลุ  
() 

2.1.1 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี 
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรต่อจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรท้ังหมด  

5   

2.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

5   

2.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5   

2.1.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5   

2.1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

5   

2.1.6 ร้อยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ต่อจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
ปีการศึกษานั้นท้ังหมด 

5   

2.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

5   

2.1.8 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ที่ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ต่อจํานวนอาจารย์ใหม่ท้ังหมด  

5   

2.1.9 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําท่ีได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  

5   

2.1.10 ร้อยละของจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน 
การสอน (ถ้ามี) ท่ีได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ ต่อจํานวนบุคลากรสนับสนุนท้ังหมด  

5   

2.1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  

5   

สรุปคะแนนประเมินเฉล่ียของตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ท่ีต้องประเมิน 5.00   
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 หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน 
 
1. การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

1.1   รายวิชาท่ีมกีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสและช่ือ
รายวิชา 

ประเมินโดย แผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน 

การดําเนินการ 

นิสิต อ่ืนๆ ม ี ไม่ม ี
ทุกรายวิชาใน
หลักสตูร              

 คณะกรรมการ
รายวิชา 

ประเมินจากแบบประเมินการ
สอนและการสมัภาษณ์นิสิต 

  

 
1.2   ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

  เป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์กําหนดทุกประการ และได้ผลท่ีสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสทิธิภาพอย่างย่ังยืน 
 
2.  ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

จากการที่ให้นิสิตวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีไม่มีวุฒิทางการศึกษาได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนมักกะสันพิทยา จํานวน 5 คน เป็นนิสิตในเวลาราชการจํานวน 4 คนและ
นอกเวลาราชการจํานวน 1 คน พบว่านิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู และจากการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตท่ี
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่านิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และมีความปรารถนาท่ีจะแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และ/หรือมีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ โดยจะเห็นได้จากการ
เรียนในรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2557 นิสิตได้นําประสบการณ์จากการฝึกมาอภิปรายร่วมกับเพ่ือนและ
อาจารย์ นอกจากนี้จาการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อท่ีตนสนใจ ได้ปฏิบัติและนําไปทดลอง
ใช้จริงในสถานศึกษา เช่น การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้    การวิจัยเชิง
สํารวจ และการทําวิจัยช้ันเรียน ทําให้นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้  การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนมากขึ้น  

 
นิสิตวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาในรายวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงแก่นักเรียนในชุมชนบ้านบาตร โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน พบว่านิสิตได้นําความรู้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากการเรียน
การสอนทางด้านการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนไปพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังฝึกให้นิสิตเรียนรู้การบริการวิชาการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ต่อไป หลังจากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนจึงได้มีการอภิปรายร่วมกับเพ่ือนและครูผู้สอน และผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงนิสิตได้รับความรู้ ทักษะ กระบวนการและมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 
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2.1  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ    
ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

 
2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ      

ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
 

ตาราง สรุปข้อคิดเห็นของผูส้อนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
คุณธรรม จริยธรรม :  
     การส่งเสริมและบูรณาการเกี่ยวกับคุณธรรม และสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต          
อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

2. จัดให้มีการส่งเสริมด้านรับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

3. จัดให้มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต  
มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการให้กับ
นิสิต 

4. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา 
เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 

ความรู้ :  
     การช้ีแนะ และต่อยอดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และ  
การมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคมให้กับนิสิตอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/สังคม ท้ังไทยและนานาชาติ กฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นในการมีสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อมมีความรู้พื้นฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

ทักษะทางปัญญา :  
      ปลูกฝังการเป็นผู้ใฝ่รู้คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถ         
นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีให้กับนิสิต
อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้และมี
วิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบสามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมใน
ทุกมิติได้อย่างสมดุล 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ :  
     จัดการอบรม และสัมมนาให้นิสิตสามารถติดต่อส่ือสาร
และดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใช้ภาษาในการ
ส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถปรับตัว
ทํางานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 

    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ช้ีแนะวิธีการจัดการความรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์      

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการส่ือสาร
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิต
อย่างต่อเน่ือง 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 
3.  การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร  มี       ไม่มี            
จํานวน 1 คน 

 
3.1  สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

 ทางคณะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  และ
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในปี 
2557 ได้มีโอกาสเสวนาระดมความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ เรื่อง  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
ได้ร่วมสัมมนาในการจัดทําแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 
เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ นอกจากน้ียังจัดสัมมนาถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมใน
การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ในแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) ใน
ภาคเรียนท่ี 2/2557 ตามลําดับ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ลงในแบบ มคอ. 7 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่พบ
หัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

 
3.2  สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

 อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  เกิดความรู้ ความเข้าในร่วมกันในการ
ดําเนินการของหลักสูตร 

อาจารย์มีความพอใจท่ีมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่
พบหัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

 
3.3  หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการ 
  - 
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4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
4.1  กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม   
 

กิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วม 
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

The 7th Annual Congress for Teacher Professional 
Development 
Topic: “Assessment for Learning” Wrong 
Questions Never Yield Right Answer 
ณ Impact Forum (Hall9) เมืองทองธานี กทม. ประเทศ
ไทย 

1 - 

การฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารการเปล่ียนแปลง 
ณ ห้องบุศราคัมโรงแรมอเวนิว เอเตรียม 

1 - 

โครงการอบรมเร่ืองกฎเกณฑ์ ระเบียบ กระบวนการและ
ขั้นตอนการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ  

1 - 

การฟังการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์ EdPEX 
ณ ห้องไพลิน โรงแรมวินเซอร์สวีท 

1 - 

โครงการเสริมทักษะความเป็นครู การศึกษา ดูงานด้าน
หลักสูตรและการสอน  
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

1 - 

การฟังการบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ณ ห้อง 19-503 อาคาร 19 ช้ัน 5  
คณะวิทยาศาสตร์ (ประสานมิตร) 
 

9 - 

การประชุมปฎิบัติการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ “ผสาน
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย”  
ณ รร. IBIS Bangkok Riverside กทม. ประเทศไทย 

1 - 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สานพลัง 3 ดี สู่การสร้างพลเมือง
เด็ก” 
ณ รร. เอบีน่า เฮ้าส์ กทม. ประเทศไทย 

1 - 

การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ 
กรุงเทพ 

1 - 

การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ IPC 1 - 
โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม : การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว 

2 - 

โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม : การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับสํานักงาน
คณบดี ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว 

1 - 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม: การให้ความรู้
เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง
ประชุม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี ช้ัน 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

6 - 

โครงการสัมมนาวิชาการประจําคณะศึกษาศาสตร์  
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

16 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
การเป็นอาจารย์”   
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล 

1 - 

โครงการจัดการความรู้ : ระบบและกลไลของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จังหวัดอยุธยา 
 
 
 

2 - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมท่ี 1 Active your 
Teaching Skill with Active Learning  
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว 

1 - 

ประชุมวิชาการสัญจร “การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน: ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย การเปิดปิด
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียนและมาตรการควบคุม”   
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ 

5 - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมท่ี 2 การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา 
ตามการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว 

1 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้”   
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล 

1 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและการประเมินผล” 
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม 6 
กรุงเทพฯ 

1 - 

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมท่ี 2: 
แนวทางในการประเมินหลักสูตร  
ณ ห้อง 12-705 คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

4 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกข้อสอบท่ีดี”  ณ 
ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลา
กุล 

1 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมในการสอนและการวิจัย” 
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 

1 - 
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มาลากุล 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้คําปรึกษา” 
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล 

1 - 

โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย กิจกรรม ทําวิจัย
อย่างไรให้ผ่านการพิจารณาทุนและตําแหน่งทางวิชาการ 
โดยศาสตราจารย์บุญเรียง ขจรศิลป์ 
 

4 - 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : โปรแกรม ATLAs.ti 
ณ ห้อง 509 คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

1 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการสู่สังคม” 
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล 

1 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิญญาณความเป็นครู” 
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล 

1 - 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 
ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล 
 
 

1 - 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552”  
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม 

6 - 

โครงการอบรม เร่ือง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557   
ณ โรงแรมอีสติน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

4 - 

การประชุมผู้นําของโรตารีสากล เก่ียวกับการวางแผนกล
ยุทธ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา 

1 - 

เป็นวิทยากร และร่วมการประชุมผู้นําของโรตารีสากล 
เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ในการบําเพ็ญประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา และกิจกรรมเพื่อเพ่ือนมนุษย์ 

1 - 

การประชุมปฐมนิเทศ และวางแผนคณะกรรมการบริหาร
โรตารีสากลในฐานะกรรมการบริการโรตารีสากล 2558-
2560 ในการบําเพ็ญประโยชน์ขององค์กร 

1 - 

 
4.2  สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ  
 

ได้รู้วิทยาการเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยงและการให้คําปรึกษาเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยทาง
การศึกษา ความเป็นครูและทกัษะการสอน การส่งเสริมคณุภาพบัณฑิตทางการศึกษา การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิและการบําเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา เป็นต้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการทํางานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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หมวดท่ี 8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 
1.  ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
  
ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
- - 

2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับหลักสูตร  
 
 

 
 
2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
                   คณะกรรมการหลักสูตรเรง่ดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูรให้เข้มแข็ง และ
เป็นผู้นําทางวิชาการ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม และจัดกิจกรรมเพ่ือการรองรับ    
ความมุ่งหวังดังกล่าว  
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หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1.  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

  
แผนดําเนินการ 

 
วันส้ินสุดการ

ดําเนินการตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของ

แผน 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสติ 
กิจกรรมที่ 1:  การศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยรังสิต และองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑภ์ูมิรักษ์
ธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทยพวน จังหวัด
นครนายก 

23-24 มกราคม 
2558 

สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

โครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพครู และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรยีน 
ณ โรงเรียนวัดหนองทองทราย ตําบลดงละคร อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

6 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

โครงการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 
กิจกรรม การปฏิบัติธรรมนําสู่สังคมสงบสุข 

27 มิถุนายน 2558 สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 
กิจกรรม: การติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์
สําหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ. 
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

18 กรกฎาคม  
2558 

สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จ 
- 

   

 
2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ 
   เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพ่ิมเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยเพ่ิมเติมจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
และไม่มีประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ความสนใจท่ีจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวและมีความประสงค์จะ
ย่ืนขอใบประกอบวิชาชีพครูเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ 
   นอกจากน้ีบางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับเพ่ิมหน่วยกิตในวิชาเอกบังคับ เป็น 3 หน่วย เพ่ือให้สามารถ
บรรจุเน้ือหาและการฝึกปฏิบัติการที่จําเป็นในรายวิชาบังคับได้อย่างครบถ้วน รวมท้ังเพ่ือให้มีเวลาเพียงพอใน
การฝึกฝนนิสิต 
          อีกทั้งบางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับแผนการเรียนจาก 2 ภาคการศึกษา เป็น 3 ภาคการศึกษา เพ่ือ
ไม่ให้มีจํานวนรายวิชามากเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา 
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 2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
 - ควรเพ่ิมรายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
          - ควรเพ่ิมรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่นิสิตที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมช่ัวโมงฝึก
ปฏิบัติการให้มากขึ้น 
               - ควรมีการจัดให้นิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชา           
           - ควรปรับรายช่ือและเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต  
 

2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 - พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลให้อาจารย์ 

- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเขียนเชิงวิชาการให้กับอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน 
 
3. แผนปฏบิัตกิารใหม่สําหรับปีการศึกษา  2558 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะส้ินสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงหลักสตูรฯ 
 

ภายในปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสตูรฯ 

แผนปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน 
 

30 เมษายน 2559 คณาจารย์ในแขนงวิชา 
7 แขนง 

แผนการติดตามผลการทําปริญญานิพนธ์ 30 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์ในแขนงวิชา 
7 แขนง 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติแต่ละแขนงวิชา 30 มีนาคม 2559 คณาจารย์ในแขนงวิชา 
7 แขนง 

 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
 
 ประธานหลักสตูร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
 
 เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน (หัวหน้าภาควิชา) 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
 
 เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (คณบดี) 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2556 
 
 
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สารบัญ 
หน้า 

หมวดท่ี 1  ขอ้มูลท่ัวไป   
หมวดท่ี 2  ข้อมูลเชิงสถิติ  
หมวดท่ี 3  การเปล่ียนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลักสูตร  
หมวดท่ี 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร  
หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร  
หมวดท่ี 6  สรุปการประเมินหลักสูตร  
หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน  
หมวดท่ี 8  ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ  
หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
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มคอ. 7 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ประจําปีการศึกษา 2556 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. หลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต 

2. ระดับคุณวุฒิ 
ปริญญาโท 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา  เดชะคุปต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ์ 
อาจารย์ ดร.สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ 

4. วันท่ีรายงาน 
20 มิถุนายน 2557 

5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
ปีการศึกษา 2556 

6. สถานท่ีตั้ง 
คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 
1. จํานวนนิสิตชัน้ปีท่ี 1  ท่ีรับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 

นิสิตในเวลาราชการจํานวน 14  คน จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ได้แก่ 
- การศึกษาปฐมวัย      -   คน 
- การประถมศึกษา      -   คน 
- การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     7   คน 
- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3   คน 
- การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย     -   คน 
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     4   คน 
- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา     -   คน 

2. จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
   เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2554  และเริม่เปิดรับนิสิตในแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย และการ
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สําหรับแขนงวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  น้ันเปิดรับนิสิตในปีการศกึษา 2555 
2.1  จํานวนนสิิตท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร  
 ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา 
2.2 จํานวนนสิิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร  
 ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา 
2.3 จํานวนนสิิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา 
2.4 จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ) 

ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มีนิสิตสําเร็จการศึกษา 
3. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

3.1  ร้อยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 หลักสูตรเริ่มใช้เม่ือปีการศึกษา 2554 จึงยังไม่มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 

 

4. จํานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
 จํานวนนิสิตปีที่ 1 ในเวลาราชการที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน   12 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.7 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังนี้ 

วิชาเอก จํานวนท่ีเข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย - - - 
การประถมศึกษา - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 7 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 2 66.7 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 3 75 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา - - - 
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 จํานวนนิสิตปีท่ี 2 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรจํานวน   112 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 จําแนกเป็น 7 วิชาเอก ดังน้ี 

วิชาเอก จํานวนที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย 15 14 93.3 
การประถมศึกษา 24 24 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 27 27 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 2 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 7 7 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 20 19 95 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 17 17 100 

 
5. อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 
  สัดส่วนของนิสติที่สอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีท่ีผ่านมา 
 นิสิตช้ันปีท่ี 1ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2  คิดเป็นร้อยละ 85.7 จําแนกเป็น 7  วิชาเอก ดังน้ี 
  

วิชาเอก จํานวนที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย - - - 
การประถมศึกษา - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 7 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 2 66.7 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย - - - 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 3 75 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา - - - 
 
 นิสิตช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีที่ 3  คิดเป็น 98.2%   จําแนกเป็น 7  วิชาเอก ดังนี้ 
 

วิชาเอก จํานวนที่เข้าสอบ จํานวนที่สอบผ่าน ร้อยละ 
การศึกษาปฐมวัย 15 14 93.3 
การประถมศึกษา 24 24 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 27 27 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 2 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 7 7 100 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 20 19 95 
วิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 17 17 100 

 
 
 



-248- 
 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

6. ปัจจัย/สาเหตุท่ีมผีลกระทบต่อจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
นิสิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 คนและวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1 คน ท่ีสอบไม่ผ่าน 

เนื่องจากไม่ได้เข้ามาศึกษา แต่มิดําเนินการลาออก  
 

7. ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป ี หลังสําเร็จการศึกษา   
ไม่มีข้อมูล เน่ืองจากเป็นปีแรกท่ีเปิดหลักสูตร ยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา 
 
8. การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

- 
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หมวดท่ี 3 การเปล่ียนแปลงที่มผีลกระทบต่อหลักสูตร 
 

1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมผีลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
ไม่มี 

2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมผีลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

- มีสถาบันท้ังภาครัฐและเอกชนเปิดหลักสูตรน้ี ทําให้เกิดการแข่งขันสงู และอาจมีผลกระทบต่อ
จํานวนรับและจบของนิสิตในอนาคต 

- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพ่ิมเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดย
เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึง
จําเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
และไม่ประสบการณ์วิชาชีพครู แต่มีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาและพัฒนาตนเอง อันจะเป็นกําลังสําคัญในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของประเทศ 
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หมวดท่ี 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
 หมวดวิชาสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา วิชาบังคับ และวิชา

เลือก 5 แขนงวิชา ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 1 สรุปรายวิชาบังคับสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเปิด

สอนในภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
รายวิชาบังคับ 
(ผู้ไม่มีพ้ืนฐาน) 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

วกจ 501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดเรียนรู้ 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย 2 1          3 3 

- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 5          6 6 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  1          1 1 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 5 2          7 7 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 8 9          17 17 
วกจ 502    จิตวิทยาทางการศึกษา 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย              
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 1         6 6 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์   1         1 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 8 2 1         11 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  1 1         2 2 

รวม 8 8 4         20 20 
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 ตาราง 2  สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเปิดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 

รายวิชาเลือก 
(ผู้ไม่มีพ้ืนฐาน) 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

วกจ 505    การมัธยมศึกษา              
- แขนงการศึกษาปฐมวัย              
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 3 1          4 4 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 3 1          4 4 
 
ตาราง 3  สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

 

รายวิชาแกน การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย 9 7 8     1    25 24 
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 2          7 7 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 1 1      2    4 2 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 8 2 1     2    13 11 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 23 12 9     5    49 44 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและส่ือสารความรู้ 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย        1    1 0 
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 3          7 7 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  2      2    4 2 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 4 5      3    12 9 
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ตาราง 4  สรุปรายวิชาในหมวดวิชาแกนท่ีเปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 

รายวิชาแกน การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิต

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E I S U W 

วกจ 506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย 26        1    27 27 
- แขนงการประถมศึกษา               

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  3 4          7 7 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 2        2    4 4 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย               
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 9 2       

1 
   12 12 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา   1          1 1 
รวม 37 5 5      4    51 51 

วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย 24        3    27 27 
- แขนงการประถมศึกษา               

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3 2 2          7 7 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  2       2    4 4 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย               
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 5 6       

1 
   12 12 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา   1          1 1 
รวม 32 10 3      6    51 51 

 
ตาราง 5  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีเปิดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ 
และรายวิชาเอกเลือก 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเอกบังคับ 
วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  3       1    4 3 
วกจ 572 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3       1    4 3 
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 ตาราง 6  สรุปรายวิชาเลือกสําหรับผู้ไม่มีพ้ืนฐานความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีเปิดสอนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
 

รายวิชาเลือก 
(ผู้ไม่มีพ้ืนฐาน) 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

วกจ 503 การศึกษาปฐมวัย 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย 9           10 9 
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              
วกจ 505    การมัธยมศึกษา 

- แขนงการศึกษาปฐมวัย              
- แขนงการประถมศึกษา              

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 3 3          6 6 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  1          3 1 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย              
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 3           4 3 
   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา              

รวม 6 4          13 10 
 

ตาราง 7  สรุปรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานที่เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

 

 
 
 
 
 

รายวิชาแกน  การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C

+ 
C D+ D E I S U W 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและส่ือสารความรู้ 
- แขนงการศึกษาปฐมวัย 5 3 4          12 12 
- แขนงการประถมศึกษา               

   - แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์               
   - แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์               
   - แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย               
   - แขนงการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 4 1 1      

3 
   10 9 

   - แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  1           1 1 
รวม 9 5 5      3    23 22 



-254- 
 

 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

ตาราง 8  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการศึกษาปฐมวัย ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2556 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ

รายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเอกบังคับ 
วกจ 511 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สําหรับเด็กปฐมวัย 20 4          25 24 
วกจ 512 การบริหารการนิเทศและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 24           24 24 
วกจ 513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย 24           24 24 
รายวิชาเอกเลือก 
วกจ 514 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 14 10          25 24 
วกจ 515 การวัดและประเมินผลเด็ก
ปฐมวัย 24           24 24 
วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 4           4 4 

 
ตาราง 9  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเปิดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเอกบังคับ 
วกจ 551 วิทยาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2 2 3         7 7 
วกจ 552 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 3          7 7 
วกจ 553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 2 3         7 7 
รายวิชาเอกเลือก 
วกจ 599 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร ์ 7 9 9 1        27 26 
วกจ 652 การวิเคราะห์และสร้างอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 8           8 8 
รายวิชาเอกเลือก 
วกจ 653 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 15 3 3 2       27 26 
RHP614 ADVANCED STATISTICAL 
ANALYSIS 3 3 2         8 8 
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ตาราง 10  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีเปิดสอน
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ

รายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E I S U W 

รายวิชาเอกบังคับ                                                                                                                                                        
วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์         

2 
   4 2 

วกจ 542 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  1 1      

 
   4 2 

วกจ 543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ 1 1       

 

   4 2 
รายวิชาเอกเลือก 
วกจ 545 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  1 1          4 2 
วกจ 546 คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์                               2       

 
   4 2 

รายวิชาเลือกเสรี 
วกจ 549 การศึกษาค้นคว้าอิสระ              2           4 2 

 
ตาราง 11  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท่ีเปิดสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ
รายวิชาเอกเลือก 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเลือกเสรี 
วกจ 638 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 4 2         7 7 
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ตาราง 12  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีเปิดสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ 

และรายวิชาเอกเลือก 
 การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E I S U W 

รายวิชาเอกบังคับ 
วกจ 573 สัมมนาปัญหาและการวิจัย
การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 3        

 
   4 3 

รายวิชาเอกเลือก 
วกจ 574 ประชมุปฏิบัติการสําหรับครู
ภาษาอังกฤษ 3        

 
   4 3 

รายวิชาเลือกเสรี 
RHP614 ADVANCED STATISTICAL 
ANALYSIS 4 3 2       

 
     

RHP611 TECHNIQUES OF 
CONSTRUCTION AND USE OF 
ASSESSMENT TOOLS 2 1 1      

 

   5 4 
MER631 EXPERIMENTAL AND 
QUASI-EXPERIMENTAL RESEARCH 
DESIGNS  1 3      

1 

   5 5 
 

ตาราง 13  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกลือก แขนงการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ท่ีเปิดสอนใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ

รายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเลือกเสรี 
วกจ 568THEORY AND LEARNING 
MANAGEMENT IN GEOGRAPHY 16           16 16 
RHP614 ADVANCED STATISTICAL 
ANALYSIS 1 2          3 3 
 

ตาราง 14  สรุปรายวิชาเอกบังคับ รายวิชาเอกเลือก แขนงการศึกษาปฐมวัย ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนที่ 
3 ปีการศึกษา 2556 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเอกบังคับ และ

รายวิชาเอกเลือก 
การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตสอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E S U W 

รายวิชาเลือกเสรี 
วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 14           14 14 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รายวิชา วกจ 519 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

มีนิสิตได้เกรด A ท้ังหมด    
      รายวิชา วกจ 571 วิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

      วกจ 572 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
มีนิสิตได้เกรด E จํานวน 1คน 

       รายวิชา พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ 
       วกจ 506 ทฤษฎแีละปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

              วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
        วกจ 541 วิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      การดําเนินการตรวจสอบ 

- ตรวจสอบข้อสอบ คําถาม เฉลย ผลงาน ผลคะแนน  (กรณี เกรด A ท้ังหมด)    
- สอบถามจากนิสิตและเพ่ือนคนอื่นๆ (กรณี เกรด E) 
- ตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน เน่ืองจากนิสิตไม่ส่งงานท่ีได้รบัมอบหมายทันตามข้อตกลงของ

รายวิชา (กรณี เกรด I) 
 

     เหตุผลท่ีทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
- นิสิต สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของรายวิชา ทั้งการทํางานที่ได้รับมอบหมาย   การมี

ส่วนร่วมในช้ันเรียน  การปฏิบัติตน (ความรับผิดชอบในการเข้าเรียนและการส่งงาน)  ซ่ึงสามารถ
วัดและประเมินผลจากวิธีการท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการวัดผลท่ีทํา
ไปพร้อมกับการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของนิสิตไปพร้อมๆกัน (กรณี 
เกรด A ท้ังหมด)    

- นิสิตลาออกระหว่างเรียน เนื่องจากได้สถานที่ทํางานใหม่ (กรณี เกรด E) 
 
      มาตรการแก้ไขท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
 - 
 
3.  การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  
 3.1  รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

     ไม่มี 
 
 3.2  วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

   ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้วน 
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร 
  

ปัญหาในการบริหาร ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

-นิสิตภาคปกติท่ีเข้าศึกษาเป็นผู้ไม่
มีวุฒิทางการศึกษา และไม่มี
ประสบการวิชาชีพครู 
(วิทยาศาสตร์) 

-ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบท
ของการจัดการเรียนการสอน และ
ระบบการศึกษา อีกเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาหัวข้อการวิจัย 

-ควรมีรายวิชาท่ีฝึกและเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู โดย
เสนอให้ปรับรายวิชาการ
มัธยมศึกษา ให้เป็นรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วย
กิต ซ่ึงเทียบเท่ากับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ทั้งน้ีเพ่ือให้นิสิตมี
โอกาสที่จะผ่านในการย่ืนขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

-จํานวนอาจารย์ผู้สอนในสาขา
วิชาเอกไม่เพียงพอ (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ) 

-จําเป็นต้องเชิญอาจารย์นอก
สาขาวิชาและนอกสถาบันมาสอน
ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก 

-ทําแผนขออัตรากําลังอาจารย์
ผู้สอนหรือของบประมาณจาก
คณะเพ่ือสนับสนุนการเชิญ
อาจารย์ภายนอกมาสอน 

-ไม่มีเจ้าหน้าที่ทํางานประจําใน
การช่วยบริหารจัดการหลักสูตร  

-อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนต้องใช้เวลามากใน
การดําเนินการประสานงานเรื่อง
ต่างๆ เช่น การจัดเตรียมส่ือ 
เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ 
รวมทั้งการเชิญอาจารย์พิเศษ และ 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ 

-เสนอสาขาวิชาและคณะในการ
จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการประจาํ
หลักสูตร 
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หมวดที ่6 สรปุการประเมินหลักสูตร 
 
1. การประเมินจากผู้ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   
        ในปีการศึกษา 2556  ยังไม่มีนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

1.1  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- 

1.2 ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
- 
 

2.  การประเมนิจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
- 

 

2.2 ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1  (ถ้ามี) 
- 

 
3.  การประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

3.1 เกณฑ์การประเมิน 

(1) ผ่านในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบ่งช้ีผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน  
(2) ผ่านในระดับดี  หมายถึง ตัวบ่งช้ีผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 (21 ข้อ)  
(3) ผ่านในระดับพอใช้  หมายถึง ตัวบ่งช้ี ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 (18 ข้อ)  
(4) ไม่ผ่าน  หมายถึง ตัวบ่งช้ี ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60  

 

      3.2  ผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมิน  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินเทียบกับ
เป้าหมายของ สกอ.  
บรรลุ  
() 

ไม่บรรลุ  
() 

2.1.1 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี 
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรต่อจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรท้ังหมด  

0   

2.1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2  
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

5   

2.1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5   
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ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมิน  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินเทียบกับ
เป้าหมายของ สกอ.  
บรรลุ  
() 

ไม่บรรลุ  
() 

2.1.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5   

2.1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

5   

2.1.6 ร้อยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) ต่อจํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
ปีการศึกษานั้นท้ังหมด 

5   

2.1.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

5   

2.1.8 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ท่ีได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
ต่อจํานวนอาจารย์ใหม่ทั้งหมด  

5   

2.1.9 ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  

5   

2.1.10 ร้อยละของจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเ รียน 
การสอน (ถ้ามี) ท่ีได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพ ต่อจํานวนบุคลากรสนับสนุนท้ังหมด  

5   

2.1.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  

5   

สรุปคะแนนประเมินเฉล่ียของตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ท่ีต้องประเมิน 4.55   
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หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน 
 
1.  การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

1.1 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสและช่ือ
รายวิชา 

ประเมินโดย แผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน 

การดําเนินการ 

นิสิต อื่นๆ ม ี ไม่ม ี
ทุกรายวิชาใน
หลักสตูร              

 คณะกรรมการ
รายวิชา 

ประเมินจากแบบประเมินการ
สอนและการสมัภาษณ์นิสิต 

  

 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

  เป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์กําหนดทุกประการ และได้ผลท่ีสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
 
2.  ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

จากการท่ีให้นิสิตวิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ พบว่านิสิตสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นครู และจากการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่านิสิตมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และมี
ความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และ/หรือมีข้อบกพร่องในการเรียนรู้ 
โดยจะเห็นได้จากการเรียนในรายวิชาในภาคเรียนท่ี 2/2556 นิสิตได้นําประสบการณ์จากการฝึกมาอภิปราย
ร่วมกับเพ่ือนและอาจารย์ 

นอกจากน้ีจาการท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อท่ีตนสนใจ ได้ปฏิบัติและนําไปทดลอง
ใช้จริงในสถานศึกษา เช่น การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้    การวิจัยเชิง
สํารวจ และการทําวิจัยช้ันเรียน ทําให้นักศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้  การส่ือสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนมากข้ึน  

 
2.1  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ    

ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
 

2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ      
ตามตารางสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
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ตาราง สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
คุณธรรม จริยธรรม :  
     การส่งเสริมและบูรณาการเก่ียวกับคุณธรรม และสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิต          
อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

2. จัดให้มีการส่งเสริมด้านรับผิดชอบตนเอง ผู้อ่ืน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม 

3. จัดให้มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต  
มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการให้กับ
นิสิต 

4. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มวิีนัย ตรงต่อเวลา 
เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 

ความรู้ :  
     การช้ีแนะ และต่อยอดความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และ  
การมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง 
ผู้อื่น และสังคมให้กับนิสิตอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจเพ่ือนมนุษย์/สังคม ท้ังไทยและนานาชาติ กฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม 

2.   จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นในการมีสัมพันธ์ท่ี
ถูกต้องกับธรรมชาติแวดล้อมมีความรู้พื้นฐานและทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีความรู้และความ
เข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงและ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โดย
การไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 2556 

ทักษะทางปัญญา :  
      ปลูกฝังการเป็นผู้ใฝ่รู้คิดอย่างมีเหตุผลและสามารถ         
นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีให้กับนิสิต
อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้และมี
วิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถคิดอย่างมี
เหตุผลและเป็นระบบสามารถเช่ือมโยงความรู้สู่การใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมใน
ทุกมิติได้อย่าสมดุล 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ :  
     จัดการอบรม และสัมมนาให้นิสิตสามารถติดต่อส่ือสาร
และดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้ใช้ภาษาในการ
ส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถปรับตัว
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกกลุ่มการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข 

    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ช้ีแนะวิธีการจัดการความรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนิสิต
อย่างต่อเน่ือง 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้มีทักษะการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. จัดกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงถึงการเป็นผู้สามารถแสวงหา
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

 
3.  การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร  มี       ไม่มี            
จํานวน 1 คน 

 
3.1  สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

 ทางคณะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  และ
บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในปี 
2557 ได้มีโอกาสเสวนาระดมความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ เรื่อง  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 
ได้ร่วมสัมมนาในการจัดทําแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ในรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 
เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ นอกจากน้ียังจัดสัมมนาถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมใน
การจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ในแบบ มคอ.5 (รายงานผล     การดําเนินการของ
รายวิชา) ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตามลําดับ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ลงในแบบ มคอ. 7 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่พบ
หัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

 
3.2  สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

 อาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  เกิดความรู้ ความเข้าในร่วมกันในการ
ดําเนินการของหลักสูตร 

อาจารย์มีความพอใจท่ีมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กิจกรรมอาจารย์ใหม่
พบหัวหน้าสาขาวิชา และการอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน 

 
3.3  หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการ 
   
 
 
 
 
 
- 
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4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
4.1  กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม   
 

กิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วม 
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม เรื่อง ระบบพ่ี
เลี้ยงและการให้คําปรึกษาเพ่ือการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

20 - 

การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 เรื่องวิจัย
ทางการศึกษา พลังการเรียนรูก้้าวสู่สากล 

20 - 

การอบรมหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความ
เป็นครูและทักษะการสอน รุน่ท่ี 1 

9 - 

การประชุมทางวิชาการท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย ประจําปี 2556 เรื่อง บัณฑิตไทย คน
รุ่นใหม่หัวใจคณุธรรม 

1 - 

การอบรมพัฒนาทักษะการทาํงานวิจัย 2 - 
การศึกษาดูงานสถานศึกษา 2 - 
 

4.2  สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ  
 

ได้รู้วิทยาการเกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงและการให้คําปรึกษาเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยทาง
การศึกษา ความเป็นครูและทักษะการสอน และการสง่เสรมิคุณภาพบัณฑิตทางการศึกษา และสามารถเป็น
ประโยชน์ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดท่ี 8  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 
1.  ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
  
ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
- - 

2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับหลักสูตร  
 
 

 
 
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
                   คณะกรรมการหลักสูตรเรง่ดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูรให้เข้มแข็ง และ
เป็นผู้นําทางวิชาการ โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม และจัดกิจกรรมเพ่ือการรองรับ    
ความมุ่งหวังดังกล่าว  
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หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1.  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  

  
แผนดําเนินการ 

 
วันส้ินสุดการ

ดําเนินการตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของ

แผน 
1. แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเป็นกรรมการ
พิจารณาหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2556 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

สําเร็จ 

2.  ปรับการเรียนการสอนเพ่ือความเป็นสากลเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเพ่ิมทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้น 

ภายในเดือนมีนาคม 
2557 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

สําเร็จ 

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นิสิตการมัธยมศึกษา ณ ศูนย์พลังงานเพ่ือสิง่แวดล้อม 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโรงเรียนบาง
ตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 

กรกฎาคม 2556 สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนิสติเพ่ือความ
ย่ังยืนของชุมชน 

มิถุนายน 2557 สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

5. การส่งนิสิตเข้าร่วมอมบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน 
Abstract ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (The English 
Abstract: A Workshop for Writers) 

กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษา 

สําเร็จ 

เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จ 
- 

   

 
2.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ 
   เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ปรับมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยในส่วนของมาตรฐานความรู้มีการปรับจากเดิม 9 มาตรฐาน เป็น 11 มาตรฐาน ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุรุสภาได้เพ่ิมเติม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยเพ่ิมเติมจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
และไม่มีประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ความสนใจทีจ่ะเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรดังกล่าวและมีความประสงค์จะ
ย่ืนขอใบประกอบวิชาชีพครูเป็นจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสตูรฯ 
   นอกจากนี้บางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับเพ่ิมหน่วยกิตในวิชาเอกบังคับ เป็น 3 หน่วย เพ่ือให้สามารถ
บรรจุเน้ือหาและการฝึกปฏิบัติการท่ีจําเป็นในรายวิชาบังคับได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเพ่ือให้มีเวลาเพียงพอใน
การฝึกฝนนิสิต 
          อีกทั้งบางแขนงวิชาเสนอว่าควรปรับแผนการเรียนจาก 2 ภาคการศึกษา เป็น 3 ภาคการศึกษา เพ่ือ
ไม่ให้มีจํานวนรายวิชามากเกินไปในแต่ละภาคการศึกษา 
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 2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  
 - ควรเพ่ิมรายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
          - ควรเพ่ิมรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่นสิิตที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมช่ัวโมงฝึก
ปฏิบัติการให้มากข้ึน 
           - ควรมีการจัดให้นิสิตออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชา           
           - ควรปรับรายช่ือและเน้ือหาวิชาในรายวิชาเลือกให้มีความน่าสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต  
 

2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน  
 - พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลให้อาจารย์ 

- อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเขียนเชิงวิชาการให้กับอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน 
 
3. แผนปฏบิัติการใหม่สําหรับปีการศึกษา  2557 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงหลักสตูรฯ 
 

ภายในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

แผนปรับปรุงคณุภาพการจัดการเรียนการ
สอน 
 

30 เมษายน 2558 คณาจารย์ในแขนงวิชา 
7 แขนง 

แผนการติดตามผลการทําปริญญานิพนธ์ 30 กันยายน 2557 คณาจารย์ในแขนงวิชา 
7 แขนง 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติแต่ละแขนงวิชา 30 กันยายน 2557 คณาจารย์ในแขนงวิชา 
7 แขนง 

 
 
 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เหมะประสทิธ์ิ 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
 
 ประธานหลักสตูร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
 
 เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สนอง  ทองปาน (หัวหน้าภาควิชา) 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
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 เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (คณบดี) 
 
 ลายเซ็น : ............................................................  วันท่ีรายงาน : .................................. 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




