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สารบญั 
 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป  

1.   ช่ือหลักสตูร 5 

2.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 5 

3.   วิชาเอก 5 

4.   จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 5 

5.   รูปแบบของหลักสตูร 5 
6.   สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูร 6 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 

8.   อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 6 

9.   ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   

  ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

7 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 7 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 7 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบั 

      พันธกจิของสถาบัน 

9 

13. ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 9 

  

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 10 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 10 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

  

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งหลกัสูตร 13 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 13 
2.   การด าเนินการของหลักสตูร 13 
3.   หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 16 

4.   องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 24 
5.   ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 24 
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สารบญั (ต่อ) 

 

หมวดที ่ หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 27 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 27 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 28 

3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  37 

  

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 39 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 39 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 40 

3.   เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 40 
  

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์ 41 

1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 41 

2.   การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 41 
  

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 42 

1.   การบริหารหลักสตูร 42 
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 42 

3.   การบริหารคณาจารย์ 43 
4.   การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 44 
5.   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 44 

6.   ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 45 
7.   ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน  45 
  

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร  47 

1.   การประเมินประสทิธผิลของการสอน 47 

2.   การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 47 

3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 48 

4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 48 
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สารบญั (ต่อ) 
 

ภาคผนวก หนา้ 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2554 

49 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร 78 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 80 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร 87 

ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูรฉบับเดิมกบัฉบับปรับปรุง 98 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 105 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 

1.  รหสัและชื่อหลกัสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  
ภาษาองักฤษ:  Doctor of Education Program in Educational Technology  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเตม็ (ไทย):   การศึกษาดุษฎีบัณฑติ (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ช่ือย่อ (ไทย):   กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ช่ือเตม็ (องักฤษ): Doctor of Education (Educational Technology) 

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

3.  วิชาเอก 
  - 

 

4.  จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ  

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1  รูปแบบ  

หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1  
 

5.2  ภาษาทีใ่ช ้ 
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การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
5.3  การรบัเขา้ศึกษา  

รับนิสติไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี  และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 

 

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น  
มีความร่วมมือกบั ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

สมาคมอเีลิร์นนิงแห่งประเทศไทย  
 

5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั /เห็นชอบหลกัสูตร 

เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เร่ิมใช้หลักสตูร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย

ผ่านการอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรตามล าดับดังน้ี 

1. คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/

เหน็ชอบหลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 

2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรในการประชุม    

คร้ังที่ 10/2555 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

3. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรในการประชุม             

คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 

4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ … วันที่ ….. 

 
7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

ในปี พ.ศ. 2558 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา  
2. ผู้บริหารหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
3. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
4. นักวิชาการ 
5. นักวิจัย  
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9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร  
 

ล าดบัที่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง 

วท.บ. (สาขาเวชนิทศัน)์ ,2529  มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-
xx-x  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2538 

 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

2 อาจารย ์
ดร.นฤมล ศิระวงษ ์

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

3 อาจารย ์
ดร.รัฐพล ประดบัเวทย ์

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การศึกษา) ,2538 

วิทยาลัยครสูวนสนุันทา 

 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

 

 
10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ และยังเปิดโอกาสให้นิสติได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายทั้งในสงัคมไทย

และสงัคมโลก 

 
11.  สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

 ตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบัความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้เกดิความร่วมมือและการแข่งขันด้านเศรษฐกจิ ทั้งใน

ระดับชาติ ระดับกลุ่มอาเซียน และระดับสากล รวมทั้งยังเกดิการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การ
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สื่อสารและโทรคมนาคม อนัเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจะน าพาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิของชาติสู่สากล จึง

มีความจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมหลักสตูรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึน   

 นอกเหนือจากน้ัน จากรายงานการประเมินหลักสตูรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ซ่ึงได้ท าการศึกษาและรวบรวมความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาดุษฎี

บัณฑติ นิสติที่ส าเรจ็การศึกษาระดับดุษฏบัีณฑติ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร โดยควรพัฒนาให้หลักสตูรมีความหลากหลาย

และมีความทนัสมัยมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทของระบบการศึกษาในสงัคมไทย การเปล่ียนแปลง

ด้านสื่อและเทคโนโลยีของสงัคมยุคใหม่  และเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ ตลอดจนการ

เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาต ิ 

 

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
กระแสความเจริญและการเปล่ียนแปลงที่รวดเรว็ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท าให้เกดิการไหลบ่าของสงัคมและวัฒนธรรมของสงัคมหน่ึงไปสู่สงัคมหน่ึงอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้เกดิ

ความหลากหลายของวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตในรูปต่างๆ อนัเป็นสาเหตุหน่ึงซ่ึงก่อให้เกดิความขัดแย้งใน

สงัคม ชุมชน และครอบครัว อกีทั้งยังก่อให้เกดิการตระหนักและเหน็คุณค่าในวัฒนธรรมของไทย 

โดยเฉพาะเม่ือการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท าให้การไหลบ่าทางด้านสงัคมและ

วัฒนธรรมเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเรว็ จึงควรด าเนินการพัฒนาหลักสตูรที่เน้นให้นิ สติที่ส าเรจ็

การศึกษามีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและด้านความประพฤติที่เหมาะสมและ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
12. ผลกระทบจาก  ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 การพัฒนาหลักสตูรมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานสาขาวิชา อย่างไรกด็ี ใน

ภาวะปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจนความร่วมมือด้านนโยบายและเศรษฐกจิของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน และภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง ส่งผลให้หลักสตูรควรเตรียมผู้เรียนให้ทนักบัความเปล่ียนแปลง ด้วย

เหตุน้ี ภาควิชาฯ จึงก าหนดให้รายวิชาในหลักสตูรมีการจัดการเรียนการสอนให้นิสติได้พัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาที่ทนัสมัย และพัฒนาความสามารถทางด้าน

การคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการก าหนดนโยบาย วางแผน ออกแบบ พัฒนา และประเมินผล การ

ใช้เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย ให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในสงัคมไทย 

ให้เทา่ทนั และทดัเทยีมกบัสากล 
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12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม ตลอดจน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผลต่อทศิทางการก าหนดพันธกจิของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑติ การ

วิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสตูรจึงเน้นการผลิตบัณฑติให้มี

คุณภาพด้านวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานสาขาวิชา มีศักยภาพในการท าวิจัย โดยค านึงถึงคุณธรรม 

จริยธรรม และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสงัคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั  
 ใช้แหล่งทรัพยากร อาคารสถานที่ และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกบัหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขา

เทคโนโลยีการศึกษา  
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.1  ปรชัญา  
เทคโนโลยีน าการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม 

 
1.2 ความส าคญั 

ความทนัสมัยของเทคโนโลยียุคใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเรว็และต่อเน่ืองได้มีบทบาทต่อการ

จัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ได้ส่งผลให้คนและสงัคมเกดิการเปล่ียนแปลงเป็นโลกไร้พรมแดนที่ทุกคนเสมือนอยู่ในสงัคม
เดียวกนั  และน าไปสู่การสร้างความร่วมมือทั้งด้านสงัคม  เศรษฐกจิ  และการศึกษาในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก  ภายใต้การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ก่อให้เกดิการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ 

และหลากหลาย  เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเรว็และทั่วถึงโดยไม่มีข้อจ ากดัในด้านเวลาและสถานที่  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร

การศึกษาดุษฎีบัณฑติ ให้มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสงัคมโลก  
 

1.3  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตดุษฎี

บัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดีงาม เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา 

จัดการปัญหาอนัสบืเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถ

พัฒนาองค์กรให้แข่งขันในสงัคมอาเซียนได้  

2.   เป็นนักบริหาร มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและวิสยัทศัน์
ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏบัิติในหน่วยงานการศึกษาระดับต่างๆ ของประเทศได้ 

3.  เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา และน าผลการวิจัยไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในระดับประเทศได้ 

4. เป็นนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สามารถประยุกต์ ออกแบบ และผลิตให้สอดคล้อง
กบัสภาพการณ์การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 
2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 
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  หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี

รายละเอยีดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้ว

เสรจ็ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสตูร ดังน้ี 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

การพัฒนาหลักสตูร 

 ท าวิจัยเพ่ือประเมินผลและ

ติดตามการใช้หลักสตูร 
 

 น าผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 มา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
 ก าหนดให้นิสติปีสดุท้าย 

อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ

ประเมินหลักสตูร 
 ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑติและผู้ใช้บัณฑติที่มีคุณภาพ

ของหลักสตูร 
 
 วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก

ที่มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑติ 

 

 มคอ.7 รายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสตูร  
 

 รายงานผลการประเมินจาก

นิสติปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์พิเศษ 
 รายงานการประเมินความพึง

พอใจของบัณฑติและผู้ใช้

บัณฑติที่มีคุณภาพของ

หลักสตูร 
 สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 จัดท าหลักสตูรปรับปรุง 

2561 (ฉบับร่าง) 
 

 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษา จากภาครัฐและ

เอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการมา

วิพากษ์หลักสตูร 
 ปรับปรุงหลักสตูรตามผลการ

วิพากษ์ 

 รายงานผลการวิพากษ์จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 หลักสตูรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

 พัฒนาบุคลากรด้านการท า

วิจัยการเรียนการสอน 

 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 สนับสนุนแหล่งทุนในการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 
 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม

ประชุมวิชาการและเสนอ

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

งานวิจัย 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้า

ร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ผลงานวิจัยในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษา

ต่อ ศึกษาดูงาน และท าวิจัย

ร่วมกบัคณาจารย์ในสถาบันอื่น 

ทั้งในระดับประเทศและ

ต่างประเทศ 
 บูรณาการการเรียนการสอน

กบัการบริการวิชาการเพ่ือความ

เข้มแขง็ของการน าทฤษฎีสู่การ

ปฏบัิติ 

ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ลา

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และท าวิจัย

ร่วมกบัคณาจารย์ในสถาบันอื่น ทั้ง

ในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 ร้อยละของกจิกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแขง็ของสงัคมต่ออาจารย์

ประจ า 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 
1.  ระบบการจดัการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ ทั้งน้ีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 

 
1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสตูร 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
อาจมีการจัดการเทยีบเคียงหน่วยกติ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 
 

2.  การด าเนนิการหลกัสูตร 
2.1  วนั – เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 

เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา และตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัยปี พ.ศ. 2554  
ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือประสบการณ์ทางด้านการศึกษา หรืออยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
 

 การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.2554 
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2.3  ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 
นิสติหากไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และ/หรือ มี

ประสบการณ์ในการวิจัยน้อย อาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการศึกษา ต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติมมากกว่าปกติ ซ่ึงปัญหาของนิสติแรกเข้าสรุปได้ดังต่อไปนี้  
1. นิสติมีความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางการศึกษาไม่เทา่เทยีมกนั  
2. นิสติขาดทกัษะการท าวิจัยที่เพียงพอ อาจเน่ืองจากจบการศึกษามาในแผนที่มีการท าสาร

นิพนธ ์จึงขาดความรู้ในกระบวนการการท าวิจัยทั้งระบบ 
 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนนิการเพือ่แกไ้ขปัญหา  / ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 
ภาควิชาฯ มีวิธกีารด าเนินการช่วยเหลือนิสติอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้  
1. ภาควิชาฯ เปิดสอนรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นให้แก่นิสติ

ในภาคเรียนที่ 1 และ/หรือ ให้เรียนร่วม แบบไม่นับหน่วยกติกบันิสติในระดับปริญญาโทบางรายวิชา ตาม
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

2. ภาควิชาฯ ก าหนดสถานที่ฝึกปฏบัิติงาน/ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้

นิสติได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง  
3. ภาควิชาฯ จัดสมัมนาวิชาการเพ่ือเป็นเวททีางวิชาการให้นิสติได้เรียนรู้และฝึกฝนการ 

อภิปรายทางวิชาการทุกปีการศึกษา รวมทั้งประชาสมัพันธแ์ละสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการภายนอก 
4. ภาควิชาฯ ก าหนดให้นิสติที่ขาดทกัษะในการท าวิจัยต้องศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกบัการวิจัย 

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเหน็สมควร 
5. ภาควิชาฯ จัดให้ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาต่างๆ เพ่ือฝึกนิสติให้วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และน าเสนอความคิดเหน็ในช้ันเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการ

วิเคราะห์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ 
  

2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผนการรับนิสติที่จะรับเข้าเรียนในช่วง 5 ปี (2557-2561) สรุปได้ ดังน้ี 

 
จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปี 

2557 2558 2559 2560 2561 
ปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ปีที่ 2 - 10 10 10 10 

ปีที่ 3 - - 10 10 10 
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รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะจบ 0 0 10 10 10 

 งบประมาณตามแผน 
เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้

งบประมาณประจ าปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศึกษาศาสตร์จัดสรรให้หลักสตูร เพ่ือผลิต

บัณฑติในหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่าย

ต่อหัวของการผลิตบัณฑติ ดังน้ี 
 

รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสมต่อหวั 

1. หมวดค่าจดัการเรียนการสอน   

ค่าสอน (18 หน่วยกติ X 1,500 บาท/ชั่วโมง X 15 คร้ัง) 405,000 40,500 

ค่าวัสด ุ(50,000 x 10) 500,000  
ค่ากจิกรรม (18000x 10) 180,000  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสาธารณปูโภคต่างๆ (3,000 X 10) 30,000  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสตูร (34,000 x 10) 340,000  
รวมหมวดค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับนิสติ 10 คน 1,455,000  
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียหมวดค่าจัดการเรียนการสอน ต่อนิสติ 1 คน 
(1,455,000 / 10) 

 145,500 

2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ   
งบพัฒนาหน่วยงาน ร้อยละ 5 9,100  
งบวิจัยส่วนกลาง ร้อยละ 5 9,100  
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางคณะ ร้อยละ10 18,200  
รวมหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ 36,400 181,900 
3.หมวดค่าตอบแทนกรรมการปริญญานิพนธ ์   

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์ 24,000 205,900 
4. หมวดค่าจ่ายส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลยั   
กองทุนพัฒนามหาวิทายาลัย 15% 38,700  
ค่าประกนัความเสี่ยง 5% 12,900  

รวม 51,600 257,500 
รายการ ค่าใชจ่้าย ยอดสะสมต่อหวั 

ค่าจ่ายส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลัย (ค านวณ 3ปี)   
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย 13,080  
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง 9,000  
ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์ 3,120  
ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย 17,712  
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รวมหมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัมหาวิทยาลัย 42,912  

ยอดปรับถวัเฉล่ียต่อ 1 คน 300,412 300,000 

2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
 แบบช้ันเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Hybrid Education) 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 
มีระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวด 7 ข้อ 38 และ -39  
 
3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1  หลกัสูตร   
 หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหลักสตูรแบบศึกษาเตม็

เวลา โดยมีรายละเอยีดของหลักสตูร ดังน้ี  
 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
ท าปริญญานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 18 

หน่วยกติ 
3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1.   หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  15 
2.   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 

3.     ปริญญานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 36 
รวมหน่วยกติ ตลอดหลักสตูร                          ไม่น้อยกว่า 54 

 หมายเหตุ 
1. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกบัสถิติและการวิจัย

ทางการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา หรือ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไม่น้อยกว่า 
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6 หน่วยกติ (ผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในรูปแบบสาร
นิพนธ)์ 

2. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบภาษาองักฤษ หรือมีผลคะแนนน้อยกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดตามเกณฑข้ั์นต ่า
ของบัณฑติวิทยาลัย หรือเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐาน (ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา) ก าหนดให้เรียนรายวิชา

ภาษาองักฤษในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ หรือตามเง่ือนไขอื่นๆ ที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด  
 

3.1.3  รายวิชา 
ความหมายของเลขรหสัวิชา 
เลขรหัสตัวหน้า 

  7-8-9    หมายถึง  รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑติ 

เลขรหัสตัวกลาง 
  1-2  หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

  3-4  หมายถึง  กลุ่มรายวิชาวิจัย 

  9  หมายถึง  รายวิชาปริญญานิพนธ ์                     
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง  ล าดับที่รายวิชา 

 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

 เลขรหัสนอกวงเลก็  หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 
 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงทฤษฎี 
 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติ 

 เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
 
วิชาบงัคบั 

ทน 711 การประเมินและการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  3(3-0-6) 
ET 711 Evaluation and Change in Educational Technology  

ทน 712 ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
ET 712 Leadership for Educational Technology Administration 

ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ET 713 Policy and Strategy in Instructional Design and Development of Learning System  

ทน 714 สมัมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(2-2-5) 
ET 714 Seminar in Educational Technology Research 

ทน 731 ระเบียบวิธวิีจัยขั้นสงูทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
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ET 731 Advanced Research Methodology in Educational Technology 
วิชาเลือก 

ทน 715 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้  3(2-2-5) 
ET 715 Technology for Knowledge Management 

ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอเีลิร์นนิง  3(2-2-5) 
ET 716 Innovation and Management of e-Learning 

ทน 717     การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET 717        Educational Technology for The Design of Learning Environments 

 ทน 718 โครงการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 
 ET 718 Projects on The Design and Develop of Innovations 

ทน 719 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
ET 719 Educational Technology Risk Management 

ทน 720  การใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
ET 720 Creative Use of Educational technology 

ทน 732 การวิเคราะห์ความต้องการและการประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET 732 Needs Analysis and Assessment in Educational Technology 

ทน 733 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  3(2-2-5) 
ET 733 Development of Evaluation and Assessment Instruments in educational technology 

หมวดปริญญานพินธ  ์
ทน 799 ปริญญานิพนธ ์              36  หน่วยกติ 
ET 799  Dissertation 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
  
 เป็นแผนการศึกษาในระบบทวิภาค ของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ ดังน้ี 
 

ชั้นปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ 9 วิชาบังคับ 6 

  วิชาเลือก 3 

รวม 9 รวม 9 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 9 ปริญญานิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 

ชั้นปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 9 ปริญญานิพนธ์ 9 
รวม 9 รวม 9 

รวมตลอดทั้งหลกัสูตร  54  หน่วยกิต 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

 

หมวดวิชาบังคับ 

 

ทน 711 การประเมินและการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
ET 711 Evaluation and Change in Educational Technology  

ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินความเปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหว แนวโน้ม การ

พัฒนาและความคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาบนหลักการ ทฤษฎี คุณธรรม

และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร งานวิจัย และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เพ่ือให้เทา่ทนัต่อความ

เปล่ียนแปลงของประชาคมอาเซียนและสงัคมโลก 
 

ทน 712 ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
ET 712 Leadership in Educational Technology Administration 
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วิเคราะห์ วิพากษ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบงานเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานและ

สถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ งบประมาณ 

บุคลากร ความต้องการของผู้ใช้และสภาวะทางเศรษฐกจิของประเทศ การประเมินประสทิธภิาพและการ

ประกนัคุณภาพทางเทคโนโลยีการศึกษา การเผยแพร่และน าเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 
 
ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ET 713 Policy and Strategy in Instructional Design and Development of Learning System 

ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาและความต้องการ ออกแบบ

และพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบันโยบายการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่างๆที่ เกี่ยวข้อง 

การแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านการศึกษา 
 

ทน 714 สมัมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5) 
ET 714 Seminar in Educational Technology Research 

ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการทางการศึกษา แนวโน้มที่ส าคัญของ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษาและสงัคม เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ

งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย การน าเสนอโครงการวิจัยเพ่ือให้เกดิ

การพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ  
 
ทน 731 ระเบียบวิธวิีจัยขั้นสงูทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(3-0-6) 
ET 731 Advanced Research Methodology in Educational Technology 

ศึกษาระเบียบวิธกีารวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสงู การพัฒนา

เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  

 

หมวดวิชาเลือก 

 
ทน 715 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้      3(2-2-5) 
ET 715 Technology for Knowledge Management 
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ องค์ประกอบ และกระบวนการ การจัดการความรู้ที่มีประสทิธภิาพส าหรับองค์กร การประยุกต์

เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับการจัดการความรู้ในองค์กรต่างๆ 
 

ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอเีลิร์นนิง      3(2-2-5) 
ET 716 Innovation and Management of e-Learning 

ศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกบันวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอน

อเิลก็ทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน บทเรียน โปรแกรม ฐานข้อมูล 5

การประเมินผลการเรียนการสอนอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 

ทน 717    การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 
ET 717       Educational Technology for The Design of Learning Environments 

ส ารวจ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมิสภาพแวดล้อมการเรียนในองค์กรทางการศึกษาต่างๆ 

หลักการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรในแต่ละสภาพแวดล้อม การน าเสนอโครงการออกแบบสภาพแวดล้อมการ

เรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกบัองค์กรในศวตวรรษที่ 21  
 

ทน 718 โครงการการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    3(2-2-5) 
ET 718 Projects on The Design and Develop of Innovations  

ปฏบัิติ การศึกษาสภาพการด าเนินงานในองค์ก รต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา เพ่ือการ

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  ให้สอดคล้องกบัหลักการและทฤษฎีการผลิตและ การออกแบบ

นวัตกรรมการศึกษา และสอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรและกลุ่มเป้าหมาย 

   
ทน 719 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการศึกษา    3(3-0-6) 
ET 719 Educational Technology Risk Management 

ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สภาพปัญหาที่เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา ศึกษาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ บนฐานของหลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
ทน 720 การใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
ET 720 Creative Use of Educational technology 
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 ศึกษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งทางด้านเวลา 
เงิน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้เกดิความคุ้มค่าในการลงทุน และเกดิประโยชน์สงูสดุในการด าเนินงาน

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ทน 732 การวิเคราะห์ความต้องการและการประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET 732 Needs Analysis and Assessment in Educational Technology 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กรณีศึกษา และการฝึกปฏบัิติของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
(บุคลากร) การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์หน่วยงาน (องค์การ) การออกแบบกระบวนการ/กจิกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัความต้องการของหน่วยงาน (องค์การ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาในการออกแบบ วิเคราะห์และประเมินผลความต้องการอย่างเป็นระบบ  
 
 
ทน 733 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 
ET 733 Development of Evaluation and Assessment Instruments in educational technology  

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการวัด วิธกีารสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดทาง

เทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วางแผน และปฏบัิติการสร้างและพัฒนา

เคร่ืองมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการทดสอบ ปรับปรุง และวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัด 
การเกบ็รวมรวมข้อมูลและการตีความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนา
เคร่ืองมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ทน 799 ปริญญานิพนธ ์                        36 หน่วยกติ 
ET 799 Dissertation 

ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการ

ออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 

ล าดบัที่ 
ต าแหน่งและรายช่ือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา  
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (สาขาเวชนิทศัน)์ ,2529 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-
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ล าดบัที่ 
ต าแหน่งและรายช่ือ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา  
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

 ดร.ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2538 
 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

xxxxx-xx-x 

2 อาจารย์ ดร.นฤมล 

ศิระวงษ ์
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

3 อาจารย์ ดร.รัฐพล 

ประดบัเวทย ์

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา) ,2538 

วิทยาลัยครสูวนสนุันทา x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

  กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

4 อาจารย์  
ดร.ขวัญหญิง  
ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2541 
คอ.ม. (ครศุาสตรอตุสาหกรรม) 
,2543 

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

5 อาจารย์  

ดร.นัทธรีัตน์  

พีระพันธุ ์

วท.บ. (สถติ)ิ ,2534 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)   

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

 ,2538  

  ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 
3.2.2  อาจารยป์ระจ า 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบนัทีส าเร็จ 
การศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2542 มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

2 อาจารย์ ดร.นฤมล กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา  

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีท่ีจบ 

สถาบนัทีส าเร็จ 
การศึกษา 

ศิระวงษ ์
3 อาจารย์ ดร.รัฐพล 

ประดบัเวทย์ 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อาจารย์ ดร.ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ,2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 อาจารย ์ดร.นัทธรีัตน์        
พีระพันธุ ์

ศษ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) ,2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6 อาจารย ์ดร. กนกพร   
ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ,2553 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

7 อาจารย์ ดร.วิชุดา  
กจิธรธรรม 

ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัยการศึกษา) ,2550 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 
 
 
 

3.2.3  อาจารยพ์เิศษ 
 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 

1 นายชัยยงค ์พรหมวงศ์ Ph.D. (Instructional Technology) ศาสตราจารย ์

2 นางอรพรรณ พรสมีา Ph.D. (Distance Learning System) รองศาสตราจารย์ 

3 นางเสาวณยี์ สกิขาบณัฑติ Ed.D. (Instructional System Design) รองศาสตราจารย์ 

4 นายสรุชัย สกิขาบณัฑติ Ed.D. (Instructional System Design) รองศาสตราจารย์ 

8 นายโสพล มเีจริญ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 นางสาวสปุรียา ศิริพัฒนกุลขจร กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์ 

6 นางสาวพูลศรี เวศย์อฬุาร Ed.D. (Social Science and Palnning) อาจารย์ 

7 นายณฐักร สงคราม ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

อาจารย์ 

9 นายกุศล อศิดุลย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) อาจารย์ 

 
4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม  

ไม่มี 
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม  

ไม่มี 
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4.2 ช่วงเวลา 
ไม่มี 
 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
ไม่มี 
 

5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั   
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 ปริญญานิพนธ ์
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ สงัเคราะห์ งานวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยด าเนินการวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการศึกษา และ

เสนอผลการวิจัย  
 
 
 

 นิสติดุษฎีบัณฑติ (Doctoral Candidate)  
นิสติหลักสตูรการศึกษาดุษฏบัีณฑติที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับ

อนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยให้ด าเนินการท าปริญญานิพนธไ์ด้ 
 

 การสอบภาษา 
นิสติในหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑติวิทยาลัย โดยนิสติอาจได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษา ในกรณีที่นิสติสอบ

ภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานตามเกณฑท์ี่บัณฑติ

วิทยาลัยก าหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย หรือนิสติลงทะเบียนเรียนรายวิชาเกี่ยวกบัการอ่าน การใช้

ภาษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกติ และมีผลการประเมินผ่านรายวิชานั้นไม่ต ่ากว่า B 
 

 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
นิสติหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติในวิชาบังคับ

และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวัดว่านิสติมีความรู้พ้ืนฐานและมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์ 
 

 ผู้มีสทิธสิอบวัดคุณสมบัติ 



 

26 
 

นิสติการศึกษาดุษฎีบัณฑติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสตูร และได้ค่า

คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 เมื่อนิสติลงทะเบียนเรียนครบถ้วนในภาคการศึกษาใด จะมี
สทิธิ์สอบวัดคุณสมบัติต้ังแต่ภาคการศึกษาน้ันเป็นต้นไป 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

และ การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ ์ประกอบด้วยเน้ือหา

กระบวนการวิจัย การเขียน และ การสอบปากเปล่า 
 

5.3  ช่วงเวลา 
นิสติจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ ์เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกนิภาคเรียนที่ 7 โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 

(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสติอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียน หรือการรักษาสภาพนิสติในการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑติ

วิทยาลัย 

 
 

5.4  จ านวนหน่วยกิต  
ปริญญานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ   
 

5.5  การเตรียมการ 
 ภาควิชาฯ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสติด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการด าเนินการดังน้ี  

5.5.1 จัดโครงการสมัมนาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ด้านวิจัยและ
กระบวนการวิจัยในภาคการศึกษาที่ 3 

5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ก าหนดตารางเวลาและจัดท าบันทกึการให้
ค าปรึกษาแก่นิสติ 

5.5.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ ์
 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
หลักสตูรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์การสอบภาษา การสอบวัดคุณสมบัติ 

และต้องมีการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ ์ของนิสติในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซ่ึงเป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชานั้น   
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา  

หลักสูตรการศึกษา ดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา เทคโนโลยีการ ศึกษา มุ่งพัฒนานิสติให้มีคุณลักษณะ

พิเศษดังต่อไปนี้  
 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษ 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธห์รือกิจกรรมนสิิต 
1.  เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มี
ความสามารถในการออกแบบ พัฒนาและวิจัย

ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- บูรณาการกระบวนการ Research-based Learning ใน
รายวิชาต่างๆ 
-  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองและผู้ร่วมเรียน 

 
 

2.  เป็นผู้มีทกัษะทางปัญญา ทกัษะการคิดและ
การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

- บูรณาการกระบวนการ Cognitive Skills และ 
Creative Problem Solving 
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการสมัมนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
- การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์
ตรงทั้งในและนอกสถานที่ 

- การจัดกจิกรรมการเรียนแบบโครงงาน 
- เน้นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

3.  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดี
งาม เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา 

สามารถพัฒนาตนเพ่ือก้าวเข้าสู่สงัคมอาเซียน 

- การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิ
ความเข้าใจในกระบวนการทางเทคโนโลยีการศึกษา

และนักเทคโนโลยีการศึกษาที่ดี มีการส่งเสริมจิตส านึก

สาธารณ ะ สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบัผู้เรียนผ่าน

กระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนในทุกรายวิชา 
 - สอดแทรกความรู้ในการจัดการเรียนการสอนในเร่ือง
กฏหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์

และทรัพย์สนิทางปัญหา 

4.  เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ 

- กจิกรรมการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง และ

ประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
พ้ืนฐานกระบวนการเรียนรู้ 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น  
อธบิายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้  
 
2.1  การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณธรรม สามารถจัดการปัญหาและ
วินิจฉัยปัญหาอย่างยุติธรรม  มีความคิดริเร่ิม ให้การสนับสนุนและเป็นผู้น าทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  

การด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ จ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ ใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กลยทุธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู ้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู  ้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถ

วินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุตธิรรม 

2. มคีวามคดิริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอียู่

เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
3. สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในการจัดการกบัข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มกีารประพฤติ

ปฏบิตัติามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

1. ใช้วิธสีอนโดยศึกษาจากกรณศีึกษาเกี่ยวกบัปัญหาด้าน

คุณธรรม จริยธรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาและน ามา

วิเคราะห์ อภิปรายในชั้นเรียน 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาและผู้มปีระสบการณ์

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษามาแลกเปล่ียนความรู้  

ประสบการณ ์และแสดงทศันะเพ่ือการวินิจฉัย และการ

ทบทวนแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรม 

3. จัดกจิกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษา 

สงัเกตจากพฤตกิรรมการแสดงออก และการแสดงความ

คดิเหน็ที่มต่ีอกรณศีึกษาที่น ามาวิเคราะห์อภิปรายในชั้น

เรียน 
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2.2  ความรู ้   
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทาง

เทคโนโลยีการศึกษา ระบบการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนที่ทนัสมัย การวิจัยและการปฏบัิติทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา สามารถ
พัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้  โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 

ในด้านความรู้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
ผลการเรียนรู ้
ดา้นความรู ้

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู  ้
ดา้นความรู ้

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู  ้
ดา้นความรู ้

1. มคีวามรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎทีาง

เทคโนโลยีการศึกษา และน ามาประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้า

ทางวิชาการหรือการปฏบิตัใินการพัฒนาระบบการศึกษา 

2. มคีวามตระหนกัในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมทางสงัคม ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตทิี่มี

ผลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเหตผุลและการ

เปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

3. มคีวามรู้และเข้าใจทฤษฎกีารวิจัยและการปฏบิตัทิาง

วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดถงึผลกระทบของ

ผลงานวิจัยที่มต่ีอองคค์วามรู้และต่อการปฏบิตัทิางด้าน

เทคโนโลยีการศึกษา 
4. มคีวามเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้

ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัด

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ในทุกรายวิชาและใช้

รปูแบบการเรียนการสอนดงันี้     
     - การสมัมนา แลกเปล่ียนความคดิเหน็  วิเคราะห์ และ

อภิปรายร่วมกนั 
     -  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     -  การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพมาเป็นวิทยากร 

     -  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและงานวิจัยและบทวิเคราะห์

ทางวิชาการเป็นฐาน 

     -  การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน 

     -  การประชุมสมัมนา/ประชุมวิชาการ 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
     -  การสอบ 

     -  การประเมนิผลการศึกษาและผลการน าเสนอ 
     -  การประเมนิ/สงัเกต การมสี่วนร่วมและความสนใจ

ในการเรียน 
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2.3  ทกัษะทางปัญญา 
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่าง ๆ 

ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ิมีความเป็นผู้น าและสามารถบริหารงานด้านเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ  

มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้  และกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้  ในด้าน

ทกัษะทางปัญญา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะทางปัญญา 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 
กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถวเิคราะห์ประเดน็หรือปัญหาที่ซบัซ้อนในบริบทต่าง ๆ 

ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถงึพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่

เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
2. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัตด้ิาน

เทคโนโลยีการศกึษาในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และพัฒนา

แนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเดน็หรือปัญหา 

3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการสร้างสรรค์นวตักรรม และองค์

ความรู้ทางเทคโนโลยีการศกึษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของ

คนแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็นรปูธรรมและปฏบิัตไิด้จริง 
4. สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวจิยั สิ่งตพีิมพ์ทางวชิาการ 

หรือรายงานทางวชิาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณา

การให้เข้ากบัองค์ความรู้ เดมิหรือเสนอเป็นความรู้ ใหม่ที่ท้าทาย 
5. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ

วจิยัค้นคว้าทางวชิาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัต ิตลอดถงึการใช้เทคนิคการวจิยั และให้

ข้อสรปุที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏบิัตด้ิาน

เทคโนโลยีการศกึษาที่มีอยู่ได้ 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ในทุกรายวิชาและใช้

รปูแบบการเรียนการสอนดงันี้     
     - การสมัมนา แลกเปล่ียนความคดิเหน็  วิเคราะห์ วิ

พากย์ และอภิปรายร่วมกนั 
     -  การศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

     -  การเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพมาเป็นวิทยากร 

     -  การเรียนรู้โดยใช้กรณศีึกษาและงานวิจัย และบท

วิเคราะห์ทางวิชาการเป็นฐาน 
     -  การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน 

     -  การประชุมสมัมนา/ประชุมวิชาการ 

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
     -  การสอบ 

     -  การประเมนิผลการศึกษาและผลการน าเสนอ 
     -  การประเมนิ/สงัเกต การมสี่วนร่วมและความสนใจ

ในกจิกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏบิตั ิ
     - กาประเมนิ/สงัเกต ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข

ปัญหาในสถานการณต่์าง ๆ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
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2.4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

หลักสตูรการศึกษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎบีณัฑติทางเทคโนโลยีการศึกษา ในการแสดงความคดิเหน็เชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ มภีาวะผู้น าในกระบวนการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีการศึกษา ที่สอดคล้องกบัความต้องการในสงัคม ในระดบัชุมชน 

ระดบัชาต ิและระดบัอาเซียน สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆได้ มคีวามรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและส่วนรวม เพ่ือประสทิธภิาพขององคก์ร  
มกีารด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้  และกลยุทธก์ารประเมนิผลการเรียนรู้  ในด้านทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 
1. สามารถแสดงความคิดเหน็ทางวชิาการและวชิาชีพที่

เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการศกึษา 
2. มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และสามารถ

ท างานร่วมกบัผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนา

นโยบายด้านเทคโนโลยีการศกึษาที่สอดคล้องกบัความต้องการ

ในสงัคม ในระดบัชุมชน ระดบัชาต ิและระดบัอาเซยีน 
3. สามารถตดัสนิใจในการวางแผน วเิคราะห์ ด าเนินงาน

ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการ

ปรับปรงุตนเองให้มีประสทิธภิาพ ในการท างานระดบัสงูได้ 
 

1. อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายวชิาหรือเนื้อหาในรายวชิาใด

รายวชิาหนึ่งหรือในหลายวชิาที่ให้ความรู้และประสบการณก์าร

เรียนรู้ โดยตรงเกี่ยวกบัแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการและงานวจิยั 

ของเทคโนโลยีการศกึษา โดยบรูณาการเข้ากบัความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบให้เข้ากบัเนื้อหารายวชิา 
2. สงัเกตผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกบัพัฒนาการในทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
3. มอบหมายงานทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มให้ผู้เรียน

ศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล  และ
ความรับผดิชอบ และน าเสนอเป็นรายงานโดยใช้รปูแบบการน า

อภปิรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

4. จดักจิกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็น

กลุ่มเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถงึความส าคัญและ

พัฒนาตนเองในด้านความมีมนุษยสมัพันธอ์นัดแีละความ

ก าหนดรปูแบบการประเมนิให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
     -  การสอบ 

     -  การประเมนิผลการศึกษาและผลการน าเสนอ 
     -  การประเมนิ/สงัเกต การมสี่วนร่วมและความสนใจ

ในการเรียน 
     - กาประเมนิ/สงัเกต ความสามารถในการตดัสนิใจแก้ไข

ปัญหาในสถานการณต่์าง ๆ 
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ผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 
รับผดิชอบส่วนบุคคล 

5. จดัโครงการกจิกรรมนอกชั้นเรียนตามความสนใจเพื่อเป็น

การฝึกปฏบิัตกิารพัฒนาทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบของผู้เรียนโดยตรง 



 

33 
 

2.5  ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑติทางเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา การวิจัย การใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา    
มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยจ าแนกเป็น ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ และกลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 

ในด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู  ้
ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถติเิพื่อ

น ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าปัญหาสรปุปัญหาและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีการศกึษา 
2. ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลขในการวเิคราะห์

แก้ไขปัญหาในการศกึษาและในการท างานอย่างสร้างสรรค ์
และในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ เสมือน 

3. ความสามารถทางภาษา การวจิยั การใช้เทคโนโลย ี เพื่อ
การศกึษา การสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวชิาการ ในทาง
วาจา รปูแบบสิ่งตพีิมพ์ และรปูแบบสือ่ดจิติอล ให้เหมาะสม

กบัปัญหา และกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวชิาการ และ

วชิาชีพ รวมถงึชุมชนทั่วไป 

ก าหนดเนื้อหาสาระไว้ในทุกรายวชิาและใช้รปูแบบการเรียน

การสอนดงันี้     
- ผู้สอนให้ความรู้ ในรายวชิาต่างๆ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี 

ทกัษะและข้อเสนอแนะในกระบวนการเรียนการสอน 
- จดัประสบการณก์ารเรียนรู้สถานการณแ์ละจดักจิกรรม

เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างการใช้สถติ ิตวัเลข และทกัษะการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี
- การจดักจิกรรมการเรียนการสอนในการเลือก การใช้ และ

การประเมินผลสื่อการสอน ตลอดจนการแสวงหาข้อมูล

ข่าวสารและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
- สามารถเสนอและถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ 

และทศันะของตนเองเพื่อน าเสนอข้อมูลรายงาน และ

เสนอเค้าโครงวจิยั 
- การใช้สถติเิพื่อวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยั 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ ์โดยผ่าน

กระบวนการเรียนการสอน การเสนอเค้าโครงการวจิยั 

ก าหนดรปูแบบการประเมินให้สอดคล้องกบัลักษณะรายวชิา 

และกจิกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ 
1.  ประเมินผลการศกึษาค้นคว้าและการวเิคราะห์ข้อมูล   
2.  ประเมินจากการเขียนและน าเสนอรายงาน โดยพิจารณา

จากเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาพูดและภาษาเขียน  
3. ประเมินเทคนิคในการน าเสนอรายงานอย่างสร้างสรรค์  

ด้วยสื่อเทคโนโลย ี
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ผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรียนรู  ้
ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู ้
ดา้นทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสอบปากเปล่าในการท าปริญญานิพนธ ์และโครงงาน 

- การน าเสนอรายงานทั้งในรปูแบบที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการผ่านสิ่งตพีิมพ์ทางวชิาการและวชิาชีพ รวมทั้ง

ปริญญานิพนธ ์
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หมายเหตุ  
ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

คุณธรรม จริยธรรม 1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ ด้วยความยุตธิรรม 

2. มคีวามคดิริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอียู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 

3. สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกบัข้อโต้แย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
4. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มกีารประพฤตปิฏบิตัติามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 

ความรู ้ 1. มคีวามรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎทีางเทคโนโลยีการศึกษา และน ามาประยุกตใ์นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏบิตั ิในการพัฒนา

ระบบการศึกษา 
2. มคีวามตระหนักในระเบยีบข้อบงัคบัที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสงัคม ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตทิี่มผีลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง

เหตผุลและการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต 

3. มคีวามรู้และเข้าใจทฤษฎกีารวิจัยและการปฏบิตัทิางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดถงึผลกระทบของผลงานวิจัยที่มต่ีอองคค์วามรู้และต่อการปฏบิตัิ

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
4. มคีวามเข้าใจ และสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ทกัษะทางปัญญา 1. สามารถวิเคราะห์ประเดน็หรือปัญหาที่ซับซ้อนในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค ์รวมถงึพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 
2. บูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัตด้ิานเทคโนโลยีการศกึษาในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง

ประเดน็หรือปัญหา 

3. สามารถใช้ดุลยพินิจในการสร้างสรรคน์วัตกรรม และองคค์วามรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างเป็น

รปูธรรมและปฏบิัตไิด้จริง 
4. สามารถสงัเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตพิีมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคดิใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากบัองคค์วามรู้

เดมิหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 
5. สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญัหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิตลอด

ถงึการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรปุที่สมบูรณซ์ึ่งขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิตัด้ิานเทคโนโลยีการศึกษาที่มอียู่ได้ 
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 1. สามารถแสดงความคิดเหน็ทางวชิาการและวชิาชีพที่เกีย่วข้องกบัเทคโนโลยีการศกึษา 
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ผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้
บุคคลและความรบัผิดชอบ 2. มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้น าในกระบวนการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีการศกึษาที่

สอดคล้องกบัความต้องการในสงัคม ในระดบัชุมชน ระดบัชาต ิและระดบัอาเซยีน 

3. สามารถตดัสนิใจในการวางแผน วเิคราะห์ ด าเนินงานตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการปรับปรงุตนเองให้มีประสทิธภิาพ ในการ

ท างานระดบัสงูได้ 
ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณติศาสตร์และสถติเิพื่อน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าปัญหาสรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีการศกึษา 
2. ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลขในการวเิคราะห์แก้ไขปัญหาในการศกึษาและในการท างานอย่างสร้างสรรค ์และในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง และ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เสมือน 
3. ความสามารถทางภาษา การวจิยั การใช้เทคโนโลย ี เพื่อการศกึษา การสื่อสาร การน าเสนอผลงานทางวชิาการ ในทางวาจา รปูแบบสิ่งตพีิมพ์ และรปูแบบสื่อ

ดจิติอล ให้เหมาะสมกบัปัญหา และกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวชิาการ และวชิาชีพ รวมถงึชุมชนทั่วไป 
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. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาบงัคบั                    
ทน 711 การประเมนิและการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 
                   

ทน 712 ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา    
                

ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการ

เรียนรู้ 
                   

ทน 714 สมัมนาและวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
                   

ทน 731 ระเบยีบวิธวีิจัยขั้นสงูทางเทคโนโลยีการศึกษา 
                   

หมวดวิชาเลือก 
                   

ทน 715 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้                     

ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอเีลิร์นนิง 
                   

ทน 717   การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน 
                   

ทน 718  โครงการปฏบิตักิารออกแบบและการผลิตสื่อขั้นสงู                    

ทน 719 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีการศึกษา                    

ทน 720 การลดความสญูเปล่าทางเทคโนโลยีการศึกษา                    

ทน 732 การวิเคราะห์ความต้องการและการประเมนิผล 
                   

ทน 733 การพัฒนาเคร่ืองมอืวัดและประเมนิผล 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดปริญญานิพนธ ์
ทน 799 ปริญญานิพนธ ์
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 
 
1.  กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน  (เกรด) 

หลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 หมวด 5 ข้อ โดยมีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา 

ดังน้ี 
      

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.00 

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 

 
 หลักเกณฑก์ารประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ ์ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหากระบวนการวิจัย การเขียน 

และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ์การประเมิน

ให้กระท าหลังจากนิสติสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดังน้ี  
           ระดับขั้น  ความหมาย 
     P  ผ่าน (Pass) 
     F  ไม่ผ่าน (Fail) 
 หลักเกณฑก์ารสอบภาษา (Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบให้ผล
การประเมินเป็น ดังน้ี 
           ระดับขั้น  ความหมาย 
     P  ผ่าน (Pass) 
     F  ไม่ผ่าน (Fail) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา  

2.1.1 การทวนสอบในระดบัรายวิชา  

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเรจ็การศึกษาเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการ สอน ควรใช้การประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและ 

ใช้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ 

การทวนสอบในระดับรายวิชา ให้มีคณะกรรมการด าเนินการในเร่ืองแผนการเรียน การ

สอน การประเมินการเรียนการสอน  ข้อสอบ   

2.1.2 การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร 

ด าเนินการโดยใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา  

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติส าเรจ็การศึกษา ด าเนินการโดยการติดตาม

ผล การประ เมินหลักสตูร  หรือในรูปแบบอื่น ๆ โดยก าหนดการด าเนินการเป็นรอบระยะเวลาอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทั้งการใช้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.2554 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1  บัณฑติวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและ เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติงาน

ให้อาจารย์ใหม่ 
1.2 ภาควิชาฯ ช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑติและรายละเอยีดต่างๆ ในหลักสตูร 
1.3 ภาควิชาฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา 
1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม สมัมนา และการฝึกปฏบัิติที่เกี่ยวกบัการจัดการ

เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ใน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ  และ /หรือ

ต่างประเทศ 
2. สนับสนุนการ การศึกษาต่อ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  การศึกษาดูงาน ทั้งใน

ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์  และน าความรู้ที่ได้รับมา

ปรับปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ 
1. มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
2. ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ

สมัมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
3. คณะ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกบัคณาจารย์จาก

สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
4. คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
1.  การบริหารหลกัสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะ 
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร โดยกระท าทุก

ปีอย่างต่อเน่ือง 
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม ก ากบั ดูแลคุณภาพของ

หลักสตูร  
1.3 มีการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสดุปีการศึกษา 
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสติปัจจุบัน และ

บัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษา เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 
2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 วางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี โดยจัด

โครงการ/กจิกรรมให้กบันิสติระดับบัณฑติศึกษา 5 ด้าน ดังน้ี ด้านวิชาการ ด้านกฬีาและการส่งเสริม

สขุภาพ ด้านบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/

วิทยากร/ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย 
2.1.3 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑเ์พ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
 

2.2  ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 -  ใช้อาคารสถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
 -  คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสติระดับบัณฑติศึกษาได้แก่ ห้อง ปริญญาเอก

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 ช้ัน 4 
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 - ภาควิชาฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา อาท ิห้องสตูดิโอ กล้องถ่ายภาพ และกล้องวีดิทศัน์   

 
2.2.2 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง และศูนย์

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

เล่ม และมีวารสารด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 35 ฉบับ ส านักหอสมุดกลางมี

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

 นอกจากน้ีคณะยังมีแหล่งค้นคว้าด้านวารสารทางการศึกษาจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

วารสารวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2.3  การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
2.3.1 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

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

การเรียนการสอน 
2.3.4 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑส์ าหรับห้องปฏบัิติการวิจัย 

ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสติ 
 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 
2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผู้สอนและ

ผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
3.  การบริหารคณาจารย ์

3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังน้ี 
3.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ตรงตามสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3.1.2 มีประสบการณ์การท าวิจัยนอกเหนือจากการวิจัยจากปริญญานิพนธ์ 
3.1.3 มีประสบการณ์การสอน/การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏบัิติงาน

ประจ าปี และติดตามทบทวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 
 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม

สอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม และคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม

ค าอธบิายรายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเป็นผู้ประสานงาน  
 
4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  

4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
4.1.1 ภาควิชาฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ก่อนเข้าท างาน 
4.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซ่ึงประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏบัิติงานตามต าแหน่ง และการมีทศันคติที่ดีต่อการ

ให้บริการแก่อาจารย์และนิสติ 
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการสอน ด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน  
1.2.1 ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกบังานที่

รับผิดชอบ 
1.2.2 ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูน

ทกัษะด้านการให้การบริการ 
 
5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 
ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสติ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ 

ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
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5.2  การอุทธรณข์องนกัศึกษา 
สถาบันต้องมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้แก่นิสติอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ือง

เกี่ยวกบัวิชาการ โดยก าหนดเป็นระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่าน้ัน 
 
6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

6.1 ส ารวจความต้องการของสถาบัน องค์กร หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑติ เพ่ือผลิตบัณฑติให้
สอดคล้องกบัความต้องการ 

6.2 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑติและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติทุกปี  
6.3 เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

สงัคมและตลาดแรงงานทุกๆ 5 ปี 
 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑด์ีต่อเน่ือง 3 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ มีการ

ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
1. มีการจัดท ารายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.

2 ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 

     

2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

     

3. มีการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีด

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.

4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุ

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
     

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธก์ารสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

7. มีการทวนผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
     

10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 
 อาจารย์ในภาควิชาฯ ประชุมร่วมกนัก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์

การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 
1.1.2 ระหว่างสอน 
 อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสติที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสติถึง

ประสทิธผิลของการเรียนรู้จากวิธกีารสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม  
1.1.3 หลังการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท า

กจิกรรมแบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสทิธภิาพกลยุทธ์การสอน 

ประกอบกบัการปรึกษาหารือผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรและวิธกีารสอน 
 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  
1.2.1 นิสติประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธกีารสอน การตรงต่อเวลา การ

ช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ

ประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 
1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก

เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสงัเกตวิธสีอน สื่อการสอน กจิกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสติ  และ

ความสอดคล้องกบัโครงการสอน 
1.2.3 คณะกรรมการภาควิชาฯ ประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสทิธภิาพของกล

ยุทธก์ารสอนกบัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนิสติ 
 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสติปัจจุบัน และ

บัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร 
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการ

ด าเนินการหลักสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์และนิสติ 
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑติ หลักสตูร

และการส ารวจการได้งานของบัณฑิต 
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3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวฒิ

ภายนอกวิชาและสถาบัน 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง  

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเมื่อจบ

ภาคการศึกษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการ

ประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
4.4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมิน

ในข้อ 2 และ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสตูรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

 

คณะกรรมการร่างหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้เชิญผู้เช่ียวชาญ

จ านวน 7 ทา่น เ พ่ือท าการ วิพากษ์หลักสตูร การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดย

ผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 ทา่น ได้แก่ 

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย สกิขาบัณฑติ 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย ์สกิขาบัณฑติ 

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสวุรรณ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ์สติม่ัน 

 7. คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ  

 โดยทางคณะกรรมการร่างหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดการ

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

ห้องประชุมส านักสื่อ ช้ัน 4 อาคาร 14 ซ่ึงมีผู้เช่ียวชาญสามารถเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสตูรจ านวน 4 ทา่น 

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

ศาสตราจารย์ ดร .ณมน จีรังสวุรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อนิรุทธ ์สติม่ัน และมีนิสติ ซ่ึงก าลังศึกษา

ในระดับปริญญาโท 1 ทา่น และนิสติซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในหลักสตูรปริญญาเอก 2 ทา่น  

ทั้งน้ีก่อนการด าเนินการวิพากษ์หลักสตูรทางคณะกรรมการร่างหลักสตูรได้ส่งหลักสตูรให้

ผู้เช่ียวชาญก่อน ในการน้ีผู้เช่ียวชาญทา่นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการวิพากษ์หลักสตูรได้ ทางคณะกรรมการ

ร่างหลักสตูรจึงไปรับเล่มหลักสตูรและรับข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง ซ่ึงผลการ

วิพากษ์หลักสตูรน าเสนอเป็นประเดน็ ดังต่อไปนี้  

  
 หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป   

ช่ือหลักสตูรและช่ือปริญญา ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความคิดเหน็ว่าเหมาะสมดีแล้ว เพียงแต่

มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุง่  ว่า ช่ือหลักสตูรต้องมีค าว่า ”วิชา”

หรือไม่ ตาม template ของมหาวิทยาลัย ใช้ค าว่า “สาขาวิชา” จึงคงค าว่า วิชาไว้ 

  จ านวนหน่วยกติตลอดหลักสตูร  ผู้เช่ียวชาญมีความเหน็ตรงกนัว่า หลักสตูรใหม่น้ี ควรจะ

ท าให้ครอบคลุมและรองรับไว้ทั้งแบบ 1.1 คือ แบบเน้นการวิจัย โดยมีจ านวนหน่วยกติตลอดหลักสตูรไม่

น้อยกว่า 48 หน่วยกติ และแบบ 2.1 ซ่ึงเน้นการวิจัยและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม จ านวยหน่วยกติรวมต

ลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกติ 
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 หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นเหน็ว่าเหมาะสมดีแล้ว 

  

 หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความเหน็ว่าหมวดที่ 3 มีความเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

บางส่วน ดังน้ี 

  คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ เสนอแนะในส่วนของ งบประมาณไว้ว่า ควรเพ่ิมศึกษาดูงานทั้งในแ ละ

ต่างประเทศ เช่นสงิคโปร์ ญ่ีปุ่น เพ่ือเพ่ิมมุมมองและแนวความคิดใหม่มาประยุกต์ใช้ 

 

 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

  ผู้เช่ียวช าญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการ

ประเมินผล  มีความเหมาะสม โดยผู้ช่วยศาสตราจา รย์ ดร .ณมน จีรังสวุรรณ ควรจะเพ่ิม “บูรณาการ

กระบวนการ Research-Based Learning ในรายวิชาต่างๆ และบูรณาการกระบวนการ Cognitive Skills 

และ Creative Problem Solving” ในกลยุทธใ์นการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ 

 

 หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

  ผู้เช่ียวช าญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนิสติ  มี    

ความเหมาะสม 

 

 หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ มีความเหมาะสม 

 

 หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

  ผู้เช่ียวช าญ ทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสตูร  มี          

ความเหมาะสม 
 

 หมวดที ่8 การประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร  

  ผู้เช่ียวชาญทุกทา่นมีความเหน็ว่า หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการ

ของหลักสตูร มีความเหมาะสม 
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แบบการตรวจสอบประเมินและวิพากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
หลกัสูตร การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (สาขาวิขาเทคโนโลยีการศึกษา) 

ชื่อผูท้รงคุณวุฒิ     
1. คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมณ  จีรังสวุรรณ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุง่ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สรุชัย สกิขาบัณฑติ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ 
6. ศาตราจารย์ ดร.ชัยยงศ์  พรหมวงศ์ 

 
ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 ช่ือหลักสตูร             2- ดูความคิดเหน็ที่เขียนไว้ในแบบประเมินของหลักสตูรป.โท 
2 ช่ือปริญญา              
3 หลักการและเหตุผล              
4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์             2- วัตถุประสงค์ข้อ 4 ของ ป.โท ควรเป็นของหลักสตูรป.เอก 

3- วัตถุประสงค์ข้อ 4 ถ้ามี ต้องมีรายวิชาที่เป็นด้านการให้
ค าปรึกษาด้วย 

5 คุณสมบัติของผู้สมัคร              
6 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา              
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

7 ระบบการศึกษา             1- เพ่ิม “แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ในบางคร้ัง” 

3- เลือกข้อใดข้อหน่ึง 
8 ระยะเวลาการศึกษา              
9 การลงทะเบียนเรียน              
10 การวัดและประเมินผล 

การศึกษา 
             

11 อาจารย์ผู้สอน              
12 จ านวนนิสติ              
13 สถานที่และอุปกรณ์              
14 ห้องสมุด              
15 งบประมาณ             1- เพ่ิมการศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น สงิคโปร์ ญ่ีปุ่น 
16 หลักสตูร 

-โครงสร้างหลักสตูร 
-รายวิชา 

            1- ควรก าหนดวิชาเทคโนโลยีการจัดการความรู้ (ทน723) 
เป็นวิชาเอกบังคับ เพราะการจัดการองค์ความรู้เป็นเร่ือง

ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาด้วยสื่อใหม่ๆ 

   ทน715 ช่ือภาษาไทย “และ”/องักฤษ “in”ใช้ค าไม่ตรงกนั 
    ทน721 กบั ทน722 มี “ประเมินผล” ซ า้ซ้อนกนัหรือไม่  
    ทน721 ควรตัดค าว่า “วัด” เพราะเคร่ืองมือทางเทคโนฯ 
มีหลากหลาย และควรเพ่ิมค าว่า “ทางเทคโนโลยีการศึกษา” 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

    ทน722 ช่ือไม่บ่งว่าเป็นศาสตร์ทางเทคโนฯ 
    ทน723 ช่ือภาษาไทย/องักฤษ ใช้ค าไม่ตรงกนั (ภาษาไทย

ควรเพ่ิม “ส าหรับ” เพราะภาษาองักฤษใช้ “for”) 
2- ควรระบุว่าเป็น โครงสร้างแบบ “2.1” เปล่ียนจากค าว่า 
“หมวดวิชาเอกบังคับ” เป็น “หมวดวิชาบังคับ” และ “หมวด

วิชาเอกเลือก” เป็น “หมวดวิชาเลือก” และเปล่ียนค าว่า 

“ปริญญานิพนธ์” เป็น “วิทยานิพนธ์” และควร 
  - ควรแสดงแผนการศึกษากระจายให้ครบทั้ง 3 ปี 
  - ทน615 ช่ือภาษาไทย “และ”/องักฤษ “in”ใช้ค าไม่ตรงกนั 
  - ทน624 ช่ือภาษาไทยควรเพ่ิม “และ”/เพราะภาษาองักฤษ 
มี “and” ใช้ค าให้ตรงกนั 

17 ค าอธบิายรายวิชา             2-ทน621 ปรับเป็น ศึกษาหลักการ ทฤษฎี กรณีศึกษา และ
การฝึกปฏบัิติ วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

(บุคลากร) วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์หน่วยงาน การ
ออกแบบกระบวนการ/กจิกรรมการที่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา

ในการออกแบบ วิเคราะห์และประเมินผลความต้องการ
อย่างเป็นระบบ  
  ทน622 หากช่ือวิชาตัดค าว่า “วัด” ออก ในค าอธบิาย
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

รายวิชาควรตัดค าว่า “วัด” ออกเช่นกนั 
  ทน624 ค าว่าบริหารจัดการ ถือเป็นค าเดียวกนั หรือแยกกนั 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  

       สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
    เพ่ือส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร 
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การประเมินหลกัสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

รศ. ดร.เสาวณีย์   สกิขาบัณฑติ  และคณะ1 

บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ จ านวน 10 

คน  2) ดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาข าวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5  

รวม  32  คน   3) ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรฯ จ านวน 32  คน และ 

4) นิสติปัจจุบัน จ านวน 7 คน  รวมทั้งสิ้น 81 คน  

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ

สอบถามความคิดเหน็ของผู้ส าเรจ็การศึกษา  พบว่า ในด้านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูรดุษฎี

บัณฑติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส าหรับด้านความเหมาะสมของโ ครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา 

ซ่ึงแบ่งเป็น 4 หมวด พบว่า หมวด ก : เทคนิคการวิจัยและสถิติ  หมวด ข : พฤติกรรมศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์   และหมวด ง : ปริญญานิพนธ์   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนหมวด ค :  

เทคโนโลยีการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

2. ความเหมาะสมขอ งหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ

สอบถามความคิดเหน็ของนิสติปัจจุบัน  พบว่ามีความคิดเหน็เช่นเดียวกบัผู้ส าเรจ็การศึกษา กล่าวคือ ใน

ด้านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านความ

เหมาะสมของโคร งสร้างหลักสตูรและรายวิชา พบว่า หมวด ก : เทคนิคการวิจัยและสถิติ  หมวด ข : 

พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์   หมวด ง: ปริญญานิพนธ์   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  

ส่วนหมวด ค:  เทคโนโลยีการศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

                                                           
1 รศ. ดร.เสาวณีย ์  สิกขาบณัฑิต  หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  อ.ดร.กุศล อิศดุล, อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ,์  อ.ดร. ขวญัหญิง  

ศรีประเสริฐภาพ  อาจารยป์ระจ าภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา  และอ. ดร.สุวพร  เซ็มเฮง  หวัหนา้ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

รศ. ดร. สุรชยั  สิกขาบณัฑิต นกัวิชาการอาวโุส  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย  ์   
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 3. ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการสอบถาม

ความคิดเหน็ของผู้บังคับบัญชา /นายจ้างของผู้ส าเรจ็การศึกษา พบว่า ในด้านความสามารถทางวิชาการ  

และด้านความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนด้านคุณธรรม

และจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 นอกจากน้ี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในด้านความเหมาะสมของหลักสตูร ดังน้ี : 1) ควรเน้นการวิจัย

ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาขาอย่างเข้มข้น  และเน้นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์และงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ   และควรให้ความส าคัญกบัรายวิชาด้านสถิติและวิจั ย  

2) รายวิชาด้านเทคโนโลยีการศึกษา ควรเพ่ิมรายวิชาด้านการบริหาร  และสื่อการศึกษาสมัยใหม่  และ

ควรปรับหน่วยกติการเรียนให้น้อยลง และเพ่ิมหน่วยกติการวิจัยให้มากขึ้น   และควรเน้นให้มีการวางแผน

งานวิจัยล่วงหน้า  3) การเรียนในบางรายวิชาสามารถเลือกเรียนร่วมกบัสาขาอื่ นได้  และควรเชิญวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญมาสอนโดยตรงและจัดการเรียนร่วมกบัสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

 

Abstract 

This research aimed to assess the Doctoral degree program in Educational Technology under 

the Department of Educational Technology, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. 

Eighty-one populations were used in this study. They were classified into 4 

categories:1)Ten Doctoral Committee in  Educational Technology 2) Thirty-two Doctor of 

Education graduates in Educational Technology who graduate from Srinakharinwirot University 

(group 1 – 5), 2) Thirty-two graduates users, and 3) Seven Doctor of Education graduate 

students. 

Research results revealed that  

1. The graduates ranked the appropriateness of curriculum objectives in high level. The 

appropriateness of curriculum structure of Research Methodology and Statistics course group and 

Behavior Science and Social Science course group were ranked in moderate level. And the 

appropriateness of curriculum structure of Educational Technology course group was ranked in high 

level. 

2. The Doctor of Education graduate students in Educational Technology ranking were 

corresponding with the Doctor of Education graduates in all categories. They ranked the 

appropriateness of the curriculum in high, moderate, and high level, respectively. 

3. The graduate users ranked the academic competencies and working abilities in moderate 

level. Morality and Ethics of the graduates were ranked in high level. 
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The research recommendations were as follows: 1) Research courses should be relevant to 

the actual application to educational development and internationalized dissemination. 2) 

Educational Technology courses should be emphasized on administration and new media. 

Educational Technology courses should be reduced and increased Research and Statistics courses. 

Research planning should be prepared in advance. 3) More out of school elective courses should be 

permitted either in other institutes in the country or out of the country. Also, experienced resource 

persons should be invited to give lectures in some courses or contents. 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 หลักสตูรถือได้ว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา  ดังน้ัน  การปฏรูิปและเปล่ียนแปลงหลักสตูรให้

ทนัสมัยอยู่เสมอจะท าให้ผลิตผลหรือบัณฑติที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกบัความ

ต้องการของสังคมและวัฒนธรรมไทย  นอกจากน้ีสงัคมยุคใหม่เป็นยุคแห่งสงัคมข่าวสารที่มีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้คนยุคใหม่ต้องปรับตัวและมีการพัฒนา

ตนเองให้ทนัต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ  โดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาซ่ึงเป็นสาขาวิชาที่เอื้ออ านวย

ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน กอรปกบัในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนและพัฒนาทั้งใน

ด้านวัสดุ อุปกรณ์และวิธกีารสอนร่วมกบัเทคโนโลยีต่าง ๆ มากข้ึน และการที่จะทราบได้ว่าหลักสตูรน้ันมี

คุณภาพหรือมีคุณค่าหรือมีความเหมาะสมเพียงใดจะต้องมีการประเมินหลักสตูร ดังที่ สงัด อุทรานันท ์

(2532: 279) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินหลักสตูรเป็นส่วนที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อคุณภาพ

ของหลักสตูร ทั้งน้ีเพราะการประเมินหลักสตูรจะท าให้รู้คุณค่าของหลักสตูรว่าเป็นอย่างไร สามารถที่จะ

น าไปใช้ได้ดีเพียงใด  ผลที่ได้จากการใช้หลักสตูรเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสตูรจะเป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณค่ามากขึ้น  และสอดคล้องกบัการเรียนการสอนยุคใหม่

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซ่ึงผลจากการประเมินหลักสตูรจะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสตูรจึงเป็นอกีปัจจัย

หน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนมีคุณภาพและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมในยุคปัจจุบัน   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกบัเทคโนโลยี

การศึกษา และได้ระบุไว้ในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี รวม 7 มาตรา  และเพ่ือให้สอดคล้ องกบั

ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา จึง

เป็นความจ าเป็นที่หลักสตูรต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาได้ระบุไว้ว่าหลักสตูรควรมีการประเมินทุก ๆ 5 ปี และบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิ ทยาลัยวอร์วิค 

(The University of Warwick) ที่เป็นต้นแบบในการจัดต้ังบัณฑติวิทยาลัยทั่วโลก ได้ระบุไว้ว่าควรมีการ

ประเมินหลักสตูรบัณฑติศึกษาทุกหลักสตูรในทุกๆ 3 ปี  (อดุลย์ วิริยเวชกุล . ม.ป.ป.: 10)  ในขณะที่

หลักสตูรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีกา รศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติตั้งแต่ปีการศึกษา  2530 

และเปิดท าการเรียนการสอนให้แก่นิสติโดยมีผู้ส าเรจ็การศึกษาแล้วรวมทั้งสิ้น 6 รุ่น ซ่ึงตลอดระยะเวลา

ของการใช้หลักสตูรยังไม่ได้มีการประเมินหลักสตูร  เพ่ือให้หลักสตูรมีความสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
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ทางเทคโนโลยีและเป็นไปตามเกณฑก์ารประเมินหลักสตูร ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้จัดให้มี

การประเมินหลักสตูรดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมัยและมีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพมากขึ้น อนัจะเกดิประโยชน์สงูสดุต่อผู้เรียนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ด้านจุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏบัิติงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาตาม

หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขา วิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

 
3.  วิธดี าเนินการวิจัย 

 วิธดี าเนินการวิจัย  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการก าหนดประชากรของการศึกษา  เคร่ืองมือในการ

ศึกษาวิจัย  วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  

1.  ประชากรของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ 

       1.1  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาดุ ษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2549  รวม  10 คน  

       1.2 ดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขา วิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รวม 32 คน ประกอบด้วย 

      1.1.1  รุ่นที่ 1   จ านวน   5 คน 

      1.1.2  รุ่นที่ 2   จ านวน   5 คน 
      1.1.3  รุ่นที่ 3   จ านวน   8 คน 

      1.1.4  รุ่นที่ 4   จ านวน   8 คน 

      1.1.5  รุ่นที่ 5   จ านวน   6 คน 

       1.3  ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จ านวน 32  คน 
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       1.4  นิสติปัจจุบันที่ก  าลังศึกษาอยู่ในหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ  จ านวน  7   คน 

2. เคร่ืองมือในการท าวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์  และแบบสอบถาม 

      2.1 แบบสมัภาษณ์ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นแบบสมัภาษณ์แบบมี 

โครงสร้าง  ประกอบด้วย 8 ประเดน็หลัก ได้แก่  ความมุ่งหมายของหลักสตูร  จ านวนหน่วยกติ  เน้ือหา

ในหมวดวิชาต่าง ๆ   ลักษณะรายวิชาที่ต้องการเพ่ิมเติมในหลักสตูร  สิ่งอ านวยความสะดวก  ทรัพยากร

สนับสนุน   คุณภาพบัณฑติ  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  และปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสตูร 

2.2  แบบสอบถามที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชุด 

ชุดที่ 1 เป็นแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสตูรหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขา

เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  4 ระดับ ถามครอบคลุมประเดน็การประเมิน ดังน้ี 

 1. ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  

 2. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา 

ชุดที่ 2 เป็นแบบประเมินการปฏบัิติงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒมีลักษณะเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  4 ระดับ ถามครอบคลุมประเดน็การประเมิน ดังน้ี 

 1. ด้านความสามารถทางวิชาการ 

 2. ด้านความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน 

 3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูล  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มที่ 1  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มที่ 2  นิสติดุษฎีบัณฑติปัจจุบัน  ดุษฎีบัณฑติ  และ

ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑติ  โดยด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กบัดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูร

การศึกษา ผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็ตามหลักสตูรการศึกษา และนิสติปัจจุบันที่ก  าลังศึกษาอยู่

ในหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ  ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  

4.1 ข้อมูลที่ได้จากแบบสมัภาษณ์  ด าเนินการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลเชิงบรรยาย 

4.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ 

ละฉบับ   แล้วน าแบบสอบถา ม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับไปวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย ( X ) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแต่ละข้อค าถาม ส าหรับแบบสอบถามส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
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4.  ผลการวิจัย 

 จากการประเมินหลักสตูรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  
1. ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขา วิชา เทคโนโลยีการศึกษา ด้าน

จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา 

           1.1 ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาจากการ

สอบถามความคิดเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  สรุปได้ดังน้ี  การก าหนดความมุ่งหมายของ

หลักสตูร  มีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกบัสงัคมปัจจุบัน  จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของหลักสตูร

ในแต่ละหมวดวิชามีความเหมาะสมส าหรับโครงสร้างหลักสตูรนี้   เน้ือหาของหมวดวิชาต่าง ๆ  จ าแนกเป็น 

4  หมวดวิชา มีความเหมาะสมแต่ควรปรับให้มีรายละเอยีดวิชาให้ทนัสมัย  สอดคล้องกบัสภาพปัจจุบัน

มากยิ่งขึ้น  และควรเพ่ิมลักษณะรายวิชาเทคนิคการวิจัยออกแบบและพัฒนา  ด้านการบริห ารจัดการ

เครือข่าย และการบริหารจัดการความรู้  (Knowledge  Management)  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการ

จัดการศึกษาให้มากขึ้น  ทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่  ส านักหอสมุดกลาง  หนังสอื  ต ารา  สื่ออื่น ๆ  

เคร่ืองมือ  อุปกรณ์และวัสดุที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน  ห้องเรีย นและบรรยากาศในการจัดการเรียน

การสอนควรมีเอกสารใหม่ ๆ ให้เพียงพอกบันิสติในระดับปริญญาเอก  ควรจัดมุมหนังสอื  วารสาร  ต ารา

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนิสติเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งมีรายการเวบ็ไซต์และฐานข้อมูลสนับสนุน  

และควรปรับปรุงระบบแสงในห้องเรียนให้มีความเ หมาะสมมากย่ิงขึ้น   ในเร่ืองของคุณภาพบัณฑติ  ใน

ด้านความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะต่าง ๆ  ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเหน็ว่าบัณฑติมีความรู้  

ความสามารถ  ในระดับสงู   และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความอ่อนน้อมและกตัญญู  นอกจากน้ียังมี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าควรจัด ผู้สอนที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์หรือบุคลากรที่

เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นอาจารย์พิเศษ   และควรเพ่ิมแผนการเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน

ได้มากข้ึน  เช่น  แผนการเรียนที่เน้นการวิจัย    แผนการเรียนที่ท  าวิจัยอย่างเดียว  และแผนการเรียน

ส าหรับผู้ที่เรียนเป็นปริญญาที่สอง   

    1.2 ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ

สอบถามความคิดเหน็ของผู้ส าเรจ็การศึกษา   ด้านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ  มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และด้านความเหมาะสมของโครงสร้ างหลักสตูรและรายวิชา  แบ่งเป็น 3 

หมวด ดังน้ี  

         หมวด ก  เทคนิคการวิจัยและสถิติ   หมวด ข พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์   และ

หมวด ง  ปริญญานิพนธ์  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนหมวด ค เทคโนโลยีการศึกษา  มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

   1.3 ความเหมาะสมข องหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการ

สอบถามความคิดเหน็ ของนิสติปัจจุบัน  ในด้าน ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ  มี
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ความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และด้าน ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา  แบ่งเป็น 3 

หมวด ดังน้ี  

        หมวด ก เทคนิคการวิจัยและสถิติ   หมวด ข: พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์   หมวด 

ง: ปริญญานิพนธ์  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนหมวด ค: เทคโนโลยีการศึกษา  มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

    1.4 นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในด้านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสู ตร  

พบว่า  ควรเน้นการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาข าอย่างเข้มข้น  และเน้น

การเสริมสร้างประสบการณ์และงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

         ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา   พบว่า  ควรให้ความส าคัญกบั

รายวิชาด้านสถิติและวิจัย  ส่วนรายวิชาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาควรเพ่ิมรายวิชาด้านการบริหาร  และ

สื่อการศึกษาสมัยใหม่  และควรปรับหน่วยกติการเรียนให้น้อยลง และเพ่ิมหน่วยกติการวิจัยให้มากขึ้น 

      ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  พบว่า  ควรเน้นให้มีการวางแผนงานวิจัยล่วงหน้า  การเรียนในรายวิชา

สามารถเลือกเรียนร่วมกบัสาขาอื่นได้  และควรเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญมาสอนโดยตรงและจัดการเรียน

ร่วมกบัสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

 2. ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากการสอบถาม

ความคิดเหน็ ของของผู้บังคับบัญชา / นายจ้าง ของผู้ส าเร็ จการศึกษา ในด้านความสามารถทางวิชาการ   

และ ด้านความสามารถที่ส่งผลต่อการท างาน  มี ความเหมาะสม  อยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนด้านคุณธรรม

และจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสตูร  ได้แก่  ผู้สอนมีภาระงานมากและในอนาคต

อาจมีผู้สอนไม่เพียงพอ 

 

5.  อภิปรายผล 

1. จากการรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ   สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา พบว่า  ควรเพ่ิมลักษณะรายวิชาเทคนิคการวิจัยออกแบบและพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ

เครือข่าย และการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge  Management)  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการ

จัดการศึกษาให้มากขึ้น  ควรเพ่ิมทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ ให้มากขึ้น   นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมว่าควรจัดผู้สอนที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์หรือบุคลากรที่เกษียณอายุ

ราชการแล้วมาเป็นอาจารย์พิเศษ  และควรเพ่ิมแผนการเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนได้มากขึ้น  เช่น  

แผนการเรียนที่เน้นการวิจัย    แผนการเรียนที่ท  าวิจัยอย่างเดียว  และแผนการเรียนส าหรับผู้ที่เรียนเป็น

ปริญญาที่สอง  ซึ่งข้อมูลดงักล่าว  ท าให้ทราบว่าควรปรับหลักสตูรให้มคีวามหลากหลายและสร้างทางเลือกให้กบัผู้เรียน

มากย่ิงขึ้น  และปัญหาเร่งด่วนที่ควรให้ความส าคญัคอืปัญหาในเร่ืองอาจารย์ผู้สอน 
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2.  จากการสอบถามความคิดเหน็ ของผู้ส าเรจ็การศึกษา และนิสติปัจจุบัน   มีความคิดเหน็ที่

สอดคล้องกนัว่า  ความเหมาะสมของหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านความ

เหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกบัด้าน ความ

เหมาะสมของโครงสร้างหลักสตูรและรายวิชา ทั้งผู้ส าเรจ็การศึกษา และนิสติปัจจุบัน   มีความคิดเหน็ที่

สอดคล้องกนัว่า  หมวด ก: เทคนิคการวิจัยและสถิติ   หมวด ข: พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสต ร์  และ

หมวด ง: ปริญญานิพนธ์  มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนหมวด ค: เทคโนโลยีการศึกษา  มี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกนั 

 จากผลการวิจัยการประเมินหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา  พบว่าในหมวด ค 

เทคโนโลยีการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก  แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับให้มีรายวิชาด้านการบริหาร

และสื่อสมัยใหม่ให้มากขึ้น   ดังน้ัน จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าทศิทางในการปรับปรุงหลักสตูรต่อไป

ควรพัฒนาให้มีความทนัสมัยมากข้ึนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงด้านสื่อและเทคโนโลยียุคใหม่   

 ส่วนใน หมวด ก :  เทคนิคการวิ จัยและสถิติ  หมวด ข : พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และ

หมวด ง : ปริญญานิพนธ ์ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  จากผลการวิจัยนิสติที่จบการศึกษาและ

นิสติปัจจุบันมีความคิดเหน็ว่าควรเพ่ิมรายวิชาด้านวิจัยและสถิติให้มากขึ้น  ส่วนในหมวดของพฤติกรรม

ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ค วรปรับให้มีรายวิชาที่ทนัสมัยและสอดคล้องกบับริบทของระบบการศึกษาใน

สงัคมไทย  นอกจากน้ีในส่วนของหมวด ง  ปริญญานิพนธ ์ มีข้อเสนอแนะให้ปรับในมีทางเลือกส าหรับ 

ผู้ที่ต้องการเน้นด้านการวิจัยมากกว่าการเรียนในช้ันเรียน   

 3. ความคิดเหน็ของของผู้บังคับบัญชา / นายจ้างที่ มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ 

พบว่า ในด้านความสามารถทางวิชาการ   มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง   แสดงว่า  ผู้ส าเรจ็

การศึกษามีความสามารถทางวิชาการพ้ืนฐานที่เหมาะสมต่อการท างาน  แต่ควรเพ่ิมรายวิชาที่มีเน้ือหาที่

ทนัสมัยสอดคล้องกบัการท างานในปัจจุบันให้มากขึ้น   

 

 ส่วนด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   แสดงว่า นิสติที่ส าเรจ็

การศึกษามีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่หน่วยงานยอมรับซ่ึงเป็นจุดแขง็ของหลักสตูรที่สร้าง

เสริมให้บัณฑติเป็นบุคคลคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
 นอกจากน้ี มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเ ติมในด้านความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายหลักสตูร  คือ  ควร เน้น

การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในการพัฒนาการศึกษาแต่ละสาข าอย่างเข้มข้น  และเน้นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์และงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะหน่ึงที่จะช่วยเสริมสร้างให้บัณฑติมี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านวิชาการที่เข้มข้นในระดับนานาชาติ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัย  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 
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1.  ควรจัดให้มีการวิพากษ์หลักสตูร หรือจัดสมัมนาหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ศิษย์เก่า  และนิสติปัจจุบัน   

2.   ควรด าเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสตูรทุก 3-5 ปี 
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ภาคผนวก จ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูรฉบับเดิมกบัฉบับปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตรฉบบัเดิมและฉบบัปรบัปรุง 

 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2530 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

ชื่อหลกัสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาองักฤษ: Doctor of Education Program 

in Educational Technology 

ไม่มีการปรับปรุง - 

ชื่อปริญญา 

ช่ือเตม็ (ไทย):  การศึกษาดุษฎีบัณฑติ 

(เทคโนโลยีการศึกษา) 

ช่ือเตม็ (องักฤษ):Doctor of Education 

(Educational Technology) 

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

ช่ือย่อ (องักฤษ):  Ed.D. (Educational 

Technology) 

ไม่มีการปรับปรุง - 

วิชาเอก 

เทคโนโลยีการศึกษา ไม่มีการปรับปรุง - 

ปรชัญา 

ผลิตนักเทคโนโลยีการศึกษาวิชาชีพช้ันสงูที่มี

สมรรถภาพในการพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้

เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกบัการพัฒนา

เทคโนโลยีน าการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ บริบท และ

สามารถน าไปปฏบัิติได้จริง 
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หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2530 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

ประเทศ  

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

มุ่งผลิตบัณฑติที่มีสมรรถภาพดังต่อไปน้ี 

 1. เพ่ือให้สามารถเป็นนักวิชาการ และเป็นผู้น า

ทา งด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประยุกต์ 

ออกแบบ ผลิต พัฒนา และเผยแพร่วิธกีารและ

เคร่ืองมือทางการศึกษาใหม่ๆ  

 2. เพ่ือให้สามารถวิจัยและน าผลการวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศ 

 3. เพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบาย วางแผน และ

บริหารงานด้านเทคโนโลยีก ารศึกษาของประเทศใน

ระดับต่างๆ  

 4. เพ่ือพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

ให้เป็นวิชาชีพช้ันสงู 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑติให้มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดี

งาม เคารพในสทิธแิละทรัพย์สนิทางปัญญา จัดการ

ปัญหาอนัสบืเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีต่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถ

พัฒนาองค์กรให้แข่งขันในสงัคมอาเซียนได้  

2.   เป็นนักบริหาร มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและวิสยัทศัน์

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏบัิติใน

หน่วยงานการศึกษาระดับต่างๆ ของประเทศได้ 
3.  เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการ

ค้นคว้า วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษา และน าผลการวิจัยไปใช้

ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาในระดับประเทศได้ 
4. เป็น นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

สามารถประยุกต์ ออกแบบ และผลิตให้สอดคล้อง

กบัสภาพการณ์การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และเพ่ือให้ดุษฎีบัณฑติที่ส าเรจ็

การศึกษาสามารถเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาที่ดี สามารถให้ค าแนะน าและ

ช้ีน าสงัคมให้ก้าวทนัต่อความเปล่ียนแปลงของ

ประเทศ ตลอดจนประชาคมอาเซียน 

โครงสร้างหลักสตูร 

 เป็นหลักสตูรที่เรียนอย่างน้อย 45 หน่วยกติ ไม่  เป็นหลักสตูรที่ท  าปริญญานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 1. เพ่ือพัฒนาให้นิสติมีวิสยัทศัน์และเทา่ทนักบัการ
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รวมปริญญานิพนธ ์

 โครงสร้างหลักสตูร แบ่งเป็น 4 หมวด ดังน้ี 

1. หมวด ก. เทคนิคการวิจัยและสถิติ 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

2. หมวด ข. พฤติกรรมศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์  

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

3. หมวด ค. เทคโนโลยีการศึกษา  

ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกติ 

4. หมวด ง. ปริญญานิพนธ ์ไม่นับหน่วยกติ 

36 หน่วยกติ และศึกษารายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 

18 หน่วยกติ  

 โครงสร้างหลักสตูร แบ่งเป็น 3 หมวด ดังน้ี 

1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

3. ปริญญานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 

 

เปล่ียนแปลงทางด้านทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการเป็นผู้น าทางด้าน

การพัฒนาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีทาง

การศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมในภาพรวมให้กบั

นิสติระดับดุษฎีบัณฑติ  

รายวิชา 

หมวด ก. เทคนิคการวิจัยและสถิติ ไม่น้อยกว่า 9 

หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชา 

วชิาบงัคบั 6 หน่วยกติ 

   วิจัย 710  ระเบียบวิธวิีจัยขั้นสงู       3(3-0-6) 

   คอม 723 คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทาง

สงัคมศาสตร์                3(3-0-6) 

วชิาเลือก 3 หน่วยกติ 
  สถิติ 711  สถิติอนุมานขั้นสงู        3(3-0-6) 

  วิจัย 720  เทคนิคการวิจัยแบบส ารวจ3(2-0-4) 

  วิจัย 721  เทคนิคการวิจัยแบบยุทธการ        

หมวดวิชาบังคับ 
  ทน 711  การประเมินและการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา                                    

                                   (3-0-6) 

  ทน 712  ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยี

การศึกษา               

                                 3(3-0-6) 

  ทน 713  นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบ

และพัฒนาระบบการเรียนรู้                   

                                                3(2-2-4) 

ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และให้เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยีในยุค

ปัจจุบัน 
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                                                3(2-0-4) 

  วิจัย 733  สถิติวิเคราะห์พหุนามประยุกต์      

                                                3(3-0-6) 

  วิจัย 735  สถิตินอนพาราเมตริกอนุมาน       

                                                3(3-0-6) 

 

หมวด ข. พฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ประกอบด้วยรายวิชา 

วชิาบงัคบั 6 หน่วยกติ 

  วพป 571  การศึกษากบัความก้าวหน้าทนัสมัย 

                                                3(3-0-6) 

  สงัคม 746 สมัมนาปัญหาสงัคม เศรษฐกจิ   

 การเมืองและการศึกษาไทย                       

                                3(3-0-6) 

วชิาเลือก 3 หน่วยกติ 

  เศรษฐ 755 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนา

ประเทศ                                      3(3-0-6) 

  ปรัช 762  ศาสนาและปรัชญากบัการพัฒนา

ประเทศ                                      2(2-0-4) 

  รัฐ 756    รัฐศาสตร์ส าหรับการพัฒนาประเทศ 

                                                3(3-0-6) 

  ทน 731  ระเบียบวิธวิีจัยขั้นสงูทางเทคโนโลยี 

               การศึกษา           3(3-0-6) 

  ทน 714  สมัมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  

                                                3(2-2-4) 

หมวดวิชาเลือก 

  ทน 732  การวิเคราะห์ความต้องการและการ

ประเมินผล                   3(2-2-4)     

  ทน 733  การพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล              
                                               3(2-2-4) 

  ทน 715  เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้  

                                                3(2-2-4) 

  ทน 716  นวัตกรรมและการจัดการอเีลิร์นนิง 

                                                3(2-2-4) 

 ทน 717  การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน 

                                                3(2-2-4) 

 ทน 718  โครงการปฏบัิติการออกแบบและการ  

  ผลิตสื่อขั้นสงู           3(2-2-4) 

ทน 719   การบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
เทคโนโลยีการศึกษา          3(3-0-6) 

ทน 720  การลดความสญูเปล่าทางเทคโนโลยี

การศึกษา                       3(3-0-6) 
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  สงัคม 753 สงัคมวิทยาส าหรับการพัฒนาประเทศ 

                                                3(3-0-6) 

  สงัคม 754 สมัมนาสงัคมศาสตร์      3(3-0-6) 

หมวด ค. เทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 

หน่วยกติ 

วชิาบงัคบั 18 หน่วยกติ 

  เทคโน 711 แนวโน้มและประเดน็ปัญหา 

  เทคโนโลยีการศึกษา     3(3-0-6) 

  เทคโน 712 การออกแบบสภาพแวดล้อมการ 

                  เรียน                        3(3-0-6) 

  เทคโน 713 การออกแบบและการพัฒนาการ 

                  สอน                        3(3-0-6) 

  เทคโน 811 การบริหารแหล่งทรัพยากรทางการ 

                  เรียนรู้                       3(3-0-6) 

  เทคโน 831 การผลิตสื่อขั้นสงู        3(1-6-2) 

  เทคโน 841  สมัมนางานวิจัยด้านเทคโนโลยี

การศึกษา                  3(1-6-2) 

วชิาเลือก 9 หน่วยกติ 

เทคโน 721  การเผยแพร่และการยอมรับ

นวัตกรรมการศึกษา       (3-0-6) 

  เทคโน 722  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   3(3-0-6) 

หมวดปริญญานิพนธ ์  

  ทน 799  ปริญญานิพนธ ์            36 หน่วยกติ 



 

108 
 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2530 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลของการปรบัปรุง 

  เทคโน 731  การวิเคราะห์งานสอน   3(2-3-4) 
  เทคโน 832  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพ่ือการสอน              3(2-3-4) 

  เทคโน 833  โครงการปฏบัิติการออกแบบและ

การผลิตสื่อขั้นสงู        3(2-3-4) 

  เทคโน 851  ระเบียบวิธแีละปฏบัิติงานวิจัย

เทคโนโลยีการศึกษา     3(3-0-6) 

 

หมวด ง. ปริญญานิพนธ ์ไม่นับหน่วยกติ 

  เทคโน 861  ปริญญานิพนธ ์
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ประวติัคณาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร.ฤทธ์ิชยั อ่อนมิง่ 

           (ภาษาองักฤษ)  Assist. Prof. Rittichai On-ming 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

10110 
    โทรศัพท ์   08 6789 9393  โทรสาร  - 
 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับปริญญา อกัษรย่อ สาขาวิชา ปีที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. เวชนิทศัน์ พ.ศ.  2519 
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา พ.ศ.  2538 
ปริญญาโท กศ.ด. เทคโนโลยีทางการศึกษา พ.ศ.  2542 
 

5.  ผลงานทางวิชาการ 
      บทความ  - 
    งานวิจัย    

สนีุ เหมะประสทิธิ์ และคณะ. (2550) รายงานการวิจัยกลยุทธก์ารยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย
เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา : การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังการเรียนรู้ของบุคลากร 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สรุเชษฐ์ มีฤทธิ์ และผศ.ฤทธชัิย อ่อนมิ่ง. (2557). รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดเกบ็และการสบืค้นข้อมูลภาพถ่ายของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ:ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

   
  เอกสารประกอบการสอน  

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

development of computer multimedia. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

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

 

 

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

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

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

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580 โทรสาร     02 260 0124 
 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

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

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

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

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ ส าหรับนิสติผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสตูรการผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสตูร 5 ปี) ของ

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

ส ารวจความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีต่อการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้านครหลวง . 
กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 

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

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

ส ารวจความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่มีต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าและการ

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

ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 

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

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

และความต้องการของลูกค้าต่อธุรกจิบริการและคุณภาพไฟฟ้า (ธบค.) และธุรกจิบริการ

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

ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 

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

ไฟฟ้าผ่านการหักบัญชีธนาคาร. กรุงเทพฯ: การไฟฟ้านครหลวง. 
 

6.  ภาระงานสอน  

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

7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ 1 คน 
  สารนิพนธ ์ 5 คน 

 

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

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

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

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580 โทรสาร     02 260 0124 
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4.  ประวัติการศึกษา 
 

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

5.   ผลงานทางวิชาการ 
  บทความ  

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

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

นฤมล ศิระวงษ์. (2556). การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายเร่ืองระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม 2556- ธนัวาคม 2556. 

 

      งานวิจัย    
เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2550). รายงานการวิจัย การประเมินหลักสตูรการศึกษาดุษฎี

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

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

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

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม
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วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

6.  ภาระงานสอน  

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

7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ 1 คน 
  สารนิพนธ ์ 4 คน 

 

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

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

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

4.  ประวัติการศึกษา 
 

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

  บทความ   - 
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ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2549) “รูปแบบการแบ่งแยกเน้ือหาอตัโนมัติเพ่ือการผลิตบทเรียน

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

2549-พ.ค. 2550): 76-86.    

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ (2550) “การประเมินหลักสตูรดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารวิจัยทางการศึกษา 

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

เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2556).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย

บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุม

วิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล วันที่ 12 

เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

  

      งานวิจัย    
เสาวณีย์ สกิขาบัณฑติ และคณะ.  (2550). รายงานการวิจัย การประเมินหลักสตูรการศึกษาดุษฎี

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

เรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แทป็เลต็ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4. 

งานวิจัยในโครงการน าร่องระยะที่ 1 การประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แทป็เลต็

เพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล. งานวิจัย. 

ตีพิมพ์เอกสารเผยแพร่กระทรวงศึกษาธิการ (ทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธกิาร) 

 
 

6.  ภาระงานสอน  

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

ET452 Learning Management on Internet 
ET415 Field Study 
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ET531 Photography for Education 
ET620 Seminar in Educational Technology 

 
7.  ภาระงานควบคุมปริญญานิพนธ์ 
  ปริญญานิพนธ ์ ระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 5 คน   
  สารนิพนธ ์ระดับบัณฑติศึกษา จ านวน 2 คน   

 

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

 
1.  ช่ือ (ภาษาไทย)  ดร. นทัธีรตัน ์ พรีะพนัธุ์ 

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

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

10110 
    โทรศัพท ์   02 649 5000  ต่อ 5580 โทรสาร     02 260 0124 
 

4.  ประวัติการศึกษา 
 

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

5.   ผลงานทางวิชาการ 
  บทความ  

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

 
      งานวิจัย    
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ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2542).  รายงานส ารวจความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในระบบโรงเรียน. ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร. กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์. 

 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2546).  รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนจริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. ส านักบริหารงาน

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

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

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

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.  (2547).  รายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่าน
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