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รายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 

(Doctor of Philosophy Program in Educational Science and Learning Management) 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 

........................................................................................... 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร  
 

 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัสหลักสูตร  :  - 
ภาษาไทย   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
     สาขาวิชาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 

 ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Philosophy  
  Program in Educational Science and Learning Management       

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                                  (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู)  

     ชื่อยอ  : ปร.ด. (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู)  
         

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  : Doctor of Philosophy  
                                      (Educational Science and Learning Management) 

ชื่อยอ   :  Ph.D. (Educational Science and Learning Management) 
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3. วิชาเอก 
1.   การศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 
2. การศึกษาปฐมวัย 
 
: หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
ทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาตางๆ อีกไมนอยกวา 12    

หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต     
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
5.2  ภาษาที่ใช   

ภาษาไทย และเอกสารตําราที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

5.3 การรับเขาศึกษา   
รับผูเขาศึกษาชาวไทยและตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 การรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
- 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 คาดวาจะเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554   
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ปการศึกษา 2556 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 ครู 
8.2 ศึกษานิเทศก 
8.3 ผูบริหารสถานศึกษา 
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8.4 ผูบริหารการศึกษา 
8.5 นักวิจัยการทางการศึกษา 
8.6 นักวิชาการทางการศึกษา 
8.7 ผูนําชุมชน นักพัฒนาการทางการศึกษา 
8.8  นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
8.9  นักวัดผลและประเมินผลและนักวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
8.10 นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและนักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา 
8.11 ผูจัดโครงการสงเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา 
8.12 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย นักฝกอบรมบคุลากร  
8.13 นักพัฒนาหลักสูตร 
8.14 ผูจัดการเรียนรูศูนยเด็กปฐมวัย 
8.15 ผูประกอบกิจการทางการศึกษา 
8.16 อาชีพอ่ืนที่เก่ียวของกับการศึกษาและการเรียนรู 
 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับที ่ ตําแหนงและรายชื่อ
คณาจารย 

คุณวุฒิ เลขประจําตวับัตร
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี Ph.D. (Secondary  Education) 3 1201 00454 19 8 

2 รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) 3 5199 00123 51 4 

3 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาต ิ Ph.D. (Secondary Education – 
Mathematics  Education) 

3 1705 00043 56 0 

4 รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงศ Ph.D. (Early Childhood 
Education ) 

5 7099 90004 11 5 

5 อาจารย ดร.รุงทิวา แยมรุง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 5 1201 00065 48 1 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 หองบรรยายและหองปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแหง  
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ชี้ใหเห็นถึง 
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ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรมและมี    
ความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม สามารถกาว
ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางม่ันคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมคน
ใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จําเปนใน  
การดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  
2549) ซ่ึงแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิด
วิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551) แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 ดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะใช
การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีการทบทวน เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ ทุกสถาบันการศึกษา ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณภาพทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีความชัดเจนตอการนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนดไว 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม    การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอยางรวดเร็ว กอใหเกิดกระแสวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูสมัยใหมที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก สงผลใหเกิดการปฏิรูปทางการศึกษาของประเทศขึ้น ป
พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ผลจากบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญดังกลาว ทําใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 อันเปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของชาติ ทําใหมีพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
กฎหมาย และขอบังคับเกิดขึ้นตามมาหลายประการ มีการกําหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 ขึ้นเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ไปสูการปฏิบัติ  โดยมุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต มาตรฐานการจัดการศึกษา และมุงให
ปริญญาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยเปนที่ยอมรับมีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับ
มหาวิทยาลัยชั้นดี 

ในระดับการศึกษาปฐมวัยไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกําหนด
โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2551)12 ป  มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีการกําหนดสาระหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู กับ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาไวดวยเชนเดียวกัน   นอกจากน้ี
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดใหครุสภาเปนสภาของครู
และบุคลากรทาง  การศึกษามีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคุมความ



 8

ประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2548  ซ่ึงคุรุสภากําหนดขอบังคับ ประกอบดวย มาตรฐาน 3 
ดาน คือ 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ เพ่ือกําหนดความรูและประสบการณวิชาชีพใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดการปฏิบัติงานวิชาชีพที่
มีคุณภาพ และ 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน เพ่ือกําหนดแนวทาง  การประพฤติ การปฏิบัติตนใหเปนที่
เชื่อถือ ศรัทธา อันจะนํามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ  ซ่ึงผูเขาสูวิชาชีพจะตองมีคุณสมบัติและมี    
ความพรอมที่จะเขาสูอาชีพครูและอาชีพทางการศึกษา                                                                    

จากสถานการณการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมและระเบียบ กฎเกณฑดังกลาวขางตน  
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา จึงจะตองเตรียมคนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม
เพ่ือเขาสูอาชีพดังกลาวอันจะเปนหลักประกันที่ดีตอการศึกษาของชาติตอไป 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ 

วัฒนธรรมดังกลาว คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเปนสถาบันทางการศึกษา
ของชาติที่มีภาระหนาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา จึงตองเตรียมคนใหเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม
เพ่ือเขาสูอาชีพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  อันจะเปนหลักประกันที่ดีตอการศึกษา และความเจริญกาวหนา
ของชาติตอไป 

วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่มีบทบาทหนาที่ใหบริการตอสาธารณชน        
อันสงผลตอความเจริญกาวหนาของประเทศ โดยการสรางพลเมืองดีของประเทศ พัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติใหมีการรักษาความเปนชาติไวอยางม่ันคงยาวนาน  จากบทบาทและความสําคัญดังกลาว 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลพัฒนาวิชาชีพ และ
กําหนดใหวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพควบคุม เปนการยกระดับวิชาชีพใหสูงขึ้นอันจะเปนผลดีตอ
ผูรับบริการทางการศึกษา ที่จะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน   สิ่งสําคัญที่สุดใน       
การพัฒนามนุษยคือการศึกษา  แนวการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตอง
เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา (มาตรา 23) 

หัวใจสําคัญของการพัฒนาการศึกษาคือการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่มี
คุณภาพจะกอใหเกิดการพัฒนาในตัวผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ อันจะสงผลใหบุคคล สังคมและ
ประเทศชาติเกิดความเจริญกาวหนาและพัฒนายิ่งขึ้นตอไป ปจจุบัน วิทยาการการจัดเรียนรูมี      
ความหลากหลายและมีความกาวหนาไปอยางไมหยุดยั้ง  กระแสวิทยาการ การจัดการเรียนรูสมัยใหม
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เนนการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดการเรียนรูในปจจุบันสงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดฝกทักษะการคิดและการแกปญหา ไดปรับปรุงตนเองทั้งดาน
ความรู คุณธรรม จริยธรรม สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม รูจักแสวงหาและคนพบความรู
ดวยตนเอง โดยใชสื่อการสอนและแหลงเรียนรูที่หลากหลายที่เชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง มี   
การสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเน่ืองและตามสภาพจริง อันสามารถพัฒนาผูเรียน
ทุกระดับไปสูศักยภาพสูงสุดไดตามความแตกตางของแตละบุคคล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ไดใหความสําคัญของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก โดยไดกําหนดในมาตราที่ 24 ไว
วา  สถานศึกษาจะตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู อยางไดสัดสวนสมดุล รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ      
การเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมๆกันจากสื่อการเรียน   
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ ตลอดจนจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี  
การประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดย
รัฐจะตองสงเสริมการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตางๆในชุมชน(มาตรา 25 ) และในมาตรา 30 ได
กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอนสามารถ
ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 

กระแสวิทยาการการเรียนรูดังกลาว จําเปนจะตองติดตามและรูเทาทัน สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมและบริบทของไทยและสังคมโลก  เปนผลใหวงการศึกษาและ
สถานศึกษาตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตางก็มีความตื่นตัวและใหความสนใจในดาน
วิทยาการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก รัฐบาลไดมีการสงเสริมและใหงบประมาณสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาเปนอยางมาก  สําหรับสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษานั้น นอกจากจะตองมีหนาที่จัดการเรียนรูตามกระบวนการดังกลาวใหกับ
นิสิต นักศึกษาใหมีความรูความสามารถดานการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพใน
สถานศึกษาตางๆและในชุมชนไดอยางมีคุณภาพแลว คณะวิชาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
ดังกลาว  ยังจะตองคํานึงถึงการจัดหลักสูตรที่จะตองสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะและประสบการณ
ทางวิชาการและทางวิชาชีพสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑที่กําหนดไวดวย  

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของชาติดังที่ 
กลาวมา คณะศึกษาศาสตร จึงไดทําการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการและ
สภาพการณของหลักสูตรที่กําลังใชอยู ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
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พบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนศิษยปจจุบันและศิษยเกา มีความเห็นวา จากการปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติ ทําใหสาระและโครงสรางของหลักสูตรการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไม
สอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคมปจจุบัน ไมสอดคลองกับ          
ความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาทุกระดับเทาที่ควร แตผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ยังมีความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาฯ เน่ืองจากเห็นวาสาขาวิชาฯ มี
ความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยผูสอนมีคุณภาพในการสอน การสอนมี        
ความทันสมัยและมีการเอาใจใสดูแลลูกศิษย ผูเรียนสามารถนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชใน
การปฏิบัติงานในชีวิตจริงไดเปนอยางดี แตหลักสูตรยังไมสนองตอบตอความตองการเทาที่ควร 
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม และเมื่อทําการยกรางหลักสูตรเสร็จแลว สาขาวิชา   
การประถมศึกษา ไดนําหลักสูตรไปทําการตรวจสอบและทําประชาพิจารณ  ผลจากการทําประชา
พิจารณรางหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและ   
การจัดการเรียนรู  ซ่ึงดําเนินการขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ และ วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2551  โดยมีผูเขารวมประชาพิจารณตอบแบบสอบถามและอภิปรายกลุมยอยจากศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครูสังกัดสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และบุคคลากรที่ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่มีความสนใจ พบวา รอยละ 51.94 มี   
ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาโท และรอยละ 40.31 มี
ความประสงคศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก  โดยเห็นวา หลักสูตรนาสนใจ มีความกวางขวางและ
ครอบคลุม ทันสมัย มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  มีความตอเน่ืองและมีการบูรณาการ  
รวมทั้งเปนหลักสูตรที่จะชวยยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา จะชวยพัฒนางานในอาชีพใหกาวหนา 
ยกระดับการศึกษาของตนเอง ทําใหเกิดความลุมลึกในกระบวนการจัดการเรียนรู รวมทั้งใชเวลาใน
การศึกษานอย  ประหยัดคาใชจาย ตลอดจนเชื่อม่ันในคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (รายงานการวิจัยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การประถมศึกษา.  2552) 
 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานระดับตางๆ ซ่ึงมี 

สาระสําคัญ คือ ผลิตบัณฑิตใหเปนคนที่สมบูรณ ทัง้ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความรู  มีทักษะทาง
ปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ มีทักษะการวเิคราะห การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูและความเขาใจอยางถองแท  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปน
มืออาชีพ สรางจรรยาบรรณ เอกลักษณ คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ คานิยมตามวิชาชีพ ลด
บทบาทในการเปนผูปอนความรูใหเปนผูชี้แนะ กระตุนใหผูเรียนสามารถสรางและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง ตองจัดการเรียนรูโดยจัดส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู จัดส่ือ เทคโนโลยีสาระสนเทศในการเรียน
การสอน สื่อชุมชน  ภูมิปญญาสากลและทองถิ่น สงเสริมใหผูเรียนมี/มีความรูและมีทักษะดานการใชสื่อ
และเทคโนโลยี  นิสิตนักศึกษามีลักษณะเปนนักสืบคน สามารถและมีทักษะในการสื่อสาร มีความคิด
สรางสรรค และมีสติปญญา ทั้งน้ีจัดการเรียนรูตองใหผูเรียนนําตนเอง (Self-Directed) หลักสูตรและ  
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การสอนที่สอดคลองกับปญหาและความจริงในสังคม (Problem-Based) เนนกระบวนการคิดวิเคราะห
(Critical-Based) การสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based) โดยใชการสอนที่เนน 
การวิจัย (Research-Based) ตลอดจนการบูรณาการสาระความรูเปนพ้ืนฐานของการสอนทุกรูปแบบ 
ดวยเหตุดังกลาว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูรับผิดชอบการผลิตบณัฑิตทาง
การศึกษาใหออกไปเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษา จําเปนตองมี 
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมีความรู สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ
สรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซ้ึงในดานการศึกษและการจัดการเรียนรู
แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบตัติามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน
และในชุมชนสามารถจัดการเก่ียวกบัปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวชิาการและวิชาชีพสามารถวางแผน วิเคราะหและ
แกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการ
เปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพดวย
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป มีความ
ทันสมัย ทันตอเหตุการณและทันตอความกาวหนาทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ สามารถแกไขปญหาและสามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาที่เกิดขึ้น  เปนหลกัสูตรที่
สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความความสามารถและลุมลึกในเชิงวิชาการและวชิาชีพทีเ่ปนสากล 
สามารถตอบสนองความตองการในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี เปนไปตาม
ปรัชญาและพันธกิจของการอุดมศึกษา สนองตอบตอเจตนารมณและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขปรับปรุง พ.ศ.2545)ที่กลาวมา และเปนไปตามมาตราที่ 52 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหเหมาะสมกับเปนวิชาชีพชั้นสูง โดย
การกํากับประสานใหสถาบนัที่มีหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบคุลากรทางการศึกษาใหมี
ความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม และพัฒนาบุคลากรประจําอยางตอเน่ือง                         

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จําเปนอยางยิ่งที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเปนสถาบันผลิตครูชั้นสูงแหงแรกของประเทศไทย อันมีภาระหนาที่สําคัญใน   
การผลิตบัณฑิตออกไปประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนจะตองมีการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติตอไป 

 
13. ความสัมพันธของหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาหรือหลักสูตรอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไมมี 
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13.2 การบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคณาจารยมาจาก

หลากหลายสาขาวิชา และมีการทํางานและมีการประสานงานรวมกันกับคณะศึกษาศาสตรและบัณฑิต
วิทยาลัย  ตั้งแตการรับสมัคร คัดเลือกผูสอน ผูเขาเรียน การจัดการเรียนการสอน สื่อ การสอน การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัดหองเรียน เวลาเรียน การสอบ การวัด
และประเมินผล  

 
 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 
  
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 การศึกษา คือความเจริญงอกงาม คุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาเปนผล        

มาจากการมีความรู ความเขาใจในการศึกษาและมีความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

1.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.2.1 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตดานวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูใหมี

คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมอันดีงาม และสามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําใน
การปฏิบัติตนทางวิชาชีพ สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมอยางเหมาะสม 

1.2.2 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมี ความรู ความเขาใจดานวิทยาการทางการศึกษาและ       
การจัดการเรียนรูอยางกวางขวาง ถองแทและลึกซ้ึง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีทักษะในการศึกษา 
คนควา วิเคราะห วิจัย คัดกรองขอมูลอยางเปนระบบ  

1.2.3  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูนําทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศึกษา สามารถ
สรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และสามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

1.2.4 เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถคนควา วิเคราะห วางแผนในการพัฒนานวัตกรรม 
สรางสรรคผลงาน องคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  มี
ทักษะและความสามารถในการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูในระดับสูง สามารถประยุกต
ความรูหรือองคความรูที่คนพบเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน องคกรสังคมอยางเหมาะสม และตอบสนอง
ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา กลยุทธ หลักฐาน ตัวชี้วัด 
พัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่าํกวาเกณฑ     
ที่ สกอ.กําหนด 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรสากลและพื้นฐานของ
สังคมไทย 

1. เอกสารการหลักสูตร 
2. รายงานวิจัย 
3. รายงานผลการประเมิน 
    หลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและตามความ
ตองการของสังคม 

ศึกษาการเปลีย่นแปลงทาง
การศึกษาและความตองการของ
สังคม 

1. รายงานผลการประเมินการใช
หลักสูตร 

2. รายงานผลการศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิต 

3. การประเมินจากหนวยงาน
ภายในและภายนอก 

ปรับปรุงสถานที่ สื่อการ
เรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสม มีความทันสมัย 

ปรับปรุงสถานที่ สื่อใหเหมาะสม 1. หองเรียน หองประชุม และสื่อ
การเรียนการสอนไดรับการ
ปรับปรุงมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

พัฒนาหลักสูตรใหมีการ 
บูรณาการสาระวิชา 

-พัฒนารายวิชาในหลักสูตรใหมี
ความบูรณาการ โดยนําเอาหลักสูตร
ตางๆมาหลอมรวมใหเปนหลักสูตร
เดียวแตเปนหลายแขนงโดยใหมี
รายวิชาวิชาแกนเปนวิชาบงัคับ
รวมกัน 

1.เอกสารหลักสูตร 
 

ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารหลักสูตร 

- ปรับปรุงคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรใหมาจากหลายภาควิชาที่
เก่ียวของ โดยรวมมือประสานงาน
กับสาขาวิชาตางๆในการจัดการ
บริหารหลักสูตร 

1.เอกสารหลักสูตร(รายชื่อ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร) 

2.คําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

พัฒนาบุคลากร อาจารย       
ที่เก่ียวของกับการเรียน การ
สอนใหมีทันสมัย เพ่ิมพูน
ประสบการณ         ให
หลากหลายและลุมลึก 

สนับสนุนอาจารยใหไดรับการ
เพ่ิมพูนประสบการณความรูโดย
การศึกษา ดูงาน เขารวมอบรม 
ประชุมสัมมนา ทําวิจัยและการ
เผยแพรความรูผลงานหรือแนวคิด
โดยการบริการวิชาการแกสงัคม 

1.ปริมาณการศึกษา อบรม 
ประชุม สัมมนา การศึกษาตอ
ของอาจารย 

2. ปริมาณการบริการทางวิชาการ 
งานวิจัย และการทําผลงาน
วิชาการของอาจารย 
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หมวดที่   3 ระบบการจัดศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 
 จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห 

เปนการจัดการศึกษาแบบเตม็เวลา เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวยการศกึษา
ระดับบัณฑติศึกษา  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   
 มี  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค 

  ไมมี  
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคตน  เดือน มิถุนายน – เดือน กันยายน 
 ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ 
 ภาคฤดูรอน เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม 
  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับใน 

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
    1.  สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา  

1.1 สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือ 
เทียบเทา มีประสบการณในการทําปริญญานิพนธหรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือ 

     1.2 สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือ
เทียบเทา มีประสบการณในการทําสารนิพนธหรือมีผลงานทําปริญญานิพนธ หรือมีผลงานวิจัยจาก
ศึกษารายวิชาตางๆที่เก่ียวกับการวิจัยในระดับปริญญาโทที่ตอเน่ืองกันไปในหัวขอเดียวกันรวมกันแลว
ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  โดยผลงานวิจัยตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งน้ี
ใหถือวาเปนผูมีประสบการณในการวิจัยนอย ซ่ึงนิสิตจะตองศึกษารายวิชาเก่ียวกับการวิจัยตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร โดยไมนับหนวยกิต และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 
3.00 

1.3 กรณีผูที่สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา 



 15

สาขาอ่ืนๆ ที่ไมใชปริญญาทางดานการศึกษา จะตอง 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการศึกษา หรือตองมีประสบการณที่

เ ก่ียวของกับการศึกษาไมนอยกวา 3 ป  โดยมีเอกสารยืนยันมีผู รับรองที่เปน
ขาราชการไมต่ํากวาระดับ 7หรือเทียบเทา หรือเปนผูบังคับบัญชา ผูบริหารงาน 
หัวหนาหรือผูบริหารโครงการที่ปฏิบัติประสบการณน้ันๆ อยางนอย 2 คน  

- มีผลงานวิจัยทางการศึกษา (100 %) โดยผลงานวิจัยตองผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

           คุณสมบัติตามขอ 1.3 ใหถือวาเปนผูที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา และจะตอง
ศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรเพ่ิมเติมอีกไมนอย
กวา 6 หนวยกิตและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00  
 1.4 ในกรณีผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงคจะโอนยายเขามาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

      - ตองผานการศึกษารายวิชาที่เก่ียวของหรือมีความสัมพันธกับรายวิชาทาง 
การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษามาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต และตองมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.50   
 - มีประสบการณในการทําปริญญานิพนธหรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ไมนอยกวา 12 หนวยกิต หรือมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานในการทําสารนิพนธหรือผลงานวิจัยทาง
การศึกษาจากศึกษารายวิชาตางๆ ที่ตอเน่ืองกันรวมกันแลวตั้งแต 6 หนวยกิต ขึ้นไป 
หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาอ่ืนๆที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับหรือ
จากผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาอยางนอย 2 คน  
       - เปนผูแสดงความประสงคจะเขาศึกษาตอในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
       - ไดรับความเห็นชอบโดยมีมติเปนเอกฉันทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

   หลักสูตร  
2. มีความประพฤติดี 
3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา    

 
การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2548 ไดแก การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การรับโอนนิสิตจากสาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือหรือโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัย ดังน้ี    
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 1. ผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทและรายงานการวิจัย สารนิพนธ หรือ
ผลงานทางการศึกษาอ่ืนที่เทียบเคียง 

2. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผูรับรองตามกําหนดอยางนอย 2 คน 
ไดแก ผูบังคับบัญชา อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูควบคุมปริญญานิพนธ สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเทาทางดานการศึกษา ตอง
มีเอกสารรับรองประสบการณทางการศึกษา ไมนอยกวา 3 ป เพ่ิมเติม โดยมีผูรับรองที่เปนขาราชการ
ไมต่ํากวาระดับ 7หรือเทียบเทา หรือเปนผูบังคับบัญชา ผูบริหารงาน หัวหนาหรือผูบริหารโครงการที่
ปฏิบัติประสบการณน้ันๆ อยางนอย 2 คน และมีผลงานวิจัยทางการศึกษา (100 %) ที่ผานการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

     3. มีการสอบวัดความรูทางการศึกษาและการวิจัย ภาษาอังกฤษ (สําหรับผูไมมีคะแนน
สอบมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด) และ/หรือ มีการสัมภาษณเชิงวิชาการ  

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นควรรับเขาศึกษา  
 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 นิสิตที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา  และ/หรือมีประสบการณในการวิจัยนอย อาจมี

พ้ืนความรูไมเพียงพอในการศึกษา ตองใชเวลาในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมมากกวาปกต ิ
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 กําหนดและจัดใหนิสิตที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา  และ/หรือมีประสบการณในการ

วิจัยนอย ไดลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปนพ้ืนฐานความรู  นอกเหนือจากที่โครงสรางหลักสูตรกําหนด
เพ่ิมเติมโดยไมนับเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิต 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

       จํานวนนิสิตที่จะรับเขาเรียนในชวง 5 ป (2554 – 2558) จํานวน 60 คน แยกตามวิชาเอก 
ดังน้ี 

1. การศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา  
2.  การศึกษาปฐมวัย 

 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปที่ 1  20 - 20 - 20 
ชั้นปที่ 2  - 20 - 20 - 
ชั้นปที่ 3   20 - 20 
ชั้นปที่ 4    10 - 
รวม 20 20 40 30 40 
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ - - 10 10 20 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

รายการ ยอดรวม ตอหัว 
คาใชจายสะสม

ตอหัว 

ระดับหลักสูตร       
คาสอน (คณะ : จายจากเงินคาธรรมเนียม)     432,000     43,200.00    
คาวัสดุ (อยูท่ีหลักสูตร)       90,000       9,000.00    
คาจัดกิจกรรมท้ังหลักสูตร (อยูท่ีหลักสูตร)       90,000       9,000.00    
คาใชสถานท่ี (คาไฟฟาและคาปรับปรุงหองเรียน)(อยู

ท่ีคณะ)       50,000       5,000.00    
คาบริหารหลักสูตร (อยูท่ีหลักสูตร)       30,000       3,000.00    
รวมระดับหลักสูตร      69,200.00     69,200.00  
    

ระดับคณะ       
งบพัฒนาวิจัย        4,325.00    
งบพัฒนาหนวยงาน        4,325.00    
คาสวนกลางคณะ        8,650.00    
รวมระดับคณะ      17,300.00     86,500.00  
    

ปริญญานิพนธ       
คาตอบแทนกรรมการ      24,625.00    111,125.00  
    

ระดับมหาวิทยาลัย       
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย      20,835.94    
คาประกันความเส่ียง        6,945.31    138,906.25  
คาใชจายสวนกลาง       

สวนกลาง      13,080.00    151,986.25  
หอสมุดกลาง        9,000.00    160,986.25  
สน.คอมพิวเตอร        3,120.00    164,106.25  
บัณฑิตวิทยาลัย      17,712.00    181,818.25  

    

รวมคาใชจายตอหัวนิสิตท้ังสิ้น     181,818.25    181,818.25  

    
คาใชจายประมาณการตองวด      36,363.65  
คาใชจายประมาณการตองวด (ปรับเลขกลม)   37,000 บาท 
คาใชจายตลอดหลักสูตร    185,000 บาท  

 
ถัวจายตลอดหลักสูตร/นิสิต 1 คน เปนเงิน   185,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา   
 ระบบการศึกษาเปนแบบชัน้เรียน เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลยั 
      นิสิตที่เคยเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน 

หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคบัมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การเทียบโอนหนวยกติของรายวชิาในระดับ 
เดียวกันที่ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพ่ือนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การเทียบโอนความรู  
ทักษะและประสบการณจากการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศยัของนสิิตเพ่ือ
นับเปนหนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศกึษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและขอบงัคับ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จะตองเรียนและเลือกเรียนวิชาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

3.1  หลักสูตร   
3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  หลักสูตรจัดทําเปนแบบ 2(2) ใหเรียน

รายวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต และทําปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  ดังในตารางตอไปน้ี 

 

โครงสรางหลักสูตร หนวยกิต หมายเหตุ 

1. หมวดวิชาแกน    
ไมนอยกวา 

 
2. หมวดวิชาเอก    

ไมนอยกวา 
 
 
 

6 
 
 
6 
 
 
 
 

1. ผูทีไ่มมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา  ตองเลือกเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาที่กําหนดใหไมนอยกวา 6 
หนวยกิต  

2. ผูที่มีประสบการณในการวิจัยนอย เลือกเรียนรายวิชาที่
เก่ียวของกับสถิติและการวิจัยทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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โครงสรางหลักสูตร หนวยกิต หมายเหตุ 

3. ปริญญานิพนธ  36 3. ผูที่ไมมีผลคะแนนการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ 
หรือมีผลคะแนนนอยกวาเกณฑที่กําหนดตามเกณฑขัน้
ต่ําของบัณฑติวทิยาลัย จะตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการเรียนจากสถาบันอ่ืน
ที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
เพ่ิมเติมอีกไมนอยกวา 90 ชั่วโมง  

รวมจํานวนหนวยกิต 
ตลอดหลักสตูร 

48 
 

 
หมายเหต ุ  
1. ผูที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา  กําหนดใหเรียนรายวิชาสําหรับผูไมมีความรูพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาเพ่ิมเติม ตามที่กําหนดใหไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
- ผูที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา หมายถึง ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาปริญญา

บัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา   
2. ผูที่มีประสบการณในการวิจัยนอย กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เก่ียวของกับสถิติและ 

การวิจัยทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- ผูที่มีประสบการณในการวิจัยนอย หมายถึง ผูที่มีประสบการณในการทําวิจัยในรูปแบบ   

สารนิพนธ หรือมีผลงานทําปริญญานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา หรือมีผลงานวิจัยทาง
การศึกษาจากการศึกษารายวิชาตางๆ ในระดับปริญญาโทที่ตอเน่ืองกันรวมกันแลว นอย
กวา 12  หนวยกิต แตไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3. ผูที่ไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนนอยกวาเกณฑที่กําหนดตาม
เกณฑขั้นต่ําของบัณฑิตวิทยาลัยหรือเกณฑการทดสอบมาตรฐาน (ในระยะ 2 ปที่ผานมา) 
กําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือจาก
สถาบันภายนอกที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไมนอยกวา 90 
ชั่วโมง   

- ผูที่ไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนนอยกวาเกณฑที่
กําหนดตามเกณฑขั้นต่ําของบัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง ผลคะแนนการทดสอบ
วัดความสามารถภาษาอั งกฤษจากการทดสอบและการประเ มินของ
มหาวิทยาลัย  

- เกณฑคะแนนขั้นต่ําจากการทดสอบมาตรฐาน มีดังน้ี  
  TOEFL IBT    ไมนอยกวา      61         
  TOEFL PBT   ไมนอยกวา      550 
  IELTS      ไมนอยกวา      6         
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ในกรณีที่ผูที่ เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หากไมประสงคสําเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ
ประสงคจะขอสําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ใหทําปริญญานิพนธ มีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 
หนวยกิต และศึกษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรมหาบัณฑิตอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่ศึกษาไปแลวในระดับดุษฎีบัณฑิตสามารถเทียบโอน
ได โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  
 

3.1.3 รายวิชา 
1. รายวิชาสําหรับผูที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา   

 สําหรับผูที่ผูที่ไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา   กําหนดใหเรียนรายวิชาผูที่ไมมี
ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา   จํานวน  6 หนวยกิต ดังน้ี 

วกจ  506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
    SEM 506 Theory and Practice Curriculum Development    

           วกจ 507 วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู          3(3-0-6) 
                     SEM 507    Science of Education and Learning Management  

                    2. รายวิชาสําหรับผูมีประสบการณในการวิจัยนอย 
สําหรับผูที่มีประสบการณในการวิจัยนอย ใหเลือกเรียนรายวิชาที่เก่ียวของกับสถิติ

และการวิ จัยทางการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม           
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3. ผูที่ไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนนอยกวาเกณฑ 
ตามที่กําหนด (ในระยะ 2 ปที่ผานมา) กําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย          
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือจากสถาบันภายนอกที่ไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร        
ไมนอยกวา 90 ชั่วโมง   

          4. หมวดวิชาแกน กําหนดใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี   
           วกจ 801   สัมมนาประเด็นปญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู     
    เพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
             SEM 801 Seminar in Contemporary Education and Learning  
                                          Management Issues Problems for Development 
    วกจ 802  สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
      เพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 

   SEM 802 Seminar in Problems and Research Studies on Education 
     and Learning Management for Development 
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5.  หมวดวิชาเอก          
ก) วิชาเอกบังคับ  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังน้ี  

 วกจ 811  การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาขัน้สูง  
                                                                            3(3-0-6) 

    SEM 811 Quantitative Research and Advance Data Analysis in  
       Education 

   วกจ 812  การวิจัยเชิงคณุภาพและการวิเคราะหขอมูลทางการศกึษาขั้นสูง 
                 3(3-0-6) 

    SEM 812 Qualitative Research and Advance Data Analysis in  
       Education 

 วกจ 813  การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางการศึกษาปฐมวัย     3(3-0-6) 
    Advanced Research and development in Early Childhood 

Education 
  

ข) วิชาเอกเลือก ใหเลอืกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต ตามวิชาเอกจากรายวิชาตางๆ 
ดังตอไปน้ี  

 (1)  วิชาเอกการศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 
วกจ 821   ครูกับความเปนผูนําทางการศึกษา                            3(3-0-6)    
SEM 821  Teacher and Education Leadership  

   วกจ  822   การศึกษาและการพัฒนาโครงการทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
     3(3-0-6) 

   SEM 822  Study and Developing the Educational Project for Development 
                วกจ 823   การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพและ 
       แกปญหาความขัดแยง 3(3-0-6) 
 SEM 823  Education Management for Enhance Peace and Conflicts  
               Problems Solving 
  วกจ 824   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู    

    3(3-0-6) 
   SEM 824  Human Resource Development for Enhancing the  
        Lifelong Learning Organization 
  วกจ 825   สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหา 
        ทางการเรียนรู 3(3-0-6) 
   SEM 825   Seminar in Research and Curriculum Development for 
         Learning Disabilities  
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  วกจ 826    สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6)                    
   SEM 826   Seminar in Educational Standard and Educational Assurance  
   วกจ 827    สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
   SEM 827   Seminar in Educational Policy and Educational Planning 
  วกจ 828    สัมมนาการศึกษาพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  SEM 828 Seminar in Multicultural Education 

  วกจ  829 สัมมนาและประชุมปฏิบัติการการบริหารและการนิเทศทางการศึกษา   
                     และการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)  

 SEM 829 Seminar and Workshop on the Administration and Supervision   
                              of Education and Leaning Management 

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

       วกจ  832    สัมมนากระแสสังคมกับการพัฒนาการศึกษา      3(3-0-6) 
    SEM 832    Seminar in Current Social Innovation and Education Development 

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

(2) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 วกจ 841 การศึกษาปฐมวัยกับการพัฒนาประเทศ   3(3-0-6) 
SEM 841 Early Childhood Education and National Development 
วกจ 842   สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
SEM 842 Mental Health of Young Children   
วกจ 843 การสงเสริมภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย   3(3-0-6) 
SEM 843 Emergent Language Enhancement in Young Children 
วกจ 844 กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 
SEM 844 Activities Management Process for Young Children Development 
วกจ 845 การประเมินเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
SEM 845 Assessment of Young Children 
วกจ 846 สัมมนาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษาปฐมวัย   3(2-2-5) 
SEM 846 Seminar in Leadership in Early Childhood Administration 
วกจ 847 สัมมนาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
SEM 847 Seminar in Thai Children Rearing  

 วกจ 833 การศึกษาคนควาอิสระ 3(3-0-6) 
 SEM 833 Independent Study in Education 
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6. ปริญญานิพนธ   จํานวน   36    หนวยกิต              36(0-72-0) 
Dissertation       
ก) วกจ 921  ปริญญานิพนธ 1    12 (0-24-0) 

SEM 921 Dissertation 1 
  ข) วกจ 922  ปริญญานิพนธ 2    12 (0-24-0) 

  SEM 922 Dissertation 2 
  ค) วกจ 923  ปริญญานิพนธ 3    12 (0-24-0) 

  SEM 923 Dissertation 3 
 

 
ความหมายของรหัสวิชา  

เลขรหัสตัวแรก      หมายถึง รายวิชา ดังน้ี 
       7  หมายถึง  รายวิชาสําหรับผูไมมีพ้ืนความรูหรือประสบการณทาง 

การศึกษา 
 8  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาเอก 

9  หมายถึง ปริญญานิพนธ 
เลขรหัสตัวที่สอง   หมายถึง รายวิชา ดังน้ี 

0 หมายถึง รายวิชาสําหรับผูไมมีพ้ืนความรูหรือประสบการณทาง 
              การศึกษา หรือรายวิชาแกน 

   1 หมายถึง รายวิชาเอกบังคับ 
 2-3 หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในวิชาเอกการศึกษาและ 
     การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 
 4  หมายถึง รายวิชาเอกเลือกในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 เลขรหัสตัวสาม     หมายถึง  ลําดับรายวิชา 
 
ความหมายของหนวยกิต 

      ตัวเลขหนาคือจํานวนรวมของหนวยกิต     X (.....-….-.....) 
 ในวงเล็บ   ตัวเลขแรก หมายถึง  ชั่วโมงการบรรยาย 
   ตัวเลขที่สอง หมายถึง  ชั่วโมงกิจกรรม (2 ชม. เทากับ 1 หนวยกิต) 

ตัวเลขสุดทาย หมายถึง  ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง หรือ  
                                                                 ชั่วโมงการศึกษาอิสระที่ผูสอนกําหนด 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
        1.  แผนการจัดการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แผน ก 2  

                                                               ปที่  1 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วกจ 801    
 
วกจ 802 
 

สัมมนาประเด็นปญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู     
เพ่ือการพัฒนา 
สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือ
การพัฒนา       

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิต 6 

 

ปที่  1 ภาคเรยีนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วกจ  
วกจ 

วิชาเอกบังคับ 
วิชาเอกเลือก         

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิต 6 

 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2 และปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1    

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
วกจ 921 
วกจ 922 
วกจ 923 

ปริญญานิพนธ 1  
ปริญญานิพนธ 2 
ปริญญานิพนธ 3 

12 
12 
12 

รวมจํานวนหนวยกิต 36 
 
 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   
1. รายวิชาสําหรับผูไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา  

          กําหนดใหเรียน  6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี 
วกจ  506 ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
SEM 506 Theory and Practice Curriculum Development    

 ศึกษาและวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร อภิปรายปจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพล
ตอการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตรในระดับตางๆ ของ
ไทยและตางประเทศ กลยุทธในการพัฒนาหลักสูตรระยะยาวและหลักสูตรระยะส้ันที่
ตอบสนองความตองการและความจําเปนของทองถิ่น การวางแผนปฏิบัติการพัฒนา
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หลักสูตรระดับสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู การจัดเตรียม
เอกสารและวัสดุหลักสูตร การประเมินหลักสูตร    

 
วกจ 507      วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู         3(3-0-6) 
SEM 507     Science of Education and Learning Management  
   ศึกษา วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรู  รูปแบบการเรียนรูและ

กระบวนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และหลักการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
บริบทของสังคมไทยในภาวะปจจุบัน ปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรู การสรางและ
ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพผูเรียนทั้งดานสติปญญา ความรู 
ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม โดยใชสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู และ
ภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย ตลอดจนการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงธรรมชาติและ
พัฒนาการทางสมองของผูเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรในสถานศึกษาและใน
ชุมชน 

 
         2. หมวดวิชาแกน กําหนดใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี     

วกจ 801    สัมมนาประเด็นปญหาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา  
      3(3-0-6) 
SEM 801   Seminar in Contemporary Education and Learning Management Issues Problems  
 for Development 

     สัมมนาประเด็นปญหาทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูในปจจุบัน  แนวคิด 

ทฤษฎี กระแสวิทยาการ แนวปฏิบัติหรือกรณีศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปในดานการศึกษา
และการจัดการเรียนรู ที่กอใหเกิดความกาวหนาหรือเปนปญหาอุปสรรค ตอการพัฒนา
การศึกษาและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ทั้งในระดับชาติ หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมสําหรับนักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับอาเซียน
ศึกษา  เพ่ือพัฒนาความเปนพลโลก องคประกอบตางๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู แนวโนมในการพัฒนาและใชนวัตกรรมเพ่ือนําไปใชในการพัฒนา 
แกปญหาและประยุกตใชในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู     
 

วกจ  802 สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 
SEM 802 Seminar in Problems and Research Studies on Education and Learning    
 Management for Development 

   ศึกษาและวิเคราะหผลงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู กระบวนทัศน
ทางการวิจัยทางการศึกษา การสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาและการจัด       
การเรียนรูเพ่ือสรางความคิดรวบยอดในการสรางประเด็น หัวขอในการวิจัย ฝกออกแบบ
และปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ ฝกวางแผน ออกแบบ สรางเครื่องมือ
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วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 
3. หมวดวิชาเอก          

ก) วิชาเอกบังคับ  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ดังน้ี  
วกจ  811    การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาขัน้สูง 3(3-0-6) 
SEM 811    Quantitative Research and Advance Data Analysis in Education  

  ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณแบบตางๆ 
หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหขอมูลมูลทางการศึกษาดวยสถิติ
ตางๆ  ไดแก  สถิติวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ  การถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะหความ
แปรปรวนพหุนาม การวิเคราะหเสนทางอิทธิพล การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล และการวิเคราะหการจําแนก รวมทั้งการประยุกตใชการวิจัยและ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณในการการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
 

วกจ  812    การวิจัยเชิงคณุภาพและการวิเคราะหขอมูลทางการศกึษาขั้นสูง 3(3-0-6) 
SEM 812     Qualitative Research and Advance Data Analysis in Education  

 ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานที่จําเปนตอการกําหนดแบบแผนการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพแบบตางๆ หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การประยุกตใชการวิจัยเชิงคุณภาพใน      
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
 

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

 ศึกษาองคความรูทางการวิจัยที่เปนพ้ืนฐานในการใชกระบวนการวิจัยเชิง 
คุณภาพและการวิจัยเชิงปรมิาณขั้นสูงแบบตางๆ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษาปฐมวัย  
การทดสอบทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัยดวยวิธีการวิจัย ทั้งการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 
ดวยสถิติขั้นสูงและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การประยุกตใชการวิจัยฝกปฏิบัติจริงรวมทั้ง 
การพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงบูรณาการ 

 
  ข) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกติ ตามวชิาเอกจากรายวิชาตางๆ  
ดังน้ี 

1.  วิชาเอกการศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 
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วกจ 821     ครูกับความเปนผูนําทางการศึกษา                            3(3-0-6)    
SEM 821 Teacher and Education  Leadership 
  ศึกษา วิเคราะห  สังเกต บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ธรรมชาติของครู 

ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาของไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพการเปนครู  
ทั้งดานความรูและประสบการณ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน  ภาวะและบทบาทของ
ครูกับ     การเปนผูนําทางการศึกษาในสงัคมไทย ศึกษา วิเคราะหคุณธรรม จริยธรรมของ
นักการศึกษา  การจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมในหนวยงานและสังคม 
การสงเสริมใหมี   การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   

 
วกจ 822  การศึกษาและการพัฒนาโครงการทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา                     3(3-0-6) 
SEM 822  Study and Developing the Educational Project for Development             
    ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยตางๆ ทั้ง

ของไทยและตางประเทศ เก่ียวกับโครงการทางการศึกษา  ศึกษาวิธีการหรือกระบวนการ
ของโครงการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ศึกษา วางแผนจัดทําโครงการและ
ปฏิบัติการโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในชุมชนตามความสนใจของผูเรียน ชวยเหลือ 
พัฒนาหรือแกปญหาชุมชน โดยใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือ  

 
วกจ 823     การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพและแกปญหาความขัดแยง 3(3-0-6) 
SEM 823    Education Management for Enhance Peace and Conflicts Problems Solving 
        ศึกษาความแตกตางและความสําเร็จของนักเรียนและโรงเรียนตางๆ ที่ มี       

ความแตกตางทางวัฒนธรรม วิเคราะหปจจัยตางๆ ไดแก เชื้อชาติ ศาสนา ที่อยู เพศ 
ครอบครัว ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอความขัดแยงและการอยูรวมกันใน
ทองถิ่น ตลอดจนผลตอการเรียนรู กระบวนการเรียนรูและผลงานของนักเรียน ปรับแนวคิด
และวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคม วางแผนและออกแบบพัฒนาและลดชองวางและความขัดแยงเหลาน้ัน โดยใช
กระบวนการทางการศึกษาและการวิจัยในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการ
ใหมๆ เพ่ือนําไปสูสันติสุขของตนเองและสังคม  

                 
วกจ 824     การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมองคกรแหงการเรียนรู   3(3-0-6) 
SEM 824    Human Resource Development for Enhancing the Lifelong Learning Organization 

     ศึกษา วิเคราะห ปรัชญา แนวคิด และหลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งที่ 
เปนแนวคิดของสากลและของประเทศไทย สามารถวิเคราะห ปญหาอุปสรรคและ   
แนวโนมใหมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสภาวะปจจุบัน และสามารถวางแผนและ 

                ออกแบบกิจกรรมที่ประยุกตใช หลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการที่ใชในการพัฒนา 
                ทรัพยากรมนุษย เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
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วกจ 825     สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู      3(3-0-6) 
SEM 825    Seminar in Research and Curriculum Development for Learning Disabilities 

             ศึกษาและวิเคราะหผลงานวิจัยเก่ียวกับปญหาและลักษณะตางๆ ของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู  วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝกปฏิบัติ วิเคราะห และคนหาสาเหตุของเด็กที่มีปญหา
ทางการเรียนรู  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ  ฝกทํา
แบบทดสอบและแบบวินิจฉัย สรางแบบฝกและนวัตกรรมเสริมสรางศักยภาพ เสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กที่ มีปญหาทาง        
การเรียนรู    

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

     สัมมนาประเด็นมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาคนควา  
  วิเคราะหอภิปรายมาตรฐานการศึกษาและระบบ หลักเกณฑในการประกันคุณภาพ 
  การศึกษา การจัดทํามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา      
  การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพ โดยมุงเนนการประกัน 
  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
วกจ 827      สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา 3(3-0-6) 
SEM 827    Seminar in Educational Policy and Educational Planning 
                ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค ระเบียบ นโยบาย แผนการศึกษา

ระดับตางๆ ศึกษาปญหาอุปสรรคของนโยบาย กฎหมายที่มีผลกระทบตอการการวางแผน
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาระดับตางๆ และการ
ประเมินแผน  

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

      ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ความรู แนวคิดพ้ืนฐาน นโยบาย ในการจัดการศึกษา 
ในแนวทางของการศึกษาพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยโดยใชกรณีศึกษาของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ในประเทศไทย ศึกษา วิเคราะห หลักสูตรและการจัดการเรียนรู เก่ียวกับการศึกษา
ทางพหุวัฒนธรรมของไทยและตางประเทศ สัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรูจากฐาน
วัฒนธรรมอันหลากหลายและการรูจักตนเอง เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางเบื้องตนใน   
การพัฒนาการศึกษาพหุวัฒนธรรมทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ การเรียนรู        
การสรางสรรคและการเลือกส่ือและแหลงเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงในวิถีชีวิต  
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วกจ 829     สัมมนาและประชุมปฏิบัติการการบริหารและการนิเทศทางการศึกษาและ 
                 การจัดการเรียนรู   3(3-0-6)                    
SEM 829    Seminar and Workshop on the Administration and Supervision of Education  
                 and Leaning Management 

 ศึกษาวิเคราะห หลักการ ทฤษฎี การบรหิารและการนเิทศการศึกษา 
มาตรฐาน คณุภาพผูบริหารและผูนิเทศการศึกษา การควบคุม และการประเมินคณุภาพ 
การบริหารและการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู พฤติกรรมการบริหารและนิเทศ 
ทางวิชาการ การวิเคราะห วิจารณผลงานทางวิชาการทางการบริหารและการนิเทศ 
การศึกษา การศึกษา คนควางานวิจัย การออกแบบ สรางสรรค นวตักรรม ทางการ 
บริหารและการนิเทศการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหปญหาและ 
อุปสรรคในการดําเนินการนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนรู นําผลการศึกษามา 
วิเคราะหอภิปรายและ/หรือนําเสนอเพ่ือสัมมนาหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 

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

    ศึกษาวิเคราะห มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ทั้ง 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติตนและมาตรฐาน        
การปฏิบัติงาน การใชชีวิตและดํารงตนเปนผูมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตาม
หลักคุณธรรมขั้นสูงและตามหลักศาสนา เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม การสราง
จิตสํานึกตอสวนรวม การตระหนักในการปกปองสิทธิของตนและสวนรวม การคุมครอง
ดูแลรักษาระบบนิเวศและสาธารณสมบัติ ปญหาและขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยู
ในปจจุบันเพ่ือทบทวนและแกไขโดยใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยหลักการที่มีเหตุผล ยุติธรรม
และคานิยมอันดีงาม การสรางความเขมแข็ง ความกลาหาญ ทางจริยธรรม และจิตสํานึก
สาธารณะใหกับชุมชนและสังคม 

 
วกจ  832 สัมมนากระแสสังคมกับการพัฒนาการศึกษา    3(3-0-6) 
SEM 832   Seminar in Current Social Innovation and Education Development 

        ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห กระแสวิทยาการทางสังคม นวัตกรรม พฤติกรรมใน
สังคมและประเด็นปญหาสังคม ชองวาง ความแตกตางและความไมเทาเทียมทาง
การศึกษาในสังคมตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ  วิเคราะหปจจัยตางๆ ทางสังคม
และเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบาย กฎหมายตางๆที่มีผลตอความสําเร็จทางการศึกษาและการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน  รวมทั้งทั้งทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนา
การศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา ทองถิ่นและระดับประเทศ และผลกระทบทางสังคมที่มี
ตอเด็กและเยาวชนตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในสังคม
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ปจจุบัน  เพ่ือหาแนวทางทบทวนและแกไขและพัฒนาโดยใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวย
หลักการที่มีเหตุผล ยุติธรรมและมีคานิยมอันดีงาม 

 
วกจ 833 การศึกษาคนควาอิสระ           3(3-0-6) 
SEM 833     Independent Study  
        ศึกษาคนควาอิสระตามความสนใจ เก่ียวกับแนวความคิด งาน นวัตกรรม 

วิเคราะหปญหาและกรณีที่นาสนใจ เฉพาะดานการจัดการเรียนรู โดยการประมวลหลักวิชา 
ความรู แนวคิด ทฤษฎี ประสบการณและผลงานวิจัยมาประยุกตสูภาคปฏิบัติ  ในรูปแบบ
ของการทดลอง หรือการคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมอยางมีหลักเกณฑ รวมทั้งเสนอรูปแบบ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานดานการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  ภายใตการดูแลและ 
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

   
 2. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
 
วกจ 841 การศึกษาปฐมวัยกับการพัฒนาประเทศ     3(3-0-6) 
SME 841 Early Childhood Education and National Development 

          การศึกษาและวิเคราะหภาวะวิกฤตของเด็กไทยตั้งแตอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณีของไทย ศึกษาและ
วิเคราะหกรณีตัวอยางการจัดการศึกษาปฐมวัยกับการพัฒนาประเทศของประเทศอ่ืนๆ   
ฝกปฏิบัติการพัฒนาตน ในการเปนผูนําที่มีจิตสํานึกและมีความตระหนักในเรื่องสิทธิ์
ของเด็ก รวมทั้งปฏิบัติการการแกปญหาของเด็กในเมืองและชนบท  โดยอาศัยระบบ
และกลไกเพื่อขอความรวมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรอ่ืนๆที่เก่ียวกับการสิ่ง
เสริมพัฒนาเด็กใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย การผลักดัน
การศึกษาปฐมวัยเปนพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศ 

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

ศึกษาและวิเคราะหหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาของเด็ก
ปฐมวัย วิเคราะหลักษณะตัวบงชี้ ภาวะสุขภาพจิต ของเด็กปกติและเด็กที่มีปญหาใน
ระดับปฐมวัยฝกปฏิบัติการสรางหลักการ ระบบและกลไกในการสงเสริมสุขภาพจิต  
การชวยเหลือและการปองกันปญหาสุขภาพจิตเบื้องตนใหแกเด็กปฐมวัย การมี
จิตสํานึกและสรางความตระหนักในบทบาทหนาที่ของผูปกครอง ครู ผูบริหารและผู
บําบัดในการชวยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปญหาในรายบุคคลตลอดจนการบริหารจัดชั้น
เรียนใหเด็กพิเศษและเด็กปกติเรียนรูรวมกันอยางมีสุขภาพจิตที่ดี 
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วกจ 843 การสงเสริมภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
SME 843 Emergent Language Enhancement in Young Children 

ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่เก่ียวของกับสมอง ทฤษฏีที่
เก่ียวของกับพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุแปดขวบ 
รวมทั้งผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย วิเคราะหการจัด
สภาพแวดลอม องคประกอบตาง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอ  
การพัฒนาสงเสริมการใชภาษาของเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติการแสวงหารูปแบบ        
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการทางดานภาษาอยางเปนองครวมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย บนพ้ืนฐานของการสรางสิ่งแวดลอมทางดานภาษาที่เหมาะกับบริบทและ
วัฒนธรรมของสังคมทั้งในชนบท ในเมือง และประเทศ 

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

ศึกษาและวิเคราะหหลักการและทฤษฏีการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
วิเคราะหรูปแบบ กระบวนการและกลไกในการจัดกิจกรรมโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง 
วิเคราะหผลงานวิจัยและสรางองคความรู รวมทั้งฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กและบริบทของสังคม  

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

ศึกษาและวิเคราะหหลักการ ทฤษฏีที่เก่ียวของกับการพัฒนาองครวมของเด็ก 
วิเคราะหการบูรณาการประเมินผล กับการจัดการเรียนรูเด็กปฐมวัย แนวความคิดใหม
ของการประเมินการเรียนรูเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการสราง การใชและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมินแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการอยางมี
จรรยาบรรณ รวมทั้งจัดทําระบบและกลไกของการประเมินและการรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยไปสูผูปกครองและชุมชน  

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

ศึกษาและวิเคราะห แนวคิด หลักการ ทฤษฎีภาวะความเปนผูนําและการ
บริหารงานทางการศึกษาปฐมวัยบนพื้นฐานทางดานคุณธรรมจริยธรรม ระบบ            
การทํางานบนพื้นฐานของนักบริหารมืออาชีพ ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปจจุบันรวมทั้งสามารถประยุกตทักษะทุกดานมาใชในการแกปญหาและพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย 
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วกจ 847 สัมมนาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
SME  847 Seminar in Thai Children Rearing  

ศึกษาและวิเคราะหหลักการแนวคิด ทฤษฏีในการสงเสริมอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ อิทธิพลของปจจัยที่เก่ียวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ระบบและกลไกของสถาบันครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย และการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย ฝก
ปฏิบัติการ แสวงหาแนวทางในการดํารงไวของระบบ การอบรมเลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงาม รวมทั้งการรูจักประยุกตความเจริญ
ทางดานการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีมาผสมผสานใหเหมาะกับสภาพการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยแบบไทย 

 
วกจ 833 การศึกษาคนควาอิสระ       3(3-0-6) 
SEM 833     Independent Study  
            ศึกษาคนควาอิสระตามความสนใจ เก่ียวกับแนวความคิด งาน นวัตกรรม 

วิเคราะหปญหาและกรณีที่นาสนใจ เฉพาะดานการจัดการเรียนรู โดยการประมวลหลักวิชา 
ความรู แนวคิด ทฤษฎี ประสบการณและผลงานวิจัยมาประยุกตสูภาคปฏิบัติ  ในรูปแบบ
ของการทดลอง หรือการคนควาหาขอมูลเพ่ิมเติมอยางมีหลักเกณฑ รวมทั้งเสนอรูปแบบ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานดานการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  ภายใตการดูแลและ 
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 
4. ปริญญานิพนธ 36(0-72-0) 

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

             สรางหัวขอและเคาโครงปริญญานิพนธ โดยการจัดสัมมนาการสรางหัวขอ 
ปริญญานิพนธ ผูเรียนแตละคนสรางหัวขอปริญญานิพนธ โดยการการแสวงหาความรู 
ศึกษา วเิคราะห ประเด็นปญหาสําคัญและสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ การบรูณาการ
ความรูทั้งภายในภายนอกสาขา การนําความรูและประสบการณไปใชในการกําหนดหัวขอ
วิจัยในการพฒันาการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรูไดอยางสรางสรรค การออกแบบ 
วางแผน การวิเคราะหและแกปญหา ปรับปรุงโครงการวิจัยดวยตนเอง สรุปและนําเสนอ
ความคิดรวบยอดที่เก่ียวของ (Conceptual Paper) การวิพากษจากคณะกรรมการและ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเรียนพัฒนาเปนโครงการปริญญานิพนธฉบบัสมบูรณ โดยเขียนเปนความ
เรียงเชิงวชิาการขั้นสูงตามรปูแบบการเขยีนและองคประกอบของโครงการการวิจัยไดอยาง
สละสลวย ลุมลึก ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และสอบเคาโครงวทิยานิพนธไดในระดับผาน 
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วกจ 922  ปริญญานิพนธ 2  12 (0-24-0) 
SEM 922 Dissertation  2 

              ออกแบบ สรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ  ตรวจสอบคุณภาพของ 
เคร่ืองมือวิจัยโดยใชเคร่ืองมือวิจัยและวธิกีารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และการเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล จนไดขอสรุปตามที่
วางแผนไวในเคาโครงการวจัิย โดยอยูภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ 
 

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

การอภิปรายผล หลักกเกณฑการอภิปรายผล การสรุปผลการวิจัย การเรียบเรียง
ปริญญานิพนธฉบบัเตรียมสอบปากเปลา ยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัยโดยผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ สอบปากเปลาปรญิญานิพนธ ปรับปรุงแกไขเลมปริญญา
นิพนธตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ยื่นเสนอเลมปรญิญานิพนธฉบับสมบูรณตอ
มหาวิทยาลัย และสรุปเปนบทความที่มีคณุภาพเพื่อจัดสัมมนาหรือ เผยแพรและเพื่อการตีพิมพ 

 
หมายเหตุ  

1.   ปริญญานิพนธ เปนการวิจัยเปนรายบุคคล เปนการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูงดานวิทยาการ
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู โดยการแสวงหา คนควาขอมูลจากการอานจากเอกสาร ตําราและ
แหลงความรูตางๆ การศึกษาและปฏิบตังิานทางการศึกษา ประมวลเปนความคิดเพ่ือสรางสรรคผลงาน
และขอเสนอโครงการปริญญานิพนธ เพ่ือนําไปสูการคนพบความรูใหม ความคิดใหม วิธีการใหม หรือ 
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขพัฒนาสิ่งตางๆ ที่มีอยูแลวใหมีคณุภาพ เปนประโยชนตอบุคคล สังคม
และประเทศชาติ สามารถเขียนเอกสารวชิาการและการเผยแพรองคความรูที่คนพบไดอยางมีคุณภาพ 

2. การศึกษาดูงาน  ผูเรียนอาจไปศึกษาดูงานในหรือตางประเทศ โดยกําหนดวัตถุประสงค
และประเด็นของการศึกษาใหเชื่อมโยงกับศาสตรสาขาวทิยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของผูเรียน 

 
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจําตวับัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของ

อาจารย  (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน   
มีคุณวุฒิและจํานวนสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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ลําดับท่ี ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย คุณวุฒิ เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี Ph. D. (Secondary Education) 3 1201 00454 19 8 
2 รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) 3 5199 00123 51 4 
3 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาติ Ph. D. (Secondary Education – 

Mathematics  Education) 
3 1705 00043 56 0 

4 รศ.ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงศ Ph. D. (Early Childhood Education)   5 7099 90004 11 5 
5 อาจารย ดร.รุงทิวา แยมรุง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 5 1201 00065 48 1 

 
3.2.2 อาจารยประจํา อาจารยที่มีหนาที่หลักในการสอนและวิจัย และปฏิบัติงานเต็มเวลา 

 

ลําดับท่ี ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย คุณวุฒิ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

1 รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
       (การประถมศึกษา) 

3 1020 01892 20 2 

  ค.ม. (การประถมศึกษา)  
  Ed. D. (Curriculum and Instruction)  
2 อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป วท.บ. (พยาบาล) 3 1008 00078 41 5 
  ค.บ. (มัธยมศึกษา)  
  สค.ม. (ประชากรศาสตร)  
  Ed. D. (Curriculum and Instruction -  

         Early Childhood Education) 
 

3 รศ.ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
       (การประถมศึกษา) 

5 7099 90004 11 5 

  ค.ม. (การประถมศึกษา)  
  Ph.D. (Elementary, Early  

     Childhood & Gifted Education) 
 

4 อ. ดร. กิตติชัย  สุธาสิโนบล คบ. (การประถมศึกษา) 
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) 
         (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
กศ.ม. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ด.. (หลักสูตรและการสอน) 

3 2601 00535 66 9 

5 อ.ดร.ดวงใจ  สีเขียว คบ. (การมัธยมศึกษา) 
      (วิทยาศาสตรท่ัวไป-เคมี) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
คด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

3 6104 00378 45 0 

6 รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ กศ.บ. (พลศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2) 3 5199 00123 51 4 
  ค.ม. (พลศึกษา)  
  กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)  
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ลําดับท่ี ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย คุณวุฒิ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
7 อ.ดร.พรทิพย สิริภัทราชัย กศ.ม. (สุขศึกษา) 

ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)   

3 1007 01143 31 6 

8 อ.ดร.รุงทิวา  แยมรุง ค.บ. (คณิตศาสตร-ชีววิทยา) 
ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 

5 1201 00065 48 1 

9 รศ.ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี B.S. (Chemistry) 
M.A. (Curriculum & Instruction) 
Ed. D. (Curriculum & Instruction) 

3 1201 00454 19 8 

10 อ.ดร.สนอง  ทองปาน กศ.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

3 4116 00567 08 9 

11 รศ.ดร.สมชาย  ชูชาติ กศ.บ. (คณิตศาสตร) 
ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
Ph.D. (Secondary Education – 
Mathematics  Education) 

3 1705 00043 56 0 

12 รศ. ดร.สุนีย  เหมะประสิทธิ์ ค.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
(การสอนวิทย-คณิตศาสตร)               
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 
ค.ม. (สถิติการศึกษา) 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

3 1002 00257 65 3 

13 รศ.ดร.เสาวลักษณ  รัตนวิชช อ.บ. (อังกฤษ, ฝรั่งเศส) 
M.A. (TESL) (Teaching English as 
a Second Language) 
Ph.D. (Curriculum and Instruction)  

3 1015 02110 93 1 

14 ผศ.ดร.สุชาดา สุธรรมรักษ ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)   

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)   
Ed. D. (Curriculum and Instruction in  
          Post-secondary Education) 
 

3 1006 02798 27 6 

15 อ.ดร.วัฒนีย โรจนสัมฤทธิ์ ศษ.บ. (เกียรตินิยม อันดับ /) 
(ภาษาอังกฤษ) 

M.S. (Mid. Management)  
Ph.D. (Adult/Continuing Education) 

3 1022 01656 75 0 
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       3.2.1  อาจารยพิเศษ 

ลําดับท่ี ตําแหนงและรายชื่อคณาจารย คุณวุฒิ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

1 ศ.ดร.จรรจา สุวรรณฑัต Ed. D   (Education Psychology)   
2 ศ.ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย วท.บ. เกียรตินิยม (การวัดผล  

         การศึกษา)   
ค.บ. เกียรตินิยม (มัธยมศึกษา)   
ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)  
Ph.D. (Education)  

 

3 ศ.ดร.ทรงศักด์ิ ศรีกาฬสินธุ Ed. D (Educational Administration)  
4 ศ.ดร.อารี  สัณหฉวี Ed. D  (หลักสูตรและการสอน 

      การอุดมศึกษาและการฝกหัดครู) 
 
 

5. รศ.ดร.ชาญวิทย เทียมบุญ
ประเสริฐ 

กศ.บ. (คณิตศาสตร - ฟสิกส) 
กศ.ม. (วัดผลการศึกษา) 
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผล
การศึกษา) 

 

6. ผศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

 

7 รศ.ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
8 อ.ดร.สุวพร  เซ็มเฮง กศ.บ. (คณิต-วิทย) 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  
Ph.D. (Educational Research and  
          Evaluation) 

 

9 รศ.ดร.ฉวีวรรณ  เศวตมาลย ค.บ. (คณิตศาสตร) 
M.Ed. (Mathematics Education) 
Ed. D. (Mathematics Education) 

 

10 รศ.ดร.นภาภรณ หะวานนท Ph. D (สังคมวิทยา)  
11 รศ.ดร.ศักด์ิชัย นิรัญทวี กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร)  
12 ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ Ph.D (วิจัยการศึกษา)  

 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ไมมี)  
 - 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

ขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอที่เก่ียวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา วทิยาการดานการศึกษาและการจัดการเรียนรู ที่สงผลตอการพัฒนา
การศึกษาและพัฒนาผูเรียน 

5.1 คําอธิบายโดยยอ การวิจัย ปริญญานิพนธและโครงงานดานการศึกษาเปนงานวิจัยทาง
สังคมศาสตรที่มุงเนนดานการแกปญหา พัฒนาตลอดจนการสรางองคความรูทางการศึกษาและ      
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การจัดการเรียนรูตามความสนใจและตามความจําเปนของนิสิต โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุม 
ดูแล ทั้งน้ีโดยมีกระบวนการขั้นตอนตางๆเปนไปตามระเบียบของบณัฑิตวทิยาลยั นับแตการเสนอ   
เคาโครงวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิจัย การแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการทําและการสอบ
ปากเปลา 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
    นิสิตมีความรูความสามารถอยางลุมลกึและเชี่ยวชาญในการกําหนดปญหาและสืบคนขอมูล

วิจัย สามารถวิเคราะหวิจารณ แยกแยะแนวคิดที่ใหมและซบัซอน  สามารถประเมินและสังเคราะห 
ขอมูลแลวนํามาออกแบบ เขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยใชขอมูลทางวิชาการที่ลกึซ้ึง  ดําเนินการวิจัย 
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบประสิทธภิาพและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูลและใช
สถิตวิิเคราะหขอมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัยอยางเปนระบบ และนําเสนอรายงานการวิจัยตอสังคม
อยางแพรหลาย 

 
 5.3 ชวงเวลา  

    ปที ่2 ภาคการศึกษา 1 เปนตนไป  
 
5.4  จํานวนหนวยกิต   
    36 หนวยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ  
    มีการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนิสิต นับแตการสอนใน

รายวิชาตางๆเพื่อสรางความรูพ้ืนฐานในการวิจัย การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา
ชวยเหลือนิสิต การแตงตั้งกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ การกําหนดเวลาในการนัดหมายให
คําปรึกษานิสติทั้งทางตรงและทางจดหมายอีเลคโทรนคิ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย
และแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเลา การกําหนดชวงเวลาในการยื่นขอเสนอเคาโครงวิจัย  การประชุม
พิจารณาโครงการวิจัย ชวงเวลาการยื่นขอสอบปากเปลา และระยะเวลาสิ้นสุดการสอบปากเปลา ในแต
ละปการศกึษา ประกาศใหนิสิตทราบโดยกําหนดเปนปฏิทินทางการศึกษา 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
    มีการประเมินผลเปนระยะ ตั้งแตการสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากเอกสาร   

เคาโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเคาโครงวิจัย การสอบปากเปลา โดยใหมี      
การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมผลการประเมินยังไมไดมาตรฐาน 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม
ความเปนครู และปฏบิัตตินตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีความยุติธรรม เมตตาธรรม 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ อุทิศตนเพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคมที่มีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง 

• กําหนดวิชาสอน ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรก 
ในกระบวนการเรียนการสอน 

• จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
จัดสถานการณตางๆ จัดประสบการณเปนปกติและใน
โอกาสพิเศษ  

• การอบรม สัมมนา ตางๆเพ่ือเสริมสราง เพ่ือเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก ในการสืบสาน สรางสรรค 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย ทั้งดานการแตงกาย 
มารยาทไทยและวถิีไทย ตลอดจนจัดสถานการณ 
ประสบการณเชนการอบรม สัมมนา ตางๆเพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกและเปนผูนําในการสืบสาน สรางสรรค 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย และพัฒนา อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

มีความเปนผูนํา เปนแบบอยางที่ดีใน
การปฏิบัตตินดานคุณธรรม จริยธรรม  
เปนผูนํา มีความเปนผูนําและแสดงออก
ทั้งทางดานคุณธรรม จริยธรรมและดาน
วิชาการไดอยางเหมาะสม รวมมือกับผูอ่ืน
ในหนวยงานในสถานศึกษา ในชุมชนใน
การพัฒนาผูเรียนและสังคมอยาง
สรางสรรค สามารถจัดการขอโตแยงและ
ปญหาตาง ๆ  
 

• ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการ
เรียนการสอน 

• สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม 
ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ เชนการจัด
กิจกรรมกลุม การทาํงานเปนทีม การอบรม สัมมนา ตางๆ 

• การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุม กิจกรรมปฏิสัง
สรรค พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นและ
บุคลากรจากหนวยงานอื่น 

เปนนักอนุรักษไทย ภูมิใจและเห็น
คุณคาของความเปนไทย นิยมไทย และ
ดํารงไวซ่ึงความเปนไทย ตลอดจนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
 

• สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม 
ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ เชนการจัด
กิจกรรมกลุม การทํางานเปนทีม การอบรม สัมมนา ตางๆ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

นักพัฒนา  ผูเรียนและสวนรวม 
มีจิตสํานึกและเปนผูนําในการสืบสาน 
สรางสรรค วฒันธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาไทย   

• การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุม กิจกรรมปฏิสัง
สรรค พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นและ
บุคลากรจากหนวยงานอื่น 

• การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การใหความรัก ความเมตตาและเอาใจใส
โดยอาจารยผูสอน และโดยระบบอาจารยที่ปรึกษา 

• การปฏิสังสรรค พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
บุคลากรจากภายในและหนวยงานอื่น 

เปนนักบริการ มนุษยสัมพันธ และมี
ความรวมมือกับผูอ่ืนในสังคมอยางเต็มที่
ในการทํางานและ รวมมือกับผูอ่ืนใน
หนวยงานในสถานศึกษา ในชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียนและสังคมอยางสรางสรรค 
การใชเทคโนโลยีเพ่ือการรายงานและการ
นําเสนอขอมูล  มีความสามารถในการ
สื่อสารอยางสรางสรรคโดยการรายงาน 
การเขียนผลงานทางวิชาการ 

• สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรม 
ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณ เชนการจัด
กิจกรรมกลุม การทํางานเปนทีม การอบรม สัมมนา  

• การจัดกิจกรรมและการทํางานกลุม กิจกรรมปฏิสัง
สรรค พบปะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นและ
บุคลากรจากหนวยงานอื่น 

• การทัศนศึกษาดูงาน การจัดโครงการกีฬาและ
นันทนาการ การใหความรัก ความเมตตาและเอาใจใส
โดยอาจารยผูสอน และโดยระบบอาจารยที่ปรึกษา 
• การปฏิสังสรรค พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

บุคลากรจากภายในและหนวยงานอื่น 
เปนนักวิชาการ 
เปนผูที่มีความรู ความเขาใจในแนวคิด 
ทฤษฎีดานการศึกษาและการจัดการ
เรียนรูอยางถองแท  การเขากิจกรรมทาง
วิชาการ การเปนสมาชิกชมรมกลุมทาง
วิชาการ การสรางผลงานทางวิชาการ 
 

• ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการ
เรียนการสอน 

• จัดกิจกรรม ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณเชน
การศึกษา ดูงานตางๆเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

• การศึกษา คนควา และวิจัย การศึกษา ดูงานตางๆเพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการใช พัฒนา สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรยีนรู 

• มีความสามารถในการสรางสรรคโดย และเขียนรายงาน  
การเขียนผลงานทางวิชาการ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

เปนนักปฏิบตัิ 
ที่มีความสามารถในการสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชในการพัฒนา 
หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

• การจัดกิจกรรม การกําหนดใหศึกษาคนควา ดวยตนเอง 
ตลอดจนจัดสถานการณ ประสบการณเชนการอบรม 
สัมมนา ตางๆ 

• การวิจัย คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทาง
การศึกษาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพใน 

• การประยุกตใช การวิจัย คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ 
ในวิชาชีพทางการศึกษา การทําโครงงาน  

การเรียนภาคปฏิบัติ  

• การศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทาง
การศึกษา  มีระบบ กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน 

เปนนักวิจัย และสรางสรรค 
สามารถทําการวิจัย การวิเคราะหการ
กําหนดปญหา และสามารถนํา
ผลการวิจัยและการคนความา
ประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู 

• การกําหนดเน้ือหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมสอดแทรก  สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
จัดกิจกรรม  

• การกําหนดใหศึกษาคนควา ดวยตนเอง  
• การจัดสถานการณ ประสบการณเชนการอบรม สัมมนา 
ตางๆเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการใช การวิจัย  

เปนนักคิด  
ที่มีทักษะการวิเคราะห ใชสถิตวิิเคราะห  

ใหความรูในรายวิชา และสอดแทรกในกระบวนการเรยีนการ
สอน การวิเคราะห วิพากษ อภิปรายกลุม การการทําวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา คนควา ทําปริญญานิพนธ 
ทําวิจัย ทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ การใชเทคโนโลยีในการ
จัดทําและเสนอขอมูล การนําเสนอผลงานตอหนาชุมชน การ
เขียนผลงานทางวิชาการ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ              
การประเมินผล 
การเรียนรู ดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก  
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของ
คุณวุฒิระดับท่ี 6 ปริญญาเอก อยางนอย ตอง
เปน ดังนี้  
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1  สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีท่ีไมมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอท่ีจะ
จัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลย
พินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน 
ดวยหลักการท่ีมีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
สามารถใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอ
ความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ 
 1.2แสดงออกหรือส่ือสารขอสรุปของปญหาโดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบ 
สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจ
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแยงและปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเอง
และผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริม
ใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนท่ีกวางขวาง
ขึ้น  
1.3  ริเริ่มในการชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
จรรยาบรรณและยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยูเพ่ือการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยาง
จริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาท่ี
มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน  

1.การกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนดาน
คุณธรรมจริยธรรม นับแตเริ่มสอน ตังแต
กาํหนดประมวลรายวิชา เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ท้ังแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอดาน
คุณธรรม จริยธรรมและสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการ
เรียนการสอน  
3.จัดสถานการณและจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมมี
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา 
4. การแตงกาย การพูด กริยา วาจา 
พฤติกรรมการเรียนและพฤตติกรรมอื่นๆ 
การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบ ความ
มีวินยั การคํานึงถึงสวนรวม การวากลาว
ตักเตือนและการลงโทษ 
5.การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน  
6.การตรวจสอบการเขาเรียน การเขมงวด
ในการสงงาน การสอบ การปองกันการปะ
พฤติมิชอบ การจัดท่ีนั่ง 

1.ประเมินจาก
พฤติกรรมการเขาเรียน 
การตรงตอเวลา ความ
มีวินัยในการเรียน  
2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน 
3. ประเมินจากการ
กริยา มารยาท การ
แตงกาย การพูด และ
การแสดงออกอ่ืนๆ 
4. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน 
การทํางานและการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ 
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(2) ดานความรู  
 

ผลการเรียนรูดานความรู 
 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา         
การเรียนรูความรู 

กลยุทธ            
การประเมินผล 
การเรียนรู          
ดานความรู 

2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแท  
ในเนื้อหาสาระวิทยาการและนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู  ตลอดจนหลักการและทฤษฎีท่ี
ทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและการเรียนรู อาทิ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ส่ือ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

2.2 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการ 
ปฏิบัติทางวิชาชีพทางการศึกษาอยางลึกซึ้งในระดับ
แนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ
ทางการศึกษาและการเรียนรู  ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปจจุบันท่ีมีตอการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู สามารถนําความรูมาประยุกตในการศึกษา 
คนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ ในวิชาชีพทาง
การศึกษา   

2.3 มีความรู เขาใจและตระหนักในแนว 
ปฏิบัติในวิชาชีพท่ีเปนอยูในสภาพแวดลอมของ
ระดับชาติและนานาชาติท่ีอาจมผีลกระทบตอสาขา
วิชาชีพ รวมท้ังเหตุผลและการเปล่ียนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต  

1.การกําหนดเนื้อหาสาระไวใน
ประมวลรายวิชา กําหนด กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่
เนนความรู 
2.อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ท้ังแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอ
ในกระบวนการเรียนการสอน  
3.สอดแทรกในกระบวนการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรู   
4.จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม เสริมสรางความรู เชนการ
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
5.การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ  
6.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
คนควา วิจัย สามารถนําความรูนํามา
ประยุกตในการศึกษา และขยายผล
เพ่ือการคนควาวิจัยทางการศึกษา   

1.ประเมินจากการ
สังเกต การตอบ
คําถาม การอภิปราย 
การสัมมนา 
2. ประเมินจาก
ผลงาน การนําเสนอ
ผลงาน 
3.ประเมินจากการ
สอบ 
4.ประเมินจาก
ผลงานวิจัย 
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(3) ดานทักษะทางปญญา  
 

ผลการเรียนรู 
ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา          
การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธ              
การประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา 

3.1  สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี
และเทคนิคการแสวงหาความรู มีความสามารถใน
การแกปญหา และขจัดอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ใน
สังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกันและแกไขปญหา และ มีการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ     
ท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอม               
3.2  ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
การจัดการบริบทใหมท่ีไมคาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือ
ตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณท่ีมีขอมูลไมเพียงพอ 
สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพ
ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ โดยบูรณา
การความรู ความคิดเพ่ือสรางองคความรูใหมท่ีลุม
ลึก โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม
หรือเสนอเปนความรูใหมท่ีทาทาย  สามารถใช
เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะ 
 3.3  วิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดย
การใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปท่ีสมบูรณ
ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติใน
วิชาชีพท่ีมีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญความสามารถ
ในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

1.การกําหนดเนื้อหาสาระดานการคิด
และทักษะทางปญญาไวในประมวล
รายวิชา กําหนด กิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลที่เนน
ความคิดและทักษะทางปญญา 
2.อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ท้ังแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอใน
กระบวนการเรียนการสอน  
3.สอดแทรกในกระบวนการเรียนการ
สอน จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรู   
4.จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
เสริมสรางความรู เชนการอบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
5.การมอบหมายใหศึกษาคนควาและ
สัมมนา อภิปราย ความรูเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพ  
6.สงเสริมและสนับสนุนใหศึกษา คนหา 
แสวงหา พัฒนาความรูใหม สามารถนํา
ความรูนํามาประยุกตในการศึกษา การ
คนควาวิจัยทางการศึกษา   
-เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การ
สืบคนขอมูลความรูแบบตางๆไดดวย
ตนเอง โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  การสืบคนขอมูลเพ่ือ
เสนอโครงการวิจัย  
 - การฝกใหสามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย ส่ิงตีพิมพทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหมๆเสนอเปนความรูใหม สามารถ
ดําเนินการวิจัย  
 

1.ประเมินจากการ
สังเกต การตอบคําถาม 
การอภิปราย การ
สัมมนา 
2. ประเมินจากผลงาน 
การนําเสนอผลงาน 
3.ประเมินจากการสอบ 
4.ประเมินจาก
ผลงานวิจัย 
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ผลการเรียนรู 
ดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา          
การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธ              
การประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 

- การสรางเครื่องมือวิจัย  
- การวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติและ
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูล 
-การสรุปและอภิปรายผลขอมูล การ
สืบคนขอมูลเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสมบูรณ 
 

 

 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ  
 

ผลการเรียนรู 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการ
ประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทาง 
วิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน วิเคราะห
และแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ัง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองและ องคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนในการพัฒนาวิชาชีพอยู
เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเรียนรู 
โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับลูกศิษยและผูรับบริการ 
และมุงพัฒนาผูเรียนและผูรับริการเต็มศักยภาพ 
พัฒนางานสอน ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีของ
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบและเกิดผล
จริง  
4.2 สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยาง 
สรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการ
เปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ี
ซับซอน มีการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ 

1.อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ท้ังแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอใน
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
มนุษยสัมพันธ  
2. จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
เสริมสรางความสัมพันธและความ
รับผิดชอบ  เชนการอบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู 
จัดสถานการณ ประสบการณในการ
พัฒนาปฏิบัติตน จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ใหสามารถอยูรวมและทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
   ฝกปฏิบัติทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การ
จัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ
อยางเหมาะสม 

1.ประเมินความ
รับผิดชอบ จากการเขา
เรียน การตรงตอเวลา 
ความมีวินัยในการ
เรียน  
2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในการเรียน
และการทํางาน  
3. ประเมินจากการ
กริยา มารยาท การ
แตงกาย การพูด และ
การแสดงออกอ่ืนๆ 
4. ประเมินจาก
พฤติกรรมการเรียน 
การทํางานและการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ การ
รวมมือกับผูอ่ืน 
 

 



 45

ผลการเรียนรู 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธการ
ประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และ
การรูจักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
4.3 มีความรับผดิชอบในการดําเนินงานของตนเอง 
รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา ในชุมชนในการ
พัฒนาผูเรียนและสังคมอยางสรางสรรคและรวมมือ
กับผูอ่ืนอยางเต็มท่ีในการจัดการขอโตแยงและ
ปญหาตาง ๆ แสดงออกทักษะการเปนผูนําได
อยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

สามารถแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน 
หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพได
ดวยตนเองสามารถตัดสินใจในการ
ดําเนินงานดวยตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได รวมท้ังวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานระดับสูงได ท้ังระบบการ
เรียนการสอนและระบบอ่ืนๆหรือ
กิจกรรมตางๆท่ีจัดขึ้น เชนการเรียนเปน
กลุม การทํางานเปนทีม กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน การทํา
โครงงาน ฯลฯ 
การกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนดานความ
รับผิดชอบท้ังดานการเรียน การทํางาน 
กจิกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

5.ประเมินจากคะแนน
ผลการทํางานเปนกลุม 
การวางแผนการ
ทํางาน การดําเนินงาน
และการแกปญหา 
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(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข          

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา          
การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห    
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการ
ประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  มีความสามารถคัดกรองขอมูลทาง
คณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษา
คนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไข
ปญหาในดานตาง ๆ  
5.2  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด 
ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของ
ตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัด
และลดปญหาความขัดแยงตางๆ  
5.3  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลัก
เหตุผลและความถูกตอง โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
มีตอตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสมกับกลุม
บุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนท่ัวไป สามารถเลือก แสวงหาขอมูล
ขาวสารและใชเทคโนโลยีดานตางๆ  มีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเอง
และสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การ
ทํางาน การแกปญหา อยางสรางสรรค ถูกตอง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม   ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการส่ือสาร ท่ีมปีระสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม นําเสนอรายงาน
ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผาน
ส่ิงตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ีสําคัญ 

- อาจารยผูสอนใหความรูในรายวิชา
ตางๆ ท้ังแนวคิดทฤษฎีและขอเสนอใน
กระบวนการเรียนการสอน  
- จัดประสบการณการเรียนรู
สถานการณและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม 
เสริมสรางการใชสถิติ ตัวเลข และ
ทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี   
- การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใน
การเลือก แสวงหาขอมูลขาวสารและใช 
เทคโนโลยีดานตาง ๆ เชน การใช
คอมพิวเตอรเพ่ือการนําเสนอขอมูล 
การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการคนควา 
การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู 
การใชเทคโนโลยี ในดานการเรียนรู 
การเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
ส่ือสาร การทํางาน การแกปญหา อยาง
สรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมี
คุณธรรม   การกําหนดกิจกรรมการ
นําเสนอขอมูลโดยการใชวิธีการส่ือสาร 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
- การทําวิจัย การใชสถิติเพ่ือวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัย  
-ความสามารถเสนอและถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก 
และทัศนะของตนเองเพ่ือนําเสนอขอมูล
รายงานและเสนอเดาโครงการวิจัย  
- การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณ โดยผานกระบวนการ
เรียน การสอบ การเสนอเคา
โครงการวิจัย การสอบปากเปลาในการ  

1.ประเมินจากการ
สังเกต การตอบคําถาม 
การอภิปราย การ
สัมมนา 
2. ประเมินจากผลงาน 
การการนําเสนอ
รายงาน นําเสนอ
ผลงาน 
3.ประเมินจากการสอบ 
4.ประเมินจาก
ผลงานวิจัย 
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ผลการเรียนรู 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข          

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา          
การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห    
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการ
ประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        ทําปริญญานิพนธและโครงงานดาน
การศึกษาตางๆ  
 - การนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่
เปนทางการและไมเปนทางการผานส่ิง
ตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง
วิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ี
สําคัญ 

 

 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
 
 

รายวิชา 

 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิชาแกนและวิชาเอกบังคับ 
วกจ 701    ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร O O O      O    O   
วกจ 702    วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู         O    O   
วกจ 801    สัมมนาประเด็นปญหาวิทยาการทางการศึกษาและ 
               การจัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 

O O O      O       

วกจ 802 สัมมนาปญหาและการวิจัยทางการศึกษาและการ
จัดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนา 

O O O             

วกจ 811     การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะหขอมูลทาง
การศึกษาขั้นสูง 

O O O             

วกจ 812     การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะหขอมูลทาง
การศึกษาขั้นสูง 

O O O             

วกจ 813    การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางการศึกษาปฐมวัย O O O             
วิชาเอกการศึกษาและการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนา 

วกจ 821    ครกูับความเปนผูนําทางการศึกษา         O    O  
วกจ 822 การศึกษาและการพัฒนาโครงการทางการศึกษา

เพ่ือการพัฒนา               
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รายวิชา 

 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วกจ 823     การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางสันติภาพและ  
                แกปญหาความขัดแยง               

วกจ 824     การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมองคกรแหง 
                การเรียนรู           O      

วกจ 825     สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็ก
ท่ีมีปญหาทางการเรียนรู               

วกจ 826     สัมมนามาตรฐานและการประกันคุณภาพทาง         
                การศึกษา 

O O O      O    O  

วกจ 827  สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา O O O      O    O  
วกจ 828      สัมมนาการศึกษาพหุวัฒนธรรมการศึกษา         O    O  
วกจ 829      สัมมนาและประชุมปฏิบัติการการบริหารและ 
                 การนิเทศทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู               

วกจ 831      สัมมนามาตรฐานและคุณธรรมวิชาชีพทาง   
                 การศึกษา         O    O  

วกจ 832  สัมมนากระแสสังคมกับการพัฒนาการศึกษา         O    O  
วกจ 833  การศึกษาคนควาอิสระ               
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

วกจ  841    การศึกษาปฐมวัยกับการพัฒนาประเทศ         O    O  
วกจ 842     สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย         O    O  
วกจ 843     การสงเสริมภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัย O O O      O    O  
วกจ 844    กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย O O O      O    O  
วกจ 845    การประเมินเด็กปฐมวัย         O    O  
วกจ 846     สัมมนาภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา         O    O  
วกจ 847     สัมมนาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย         O    O  
วกจ 921      ปริญญานิพนธ 1               
วกจ 922      ปริญญานิพนธ 2                
วกจ 923      ปริญญานิพนธ 3               

 



 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(เอกสารในภาคผนวก ค) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตขณะกําลังศึกษา กําหนดใหมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิต รวมทั้งการทําปริญญานิพนธใหเปนสวนหนึ่งของระบบ   
การประกันคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการประเมินผล
ขอสอบ มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามลําดับตั้งแตอาจารยผูสอน ระดับภาควิชา 
ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  
 2.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 
มีการติดตามผลการประเมินของผูเรียนดานการมีงานทํา  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิง่สนับสนุนการเรียนรู การประเมินบัณฑิตเม่ือออกไปประกอบอบชีพ 
สัมภาษณบัณฑิต ศษิยเกาเก่ียวกับกิจกรรมการเรียน การสอน การสํารวจความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
อาจารยพิเศษตอความพรอมทางวิชาการ คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต ความพรอมของอาคาร
สถานที่ และการดําเนินการ มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งโดยคณะศกึษาศาสตรและโดย
นิสิต เพ่ือนําผลที ่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้น มีการประเมินผล 
ความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิต 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  
3.1 การสําเร็จการศึกษา  

          หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจัดการเรียนรู 
เปนแผนการศึกษาที่มีการทําปริญญานิพนธและเรยีนรายวิชา  

-  ตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และตอง 
ทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

      - ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

อน่ึงสําหรับผูที่ผานการคัดเลือกเขาเรียนและไมมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา จะตอง 
เรียนวิชาทางการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกําหนดเพ่ิมเติม 

     -  ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบที่วาดวยการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที่  6. การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
มีการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษในรูปแบบตางๆ ใหมี

ความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตรตลอดจนอัตลักษณของสาขาวิชา
และใหเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
สอน ตลอดจนแนะนําบทบาท หนาที่ ภารกิจตางๆ ในมหาวิทยาลัยในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
สงเสริมใหอาจารยมีความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมิน ดวย       

การแนะนํา เสวนา สัมมนาในกลุมคณาจารยของสาขาวิชา สงเสริมใหอาจารยไดรับการอบรม ศึกษา    
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีความรูทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 มีการฝกอบรมพัฒนาอาจารยโดยเนนเนื้อหาเก่ียวกับ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ 
อาจารย  มีการจัดหา/จัดทําเอกสารที่ใหความรูและตัวอยาง เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียน    
การสอนใหอาจารยสามารถศึกษาดวยตนเองได 

 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาวิจัยและใชงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ือง สงเสริมใหอาจารยสรางองคความรู  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
สงเสริม สนับสนุนและกระตุนอาจารยดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหสรางผลงานและเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ โดยการ 
1) จัดหรือเขารวมประชุม สัมมนาเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยและนิสิต

อยางสมํ่าเสมอ 
2) สงเสริม สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมโดยเฉพาะดาน                

การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
3) จัดสรรหรือแสวงหางบประมาณสนับสนุนใหอาจารยทําวิ จัยหรือจัดกิจกรรม               

เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 
4) สนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยกับกลุมคณะตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5) จัดและสงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัยตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
6) มีการจัดสรรทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา  
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7)  กําหนดใหอาจารยจัดทําใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให
เห็นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชในแตละภาคเรียน และชี้ใหเห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือ
แตกตางไปจากเดิม  

8) กําหนดใหอาจารยระบุนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อาจารยไดพัฒนาขึ้นใน
แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงานในแตละป  

9) เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยที่เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในเอกสาร
ขาวสารการวิจัยของคณะหรือสถาบัน 

10) สรางเครือขายอาจารยโดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เ ก่ียวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการสอนใหม ในกลุมอาจารยภายในคณะหรือสถาบันทุกป  

11) มีการสรางเครือขายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอนในสาขาตางๆ 
ภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน  

12) ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยที่มีผลงานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอนโดดเดน 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

มีการดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีประธาน มีคณะกรรมการ และมี 
เลขานุการ ทีมี่คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพ่ือ      
ทําหนาที่ในการบริหาร พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการกํากับติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร  

1.การกําหนดหลักสูตรที่จะเปดและปด มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใชบัณฑิตใน  
หลักสูตรสาขาวิชาตางๆ และวเิคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรของสถาบันกอนนําไปกําหนด
เปนเปาหมายในแผนการผลิตบัณฑิต  

2. มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด  
ระบบสารสนเทศ ศูนยการเรียนรู หรือวัสดุอุปกรณการศึกษาอ่ืนๆ กอนการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรทีเ่ปดใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3. การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการกําหนดปรัชญาหรือวตัถปุระสงค  
ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงคของหลักสูตรทีส่อดคลองกับวิสัยทศันและพันธกิจ
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิและความตองการของสังคม
สวนรวม  ทั้งน้ี ปรัชญา วัตถุประสงค ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตจะถกูนําไปสะทอนใน
รายวิชาตางๆ ของหลักสูตรอยางครบถวน  

4. จัดทําแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสติที่สอดคลองกับปรัชญา 
วัตถุประสงค ทักษะและคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคของหลักสูตร  

5.  การบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยมีการวางระบบการดูแล 
นิสิตอยางใกลชิด โดยเฉพาะนิสิตที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมีแนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร และ
จําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ  

6. มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวาง ครอบครัวกับสถาบัน เพ่ือแกไขปญหาที ่
เกิดขึ้นกับนิสติไดทันทวงท ี 

7. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําในดาน    
การลงทะเบียนเรียน ดานการเรียนของนิสิต มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนิสิตที่มี
ปญหาทางการเรียนเปนรายบุคคล  

8. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบณัฑิต เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  
หรือคณะกรรมการที่เก่ียวของทุกปการศกึษา  

9. วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละป และนํามาปรับปรุงการบริหารหลกัสูตรกอนรับนิสิตรุนใหม 
10. การประเมินและพัฒนาหลักสูตร โดยมีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผล 

การ ดําเนินงานของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
โดยใชตัวบงชี้ที่เหมาะสม เชน อัตราการไดงานของบัณฑิต รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชา 
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ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต อัตราเงินเดือนเร่ิมตน มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุงหรือ
แกไขของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน  

จัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต   
สงผลตอคุณภาพของบัณฑิตทีต่รงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

11. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สาํรวจความตองการทรัพยากรที่ 
จําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลที่สํารวจในแตละปอยางเปนระบบ กํากับและตรวจสอบใหมี
การใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่ไดรับ 

12. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับพันธกิจและแผนการดําเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไดแก กําหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารยผูสอน อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบปริญญา
นิพนธ ใหสอดคลองกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสมกับ
งานของหลักสูตร ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตรากําลังเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงานอยาง
สมํ่าเสมอ เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ  

13.จัดทํากลยุทธในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ที่สอดคลอง 
กับการดําเนินงานของหลักสูตร กําหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารยในดานการเรียนการสอน
และการวิจัย มีกิจกรรมสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนไดเพ่ิมพูนความรูและทักษะการปฏิบตัิหนาที่ตาม 
ความรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ  มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือ
พัฒนา 
 14. มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครบทุกดาน ตั้งแต 
โครงสรางหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่ คณาจารย บุคลากร 
นิสิต บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ  คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งเงินงบประมาณแผนดิน  
เงินรายได เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ตํารา อยางเพียงพอ รวมทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือพัฒนานิสิตและอาจารย 
 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน  

(Job Description) ใหกับคณาจารย เจาหนาที่ ที่เก่ียวของของคณะศึกษาศาสตร มีการประเมินผล   
การปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่เปนรูปแบบชัดเจน โดยการประเมินจากนิสิตคณะศึกษาศาสตรและ
มหาวิทยาลัย  
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มีการใชอาคาร หองเรียน สถานที่ สื่อ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียน     
การสอนอ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ ของคณะศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัย และของโรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง รวมทั้งจากสํานักหอสมุดกลาง และศูนยคอมพิวเตอร ของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนรูปแบบชัดเจน และพิจารณาหาแนวทาง          
การปรับปรุงแกไขและติดตามผล มีการจัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการไดรับ
การศึกษาดูงาน การอบรม การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทางวิชาการในสาขางานที่
เก่ียวของ 

มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและอุปกรณ อาคารสถานที่ เพ่ือใหมีคุณภาพตามเปาหมายที่ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  

การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัล 
ของคณาจารย เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุน และชวยเหลือผูที่มีศักยภาพในการขอรับรางวัลในดาน ตางๆ อาทิ ดานงาน
เอกสาร/งานธุรการ  

ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัล โดยวิธีตางๆ เชน การประชาสัมพันธผลงานที่ไดรับรางวัลทั้ง 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ การพิจารณาความดี
ความชอบเปนกรณีพิเศษ 

มีการธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการหา Training Needs ของ 
บุคลากร ทั้งในสายอาจารยและสายสนับสนุน ใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยสามารถประเมินได  มี
กิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกัน  บุคลากรทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และไดรวมมือกัน
ทํางาน มีชองทางการส่ือสารหลายชองทาง ระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และระหวาง 
ผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยและเจาหนาที่ทุกกลุม ทุกระดับ อยางเปนระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการพัฒนาใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น  
สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแต สภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํางาน การให 
สวัสดิการพนักงาน การดูแลบุคลากรในองคกรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน สรางบรรยากาศของ
ความสุขในการทํางานใหดียิ่งขึ้น 
 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

ประสานงานกับอาจารยและสํานักสํานักหอสมุดกลางในการเสนอจัดหา ตํารา หนังสือ วารสาร 
สิ่งพิมพ สื่ออีเลคโทรนิคเพ่ิมเติมในแตละปการศึกษา 

มีการตรวจสอบ ปรับปรุงและจัดซ้ือส่ือ ตํารา วัสดุ อุปกรณที่เปนความรับผิดชอบของคณะใน
แตละป จากงบประมาณเงินแผนดิน เงินรายได ตลอดจนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการ 
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ในกรณีที่ตองการบุคลากรทดแทนหรือเพ่ิมเติม มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ 
เปนไปอยางโปรงใสและเขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร  

 จัดใหมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหลักสูตร มา
เปนอาจารยพิเศษ มีหองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนที่เพียงพอสําหรับนิสิต มีโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสามแหงเปนแหลงประสบการณ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร  
การประเมินผลและการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและ

อุปกรณการเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปน จากการสอบถาม สํารวจความคิดเห็นของ
นิสิตและอาจารย เจาหนาที่  

มีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ทําการบริการอาจารยและนิสิต เพ่ือจัดหา ตรวจสอบและประเมิน
สื่อและวัสดุอุปกรณโดยตรงและดําเนินการปรับปรุงแกไข 

มีเจาหนาที่ของสาขาวิชาและของคณะศึกษาศาสตรทําหนาที่บริการดานโสตทัศนูปกรณ และ
คอมพิวเตอร รวมทั้งตรวจสอบประเมินวัสดุ อุปกรณตางๆ และปรับปรุงแกไขใหอยูในสภาพที่ดีใชการ
ไดเปนประจําทุกสัปดาห 
 
3. การบริหารคณาจารย  

3.1  การรับอาจารยใหม  
กระบวนการรับอาจารยใหม ตั้งแตการเสนอเพ่ือขออัตรา การประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติผู

เขาสมัคร ระดับปริญญาเอกตรงกับสาขาหรือสาขาที่ เ ก่ียวของ มีประสบการณเพียงพอตอ           
ความรับผิดชอบการสอน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ เปนไปอยางโปรงใสและเขียน
แนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ดําเนินการประกาศรับสมัครทุกส่ืออยางกวางขวางและท่ัวถึง การรับ
สมัครและตรวจคุณสมบัติ การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัด
คุณสมบัติ เปนไปอยางยุติธรรมและโปรงใส  

 
3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวมมือกันรับผิดชอบในการดําเนินการ

หลักสูตร นับแตการพิจารณาโครงรางรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา การพิจารณาอาจารยผูสอนใน
แตละรายวิชาที่เหมาะสม จัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง มีการตรวจสอบประเมินการสอน
โดยมีแบบประเมิน แบบสอบถามนิสิต อาจารยทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา และแจงผลการประเมินแก
อาจารยผูสอนทราบเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในคราวตอไป ตลอดจนเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป 

มีการแตงตั้งคณาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเปนที่ปรึกษา ผูควบคุมปริญญานิพนธ 
พิจารณาเคาโครง สอบปากเปลาของนิสิตเปนรายบุคคล 
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มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและ
การวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  

 
3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

  กระบวนการเลือกสรรอาจารยพิเศษ เร่ิมจากการเสนอชื่ออาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เขา
พิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร การเชิญอาจารยพิเศษอาจเชิญสอนทั้งภาคการศึกษา
หรือเปนรายชั่วโมงขึ้นอยูกับความจําเปน ความตองการและเวลา สถานการณที่เหมาะสม อาจารย
พิเศษตองเปนผูที่ไดรับการยอมรับยกยองจากสังคมวาเปนผูที่เชี่ยวชาญในรายวิชาน้ันๆ อยางเดนชัด
นําเสนอรายชื่ออาจารยพิเศษเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง กระบวนการรับบุคลากรเขาทํางาน
ประจําหลักสูตรเปนระบบ ตั้งแตการเสนอเพ่ือขออัตราที่เหมาะสมกับภาระงาน การประชุมเพ่ือกําหนด
คุณสมบัติผูเขารับตําแหนง มีประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการงาน  การดําเนินการ
ประกาศรับสมัครทุกส่ือ อยางกวางขวางและทั่วถึง การรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ การแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกโดยการสอบวัดคุณสมบัติ   

 
4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรเชน การฝกอบรม 

ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํากิจกรรมรวมกับนิสิตและอาจารย เปนตน  
 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  
5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
ขณะที่เรียนรายวิชาตางๆ นิสิตทุกคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลใหคําปรึกษา แนะนําทาง

วิชาการแกนิสิต รวมถึงมีตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร      
การเลือกและวางแผนสําหรับการทําปริญญานิพนธ  และเม่ือตองทําปริญญานิพนธ นิสิตจะมีอาจารยผู
ควบคุมเปนประธานและเปนกรรมการควบคุมดูแลการทําปริญญานิพนธ มีคณะกรรมการพิจารณาเคา
โครงปริญญานิพนธเพ่ือพิจาณาและปรับปรุง ใหขอเสนอแนะ มีกรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดรับ
การแตงตั้งอยางเปนทางการ เพ่ือใหปริญญานิพนธมีคุณภาพ  

สําหรับดานกิจกรรม มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมกิจกรรมนิสิตอยางเปนทางการ
และเปนระบบ  

 
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
นิสิตสามารถขอตรวจสอบขอมูลตางๆ รวมทั้งสามารถย่ืนอุทธรณไดในกรณีที่มีขอสงสัยตางๆ

ซ่ึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย  
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
มีการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร  

ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ทําการศึกษา สํารวจสาระและโครงสราง
ของหลักสูตร การผลิตบัณฑิต วามีความสอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและสังคมปจจุบัน สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาทุกระดับ ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชา ความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารยผูสอน ความทันสมัยในการสอนและการเอาใจใสดูแลลูกศิษย 
การนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดยการสํารวจ อภิปรายจาก
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคคลากรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 
 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3  
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

× × × × × 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ทีกํ่าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4  อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู  
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว   

 × × × × 

8.  อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 × × × × 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

 × × × × 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทีมี่ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ไมนอย
กวา  3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ×   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  ×   
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
 

  กําหนดการประเมินหลักสูตรทุกระยะ  5  ป  โดยพิจารณาจากประเด็นสําคัญ ดังตอไปน้ี   
 
 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
กระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอน โดยการประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะ

ของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํากลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชีย่วชาญ
ดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎี
การเรียนรูและวิธีการสอน และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธ
การสอน  

 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
การประเมินทกัษะของคณาจารยในการใชกลยุทธการสอน โดยการประเมินของนิสิตในแตละ 

รายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรหรือหัวหนาภาค การพิจารณาจากประมวล 
การสอนรายวชิา การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตร โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนงานวจัิยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของอาจารย การจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือนําผลที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินคณุภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุม
บุคคล ดังน้ี 1) นิสิตและบณัฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑติและ/หรือผู
มีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ  

โดยการศึกษา สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการและสภาพการณของหลักสูตร  
ตลอดจนความตองการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยศึกษา สํารวจสาระและโครงสรางของ
หลักสูตร การผลิตบัณฑิต วามีความสอดคลองกับความตองการและสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและสังคมปจจุบัน สอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษาทุกระดับ ความตองการที่จะเขาศึกษาตอในสาขาวิชา ความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคุณภาพในการสอนของอาจารยผูสอน  ความทันสมัยในการสอนและ  การเอาใจใสดูแลลูกศิษย 
การนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง โดยการสํารวจ อภิปรายจาก
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของ ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบโดยมี
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การเชิญผูทรงคุณวุฒิ / สมาชิกองคกรวิชาชีพ/ ผูบริหารสถานศึกษา /ผูบริหารการศึกษามารวมเปน
กรรมการพิจารณา ปรับปรุง 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินตามตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานที่ระบ ุโดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

กระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนิสิต รวมทั้งกระบวนการใน         
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ จาก 

1) รวบรวมขอมูลที่ไดทําการศึกษา สํารวจจากบุคลากรตางๆ ตั้งแต นิสิต บัณฑิต 
ผูใชบัณฑิต และบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ 

2) วิ เคราะหทบทวนขอมูลตามขอ  1จากการรวมประชุมพิจารณาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยประจําหลักสูตร 

3) เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแผนกลยุทธในการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ประจําสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
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1.1 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.    ชื่อ - ชื่อสกุล  นางชุติมา วัฒนะคีรี 

      คุณวุฒิ   Ed.D. (Curriculum and Instruction)      
     ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

      ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
  เอกสารคําสอน  

1.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (2539). กิจกรรมวิทยาศาสตรในโรงเรียน.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรของ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

  3.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  วิธีสอนท่ัวไป.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
4.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (2540).  วิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
5. ชุติมา วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  ปถ 522 ปญหาและกลวิธีการสอนกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวติ.   กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

                               

  งานวิจัย  
1.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (2536).  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถใน
การแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  2 ที่สอนโดยใชแบบฝก
กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตรตามแนวการสอนของ สสวท.  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (2541).  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอน
โดยใชแบบฝกบุคลิกภาพเย่ียงนักวิทยาศาสตรกับการสอนตามคูมือครู.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

  เอกสารทางวิชาการ  
1.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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  2.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

  3.  ชุติมา วัฒนะคีรี.  (ม.ป.ป.).  โครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. 

ภาระการสอนที่มีอยูแลว    9 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 

2.        ชื่อ - ชื่อสกุล  นางประพันธศิริ   สุเสารัจ 
      คุณวุฒิ   กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) 
      ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
      ตํารา 

1. ประพันธศิริ สุเสารัจ.  (2540). ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม  :
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ กรุงเทพฯ: หจก.ไอเดียส
แควร 

2. ประพันธศิริ สุเสารัจ.  (2551). การพัฒนาการคิด(พิมพคร้ังที่ 1) 
กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 9119 เทคนิคพร้ินติ้ง. 
3. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. (พิมพคร้ังที่ 2 )
กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 9119 เทคนิคพร้ินติ้ง. 

4. ประพันธศิริ สุเสารัจ.  (2552). การพัฒนาการคิด. (พิมพคร้ังที่ 3 
ฉบับแกไขปรับปรุง). กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 9119 เทคนิคพร้ินติ้ง. 

5. ประพันธศิริ สุเสารัจ.  (2553). การพัฒนาการคิด. พิมพคร้ังที่ 4 
ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด 9119 เทคนิคพร้ิน
ติ้ง. 

6. ประพันธศิริ สุเสารัจ.  (2552). แบบฝกทักษะการคดิวิเคราะห เลม 
1 (พิมพคร้ังที่ 1 และ พิมพคร้ังที่ 2 พ.ศ.2553). กรุงเทพฯ: หางหุนสวน
จํากัด 9119 เทคนิคพร้ินติ้ง. 

7. ประพันธศิริ สุเสารัจ (2552). แบบฝกทกัษะการคิดวิเคราะห เลม 2 
(พิมพคร้ังที่ 1และ พิมพคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2553). กรุงเทพฯ: หางหุนสวน
จํากัด 9119 เทคนิคพร้ินติ้ง. 

8. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2527).  นันทนาการเบื้องตน. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

9. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2545). นันทนาการสําหรับครู. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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10. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2543).  คิดเกงสมองไว, (พิมพคร้ังที่ 1-3). 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโพรดักทีฟบุคส. 

11. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2549). สอนอยางไรใหคิดเปน. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวัฒนาพานิชย. 

12. ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2527. ลีลาศ. มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพ 
 

งานวิจัย  
1. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2542). การปฏิรูปการเรียนรู : การศึกษา

ความรู เจตคต ิและพฤติกรรมของครูในโรงเรียนสังกัดอัครสังฆ
มณฑล. กรุงเทพฯ.คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิ
โรฒ.  

2. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2543). การปฏิรูปการเรียนรู : การศึกษา
ความรู เจตคติ และพฤติกรรมของครูในโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบุรี. กรุงเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.  

3. ประพันธศิริ สุเสารัจและคณะ. (2547). การประเมินโครงการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพ. คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

4. ประพันธศิริ สุเสารัจและคณะ. (2549). การปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กรุงเทพ. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

5. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาแบบฝกทักษะการคิด
วิเคราะหสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา. กรุงเทพ. คณะ
ศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

6. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2549). ปญหาการฝกสอนของนักศึกษา
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

7. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2549). การพัฒนากีฬาชาติ : การศึกษา
ประสิทธิผลสมาคมกีฬาสมัครเลนแหงประเทศไทยกับปจจัยที่
เก่ียวของ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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งานวิจัยที่ไดรับทุนและอยูในระหวางดําเนินการ 
8. ประพันธศิ ริ สุเสารัจและ รุงทิวา แยมรุง.(2553). การประเมิน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาต่ํากวาเกณฑ. กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

9. ประพันธศิริ สุเสารัจและ คณะ. (2554-2555). การพัฒนาระบบ
นิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพ. มูลนิธิคณะเซนคาเบรียลแหง
ประเทศไทย. 

เอกสารประกอบการสอน/บรรยาย 
1. ประพันธศิริ  สุเสารัจ, (2553). วิจัยในชัน้เรียน.เอกสาร

ประกอบการสอน/บรรยาย. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร; 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2551). สมรรถภาพทางการสอน.
เอกสารประกอบการสอน/บรรยายนิสิตปริญาโทสาขาวชิา      
การประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

3. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2549).  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
สอน.เอกสารประกอบการสอน/บรรยายนิสิตปริญาโทสาขาวิชา
การประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  

4. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2551). การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสรางศกัยภาพนักเรียน. กรุงเทพ. เอกสารประกอบ    
การสอน/บรรยาย. คณะศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 

5. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2549). คายพักแรม. กรุงเทพ. เอกสาร
ประกอบการสอน/บรรยาย. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร; 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

6. ประพันธศิริ  สุเสารัจ. (2540). การสอนพลศึกษาในโรงเรียน. 
โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพมหานคร. 
กรุงเทพ. SR Printing Limited Partnership. 

7. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2547). การจัดการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา.เอกสารประกอบการสอน/บรรยาย. กรุงเทพฯ: 
คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.  

8. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2543).  4 MAT พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน. เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาสมรรถภาพการ
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สอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา. ระดับมหาบัณฑิต. 
กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

   9.ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2543) MI : การสอนแบบพหุปญญา. 
เอกสารประกอบคําบรรยายวิชาสมรรถภาพการสอนของครู
โรงเรียนประถมศึกษา. ระดับมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

บทความทางวิชาการ 
1. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2544). ทฤษฎี 4 แบบ (4 MAT) : ลีลาการ

สอนของครูและพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน. กรุงเทพฯ. 
วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 12 พฤศจิกายน 2544. สันตศิริการพิมพ. 

2. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2552). การจัดการเรียนการสอนตาม
ความแตกตางระหวางบคุคล. วารสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

3. ประพันธศิริ สุเสารัจ. (2542). เกมการศึกษา. วารสารคณะ
ศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ภาระการสอนที่มีอยูแลว   16 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน           
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 
3.    ชื่อ – สกุล  นายสมชาย   ชูชาต ิ

  คุณวุฒิ   Ph.D. (Secondary Education – Mathematics Education) 
  ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
  ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
  ตํารา  

1.  สมชาย   ชูชาติ.  (2538).  การสอนคณิตศาสตร  (แคลคูลัส)  ดวย
คอมพิวเตอร.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทร วิโรฒ. 
2.  สมชาย   ชูชาติ.  (ม.ป.ป.).  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1, 2  (สปป.ลาว).  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

งานวิจัย   
1. สมชาย   ชูชาติ.  (ม.ป.ป.).  การศึกษาประสิทธิภาพการสอนตามการ
ประเมินของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน. 
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2. สมชาย   ชูชาติ.  (2532).  การพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน. 
3. สมชาย   ชูชาติ.  (ม.ป.ป.).  การศึกษาทัศนคตแิละคานิยมของหญิงวัยรุนใน
สถานเริงรมยเขตกรุงเทพมหานคร.  ม.ป.พ. : ม.ป.ท. 

เอกสารคําสอน   
1. สมชาย   ชูชาติ.  (2535).  การมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
2. สมชาย   ชูชาติ.  (2538).  วิธีการสอนทั่วไป.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

ภาระการสอนที่มีอยูแลว    8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 
4.  ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสิริมา ภิญญโญอนันตพงษ  

คุณวุฒิ  ค.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ 1) (การประถมศึกษา)                   
                          ค.ม. (การประถมศึกษา)  

Ph.D.  (Early Childhood Education)                                 
      ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
      ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
   ตํารา    

1. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2550).  การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

2. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2550).  การศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

3. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  การวัดและประเมินแนวใหมเด็ก
ปฐมวัย.  กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

งานวิจัย  
1. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2549).  การพัฒนาคุณธรรมของเด็ก

ปฐมวัยดวยวิธีสอนโดยใชชุดนิทานชาดก.  กรุงเทพฯ:  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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2. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2547).  การพัฒนาโครงการเด็กนักวจิัย
และการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1).  กรุงเทพฯ:  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

3. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2551).  การพัฒนาแบบสาํรวจความ
พรอมในการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4-6 : รายงานฉบับ
สมบูรณ.   กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

4. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  การวดัและประเมินแนวใหม : 
เด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2538).  แนวการจัดประสบการณปฐมวัย
ศึกษา : แนวคิดสูแนวปฏิบัต ิ: หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย.  นนทบุรี 
: บริษัท อีเลคทรอนิคส เวลิด 

6. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
เร่ืองปจจยัส่ิงแวดลอมทางบาน โรงเรยีน และทองถิ่น ตามวิถีไทย 
ที่สงผลตอศกัยภาพทางปญญา ของเด็กปฐมวัยในชนบท.  
กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

7. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
เร่ืองศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมในประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

8. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
เร่ืองปจจัยส่ิงแวดลอมทางบานและโรงเรียนตามวิถีไทย ที่สงผล
ตอความพรอมทางดานการเรียน ของเด็กปฐมวยัในชนบท.  
กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

9. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจัยเร่ืองการปลกูฝง
เด็กปฐมวัยใหรักสิ่งแวดลอมดวยแบบฝกกิจกรรมการบานและ
ปฏิบัติจรงิ.  กรุงเทพฯ:  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

10. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจัยเร่ืองสิ่งแวดลอม
สําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ:  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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11. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  เอกสารคําสอนวิชา ปว 692 การ
วัดและประเมินเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

12. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  เอกสารรายงานการวิจัยเร่ือง
ความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมทางบานกับความสามารถดาน
สติปญญาของเด็กอายุ 4 - 7 ป.  กรุงเทพฯ:  สาขาวชิาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

13. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  (ม.ป.ป.).  พัฒนาการเรียนเด็กปฐมวยั
ไทย.  กรุงเทพฯ:  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

  ภาระการสอนที่มีอยูแลว   12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรยีน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 

5.         ชื่อ - ชื่อสกุล  นางรุงทิวา แยมรุง 
      คุณวุฒิ   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
      ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
       ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 

ตํารา 
      รุงทิวา  แยมรุง.  (2554).   หนวยที่ 6  การจัดประสบการณการเรียนรูเก่ียวกบั  

การวัด.  ใน ประมวลสาระชุดวชิาการจัดประสบการณการเรียนรู
คณิตศาสตร.  นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช.   

งานวิจัย 
1. Rungtiwa Nabumrung.  (1997).  A study of Mathematics Education in 

Upper Secondary School in Japan and Thailand.  Japan: Akita 
University.  

2. รุงทิวา นาบํารุง. (2534).  การใชวิธีของรัง – คุตตา ในการแกปญหา
สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึงดวยการประยุกตกับปญหาตัวแบบสมการ
การเคลื่อนที่ของยานอวกาศ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

3. รุงทิวา นาบํารุง. (2550).  วิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณติศาสตรเร่ือง
การคูณและการหารของเด็กที่มีอายุตั้งแต 7-10 ป.  กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวโิรฒ.    

4. รุงทิวา แยมรุง. (2551-2553). ชุดโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เนนความรูคูความดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขาย
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วิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนลางกลุม ที่ 3 โดยใชรูปแบบการ
เสริมพลังการเรียนรูสําหรับครูและผูบริหาร” (งบประมาณแผนดิน ป 
2551-2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ 
 วิจัยแหงชาต)ิ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวโิรฒ. (ผูรวมวิจัย) 

5. รุงทิวา แยมรุง. (2551-2553).  โครงการวิจัยยอยเร่ือง “การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความรูคูความดีโดยใชทฤษฎีพหุปญญา
สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา” (งบประมาณแผนดิน ป 2551-2553 
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทนวิโรฒ.   

6. รุงทิวา  นาบํารุง.  (2547).  การศึกษากระบวนการคดิทางคณติศาสตร
ของนักเรียนในประถมศกึษา.  กรุงเทพ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

7. รุงทิวา  แยมรุง.  (2550).  โครงการวิจัยเร่ือง “ กลยทุธการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่ พึงประสงคของนักเรียน โดยใช
เครือขายวิจยัการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3.  
ขอนแกน: มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

8.   ประพันธศิริ  สุเสารัจและคณะ.  (2549).  การปรับปรุงหลักสตูรระดับ
บัณฑติศึกษาสาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพ. คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

เอกสารการสอน 
     รุงทิวา  แยมรุง.  (2550).  เอกสารการสอนเร่ือง “การสอนคณิตศาสตรใน

ศตวรรษที่ 21” ระดับปริญญาตร.ี  กรุงเทพ. คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

บทความทางวิชาการ 
1.  รุงทิวา  นาบํารุง.  (2550, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  วิถีธรรมชาตแิหงการคิดเชิง
คณิตศาสตรเร่ืองการคูณและการหารของเด็กที่มีอายุตั้งแต 7-10 ป.  วารสารวิจยั
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร.  2(1).  

       2.  รุงทิวา  แยมรุง.  (2550 –2551, พฤศจิกายน-มกราคม).  การจัดการเรียนรูเรื่อง
การคูณและการหารตามวิถธีรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็ก.  วารสาร
คณิตศาสตร. 52(590-592): 66-72.  

      3. รุงทิวา  แยมรุง.  (2551, กรกฎาคม-สิงหาคม).   การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
คํานึงถึงวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรของเด็ก.  นิตยสาร สสวท.   
36(155).  
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4. Rungtiwa Yamrung.   Natural Ways of Mathematical Thinking on 
Multiplication and Division of Children Aged 7-10. ในที่ประชุมวิชาการ 
(proceeding) Poster presentation ที่ประชุมระดับนานาชาต ิในงาน 
EARCOME5 (The Fifth East Asia Regional Conference on Mathematics 
Education) August 18-22, 2010, Tokyo, Japan IN SEARCH OF 
EXCELLENCE IN MATHEMATICS EDUCATION: Vol.1 pp. 279. 

 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว   12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 
1.2 อาจารยผูสอน 

1.    ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวเยาวพา เดชะคุปต 
คุณวุฒิ  ค.บ. (เกียรตนิิยม)  

     ค.ม. (การประถมศึกษา)  
Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)                      

      ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
      ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
   เอกสารประกอบการสอน 

1. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
3. การนิเทศการศึกษาปฐมวัย 
บทความทางวชิาการ 
1.  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยในทศวรรษหนา 
งานวิจัย  
ความสัมพันธระหวางความสามารถทางสติปญญากับความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ภาระการสอนที่มีอยูแลว    12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ  12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

  
2.         ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวสุจินดา ขจรรุงศิลป 

คุณวุฒิ  วท.บ. (พยาบาลศาสตร)  
     คบ. (มัธยมศกึษา)  
     สค.ม. (ประชากรศาสตร) 

Ed.D. (Curriculum and Instruction in Early Childhood)                      
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      ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
      ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
   เอกสารประกอบการสอน 

1. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) สําหรับเด็กปฐมวัย 
บทความทางวชิาการ 

1.   การจัดการศึกษาปฐมวยัแบบเรกจิโอ เอมิเลีย 
2. การจัดการศึกษาแบบโฮลิสติก  

 ภาระการสอนที่มีอยูแลว    12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ  12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 
3.          ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสิริมา ภิญญโญอนันตพงษ  

คุณวุฒิ  ค.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ 1) (การประถมศึกษา)                   
                          ค.ม. (การประถมศึกษา)  

Ph.D.  (Early Childhood Education)                                 
      ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
      ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
   ตํารา    

1. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2550)การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

2. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2550)การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต 

3. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2545) การวัดและประเมินแนวใหมเด็ก
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

งานวิจัย  
1. การพัฒนาคุณธรรมของเด็กปฐมวัยดวยวิธีสอนโดยใชชุดนิทานชาดก  
2. การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ป

ที่ 1) 
3. การพัฒนาแบบสํารวจความพรอมในการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 

4-6 : รายงานฉบับสมบูรณ 
4. การวัดและประเมินแนวใหม : เด็กปฐมวยั 
5. แนวการจัดประสบการณปฐมวัยศึกษา : แนวคิดสูแนวปฏิบตั ิ: 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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6. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องปจจัยสิ่งแวดลอมทางบาน โรงเรียน 
และทองถิ่น ตามวิถีไทย ทีส่งผลตอศักยภาพทางปญญา ของเด็ก
ปฐมวัยในชนบท 

7. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องศักยภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมในประเทศไทย 

8. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่องปจจัยสิ่งแวดลอมทางบานและ
โรงเรียนตามวิถีไทย ที่สงผลตอความพรอมทางดานการเรียน ของ
เด็กปฐมวัยในชนบท 

9. รายงานการวิจัยเรื่องการปลูกฝงเด็กปฐมวัยใหรักส่ิงแวดลอมดวยแบบ
ฝกกิจกรรมการบานและปฏิบัติจริง 

10. รายงานการวิจัยเรื่องสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย  
11. เอกสารคําสอนวิชา ปว 692 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัย 
12. เอกสารรายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทาง

บานกับความสามารถดานสติปญญาของเด็กอายุ 4 - 7 ป  
13. พัฒนาการเรียนเด็กปฐมวยัไทย  

 ภาระการสอนที่มีอยูแลว    12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ  12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 

 
4.    ชื่อ – สกุล  นายกิตตชิัย  สุธาสิโนบล 

  คุณวุฒิ   ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
  ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 

ตํารา  1. โครงงาน (Project Approach) การจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับ
เด็ก 

      2. การจัดกระบวนการเรียนรู 4MAT เพ่ือสงเสริมคุณลกัษณะดี มี
ปญญา มีความสุข 

      3. 4MAT การจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพความเปน
มนุษยที่สมบรูณของผูเรียน 

 งานวิจัย         
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หนวยการเรียนเร่ือง 
 ดินและหินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแผนการสอนแบบ 
4MAT (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยทาง 
การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม ของกระทรวงศกึษาธิการ) 
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           2. รายงานการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพฒันารูปแบบการพัฒนา 
ครูใหมีความสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูโดยใชกลุมโรงเรียน   
เปนฐาน (ไดรับทุนวิจัยและผูชวยวิจัย จากสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ สมศ. ปพ.ศ.2546) 
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนว 
วิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล 
นครนายก (ไดรับทุนเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

หนังสือ/เอกสารประกอบการฝกอบรม 
1. แผนการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1. โรงเรียนกรุงเทพมหานคร  
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
กรุงเทพมหานคร.2540 (คณะทํางาน) 

เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ระดับประถมศึกษา 

                       2. เอกสารคําสอนวิชา  การสอนวิทยาศาสตรสําหรับครู 
บทความทางวชิาการ 

4. การศึกษาผลการใชเทคนิคการตั้งคําถามของครู ที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ
พฤติกรรมกลุม ของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใน
วารสารวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2543 
5. กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่คํานึงถงึพัฒนาการทางสมอง 
ของผูเรียนอยางเทาเทียมกัน (วัฏจักรการเรียนรู4MAT) ใน 
วารสารวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2544 
6. การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการใชชีวติ ในวารสารวิชาการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ปที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547 
4. การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตรแบบพุทธะ (Science  
Buddhism Model) ในวารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร ปที่ 12   
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน2552 
5. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ตามแนว 
วิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก ในวารสารวชิาการศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552  
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                6. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบพุทธะ ในวารสารครู  
                    กทม. ปที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2552  
ภาระการสอนที่มีอยูแลว             -  ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ           12  ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 
5. ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวดวงใจ   สีเขียว 

คุณวุฒิ   คบ. (มัธยมศกึษา) (วิทยาศาสตรทั่วไป - เคมี) 
     กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

คด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 

ตํารา   
เอกสารคําสอน 

ดวงใจ   สีเขียว.  (2551).  สถิติการวเิคราะหองคประกอบ. เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาสถติกิารวิเคราะหองคประกอบ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 
 

งานวิจัย 
   ปการศึกษา 2550    

1. เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุทยัธาน ี: การประยุกตใชโมเดลเชิงเสนพหุระดับ  ปฏิบตังิานใน
ฐานะผูวิจัย 
2. เรื่อง การวิจัยและประเมนิงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ศักยภาพและ 
โอกาสเพ่ือเพ่ิมพูนคุณธรรม (งานวิจัยของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับทุนวิจัยจากศูนยคุณธรรม)  ปฏิบัตงิานในฐานะนกัวิจัย
ระดับภาค 
ปการศกึษา 2551    
1. เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนขนาด 
เล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คาใชจาย 
รายหัว) สวนเพิ่ม (top up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ 
พ้ืนฐาน (งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   
ปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการวิเคราะหขอมูลและเขยีนรายงานการวิจัย 
2. เรื่อง โครงการประเมินงานคณะครุศาสตรวิชาการ :  เปลี่ยนผาน 
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การศึกษาสูสงัคมฐานความรู (งานจุฬาวิชาการ ของคณะครุศาสตร)  
ปฏิบตัิงานในฐานะผูวิจัย 
ปการศึกษา 2552    
3.เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนขนาด 
เล็กที่ไดรับงบอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (คาใชจาย
รายหัว) สวนเพิ่ม (top up) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน (งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
ปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการปรับปรุงรายงานการวิเคราะหขอมูลและ
เขยีนรายงานการวิจัย 
4. เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชหลักสูตรสถานศึกษาของ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทัยธาน ีปฏิบตัิงานในฐานะ 
ผูวิจัย 
ปการศึกษา 2553    
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธภิาพสถานศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
กิจกรรม : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเข็ม
แข็ง ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคณุภาพ 
พ.ศ. 2553  (งานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ปฏิบตัิงานในฐานะคณะกรรมการกําหนดกรอบและยกรางแนวทางฯ) 

ภาระการสอนที่มีอยูแลว     -  ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ             12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 
7. ชื่อ - ชื่อสกุล  นางสาวพรทพิย  ศิริภัทราชัย 

         คุณวุฒิ    กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)   
       ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
        งานวิจัย 

1. ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
2. ผลการจัดการเรียนรูแบบ 5E กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝายประถม) 
3. ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6    เขตวัฒนา คลองเตย กรุงเทพฯ 
4. การวิจัยและพฒันาหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย  โรงเรียนสาธิต  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) (สวนขยาย) 
5. การวิจัยและพฒันาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โรงเรียน 
สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) (สวนขยาย) 

ตําแหนงงานที่รับผิดชอบ      รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนสาธิต 
                              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 

ภาระการสอนที่มีอยูแลว    - ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ  12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 

8. ชื่อ - ชื่อสกุล  นางรุงทิวา แยมรุง 
      คุณวุฒิ   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
      ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
       ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
  งานวิจัย 

1. A study of Mathematics Education in Upper Secondary School in   
     Japan and Thailand 
2. การใชวิธีของรัง – คุตตา ในการแกปญหาสมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง 

ดวยการประยุกตกับปญหาตัวแบบสมการการเคลื่อนที่ของยานอวกาศ   
3. วิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารของ 

เด็กที่มีอายุตั้งแต 7-10 ป ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)   
4. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนนความรู 

คูความดีของโรงเรียนขยายโอกาสในเครือขายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลาง 
 ตอนลางกลุม ที่ 3 โดยใชรูปแบบการเสริมพลังการเรียนรูสําหรับครูและ 
 ผูบริหาร”  (งบประมาณแผนดิน ป 2551-2553 ของสาํนักงานคณะกรรมการ 
 วิจัยแหงชาติ) 

5. โครงการวิจัยยอยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนน 
ความรูคูความดีโดยใชทฤษฎีพหุปญญาสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา”   
(งบประมาณแผนดิน ป 2551-2553 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ) 

     6.  การศึกษากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนในระดับ 
ประถมศึกษา (งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

7.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตร  
กศม. และกศ.ด.  (งบประมาณเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร) 

     8.  โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ   
ลักษณที่ พึงประสงคของนักเรียน โดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตพื้นที่ 
ภาคกลาง  ตอนลางกลุมที่ 3 ” ไดงบประมาณจากวช. โดย มข. เปนหัวหนา 
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ชุดโครงการวิจัย  
เอกสารการสอน 
     เอกสารการสอนเรื่อง “การสอนคณิตศาสตรในศตวรรษที่ 21” ระดับปริญญาตรี 
บทความทางวิชาการ 

      1.  วิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิงคณิตศาสตรเรื่องการคูณและการหารของเด็กที่ 
มีอายุตั้งแต 7-10 ป วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วารสารวิจัย
ราย 6 เดือน ปที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2550 

      2.  การจัดการเรียนรูเรื่องการคูณและการหารตามวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง 
คณิตศาสตรของเด็ก  วารสารคณิตศาสตร ปริมา 52 ฉบับที่ 590-592  
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550 – มกราคม 2551 ของสมาคมคณิตศาสตรแหง   
ประเทศไทย และวารสารวิชาการศึกษาศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม- 
มิถุนายน 2551 

      3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงวิถีธรรมชาติแหงการคิดเชิง 
คณิตศาสตรของเด็ก นิตยสาร สสวท.  

      4.  GPA กับ PR คืออะไร ศรีบุณยสาร 
      5.  นักเรียนทุน MONBUSHO ศรีบุณยสาร 

ภาระการสอนที่มีอยูแลว   12 ชั่วโมง/สปัดาห/ภาคเรียน 
ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 
9. ชื่อ - ชื่อสกุล  นางชุติมา  วัฒนะคีรี 

      คุณวุฒิ   Ed.D. (Curriculum and Instruction)      
     ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

      ผลงานทางวิชาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
  เอกสารคําสอน  

1.  กิจกรรมวิทยาศาสตรในโรงเรียน 
2.  นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

   3.  วิธีสอนทั่วไป 
   4.  วิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   5. ปถ 522 ปญหาและกลวิธีการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต                                

  งานวิจัย  
1.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแกปญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่สอนโดยใชแบบฝกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรตาม
แนวการสอนของ สสวท. 
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2.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกบุคลิกภาพเย่ียงนักวิทยาศาสตรกับ
การสอนตามคูมือครู 

  เอกสารทางวิชาการ  
1.  นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

   2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   3.  โครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ภาระการสอนที่มีอยูแลว    9 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 

10.         ชื่อ – สกุล  นายสนอง ทองปาน 
  คุณวุฒิ   กศ.ด.  (วิทยาศาสตรศึกษา) 
  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
  ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 

ตํารา    
1.  แนวคิดระบบนิเวศ  2550 
2. การวิเคราะหคุณภาพนํ้า  2551 

งานวิจัย    
1.  การศึกษาผลการใชเคร่ืองอัดขยายภาพขาว – ดํา ที่พัฒนาขึ้นในการสอน 
2.   การศึกษาประสิทธิภาพของระบบน้าํบําบัดนํ้าเสียแบบใชพลังงานในตวัเอง 
     บําบัดตวัเอง : กรณีศึกษาเพ่ือพัฒนาบท ปฏิบติการใหสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ศึกษา ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ  
     (พ.ศ. 2540) 
3.  ประสิทธิภาพของการใชสมุนไพรบางชนิดอบถุงหอผลไมเพ่ือปองกันแมลง  
     ไดรับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนสนับสนุนกลุมเกษตรกรทําสวนอําเภอ 
     บางใหญ  จังหวัด นนทบุรี (พ.ศ. 2540) 
4.   การศึกษาการเพาะเลี้ยงไขนํ้าใหไดปริมาณมาก ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
      จากมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2541 – 2543) 
5.   การผลิตบะหม่ีหยกโดยใชไขนํ้าเปนแหลงโปรตีนเสริมและสี  ไดรับทุน 
      สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2541) 
2. การผลิตคุกก้ีเสริมโปรตีนจากตนไขนํ้าอบแหงทดแทนแปงสาลีบางสวน   
     ไดรับทุนสนับสนุนจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม (พ.ศ. 2541) 
3. การศึกษาประสิทธิภาพของตูอบถุงหอผลไมดวยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กําจัด  

แมลง  ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองสงเสริมเทคโนโลยี  สํานักงาน
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ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม  เปนเงิน  200,000  บาท           
(พ.ศ. 2542 – 2543) 

8.  ระบบบําบดันํ้าเสียที่เหมาะสมสําหรับโรงชําแหละสุกรในประเทศไทย           
ไดรับทุนสนับสนุนจากสหกรณผูคาสุกรชาํแหละกรุงเทพมหานคร                 
เขตคลองเตย  กทม.  เปนเงิน 3,500,000  บาท  (พ.ศ. 2544 – 2546) 

9.   ระบบบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมสําหรับโรงชําแหละกับโรงชําแหละสุกรใน 
ประเทศไทย (พ.ศ. 2546) 

10. การศึกษาผลการใชสารแพคโคบิวทราโซลกับตนกลวยไมสกุลหวาย          
พันธุบอม  โจ  Dendrobium Sonia “Bomjo” 

11. ระบบบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมในถสานศึกษา : แหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม
ศึกษา สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 2543 รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจาก กทม. 350,000  บาท 

12. การใชเชือ้รา Trichoderma spp.  เพ่ือควบคุมโรครากเนาและ 
     โคนเนา  ของตนราชินีหินออน  Scindapsus aureus ที่เกิดจาก     
     เชื้อรา Phytophthora parasitica (Dastur.) 

 ภาระการสอนที่มีอยูแลว    19 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรยีน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ  12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรยีน 

 
11.      ชื่อ – สกุล  นายสมชาย   ชูชาต ิ

  คุณวุฒิ   Ph.D. (Secondary Education – Mathematics  Education) 
  ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
  ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
  ตํารา  

1.  การสอนคณิตศาสตร  (แคลคลูัส)  ดวยคอมพิวเตอร 
   2.  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 1, 2  (สปป.ลาว) 

งานวิจัย  
1.  การศึกษาประสิทธิภาพการสอนตามการประเมินของนิสิต   
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสงเสริมประสิทธภิาพการสอนของ 

                                    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. การศึกษาทศันคติและคานิยมของหญิงวัยรุนในสถานเริงรมณ เขต 
     กรุงเทพมหานคร 

เอกสารคําสอน   
1. การมัธยมศึกษา 



 82

2. วิธีการสอนทัว่ไป 
บทความทางวชิาการ  

ประมวลบทความทางการสอนคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว    8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12  ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรยีน 
 

12.      ชื่อ – สกุล  นางสาวสุนีย เหมะประสิทธิ ์
 คุณวุฒิ   กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
 ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
 ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
 ตํารา   สถิติประยุกตเพ่ือการวิจัย 2536. 
 งานวิจัย                    

1. กลยุทธการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยเครือขายการวิจัยทางการศึกษา:     การ
พัฒนารูปแบบการเสริมพลงัการเรียนรูของบุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในเขตภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 (หัวหนาโครงการวิจัย) 2551.   

2. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2551 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) . (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2551.     

3.  กลยุทธการพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณที่พึงประสงคของ  
    นักเรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาในเขตภาคกลางตอนลางกลุมที่ 3 (หัวหนา  
    โครงการวจัิย) 2550. 
4. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.

2550 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2550.     

5.  รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2549 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.). (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2549.   

6. รายงานการประเมินโครงการอาสาและพัฒนาปองกันตนเองแหงชาติประจําป พ.ศ.
2548 ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) . (หัวหนา
โครงการวิจัย) 2548.   

หนังสือ/เอกสารประกอบการฝกอบรม 
1. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของทุกกลุม

สาระการเรียนรูสํานักการศึกษา กรุงเทพหานคร. 2551 
2. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมของกลุมสาระ 
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    การเรียนรูภาษาไทย  สาํนักการศึกษา  กรุงเทพหานคร. 2551. 
3. เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการอาน คิด วิเคราะห  กองวิชาการ  
    สํานักการศึกษา  กรุงเทพหานคร. 2548 
4. คูมือการบูรณาการการสอน กองวิชาการ สํานักการศึกษา กรุงเทพหานคร. 2547 
5. ผังการวิเคราะหมโนมติของหนวยการเรียนในกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติ. 

(เอกสารประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนรวมชัน้ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร).  กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  ประสานมิตร. อัดสําเนา. 2541. 

6. การเสริมสรางศักยภาพนักเรียนกรุงเทพมหานครดานวิทยาศาสตรและมิติสัมพันธ.  
กรุงเทพฯ : โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในโรในโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับ
กรุงเทพมหานคร.2540 

7. แผนการสอนเพื่อสงเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1. งเรียนกรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับกรุงเทพมหานคร.2540 

เอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับมัธยมศึกษา 

   2. เอกสารคําสอนวิชา การสอนวิทยาศาสตรสําหรับครู 
บทความทางวชิาการ 

1.  ครูกับการวิจัยชั้นเรียน. ใน วารสารวิจัยทางการศึกษา ฉบับที่ ปที่   พ.ศ.2550 
2.  การวิจัยชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน.  ใน วารสารวิจัยทางการศึกษา  
    ฉบับที่ ปที ่พ.ศ. 2549  
3. การประเมินผลที่ใชหลักสูตรเปนฐาน. ใน สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบับเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 
รอบ  5  ธันวาคม  2542.   

4. ทฤษฎีสรรคนิยม ใน สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  5  ธันวาคม  
2542. 

5. หนวยการเรียนแบบหัวเรื่อง.ใน สารานุกรมศึกษาศาสตรฉบบัเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ  5  
ธันวาคม  2542. 

6.  ชุดกิจกรรมแบบ 4 MAT กับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน.  2543 1(3) : 45-58  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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7.  ผังการวิเคราะหเน้ือหา.ใน วารสารวิชาการศึกษาศาสตร. 2543 1(2) : 49 – 59.  
กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

8. วัฏจักรการเรียนรู ใน วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร. 2543 
9. แฟมผลงานของนักเรียน ใน ประกายเพชร ’10. 2542.    
10. ขอสอบอัตนัย” ใน วารสารการวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทาง

จิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536. 
ภาระการสอนที่มีอยูแลว    8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 

 ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 
13.  ชื่อ - ชื่อสกุล  นางเสาวลักษณ รัตนวิชช 

       คุณวุฒิ   Ph.D. (หลักสูตรและการสอนเนนการสอนภาษา) 
       ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
       ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 

ตํารา 
1. การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา    

เลม 1, โรงพิมพประยูรวงศ 2535; 2534 
2. การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา 1  

เลม 2, โรงพิมพประยูรวงศ 2535; 2534 
3. การพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา 1  

เลม 3, โรงพิมพประยูรวงศ 2535; 2534 
เอกสารคําสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน “ภาษาศาสตร 431: การเปรียบเทยีบ   
และวเิคราะหภาษา” 

2.  เอกสารคําสอน “หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษในระดับ 
มัธยมศึกษา” โรงพิมพประยูรวงศ, 2530 

   งานวิจัย 
1. ผลการใชชุดการสอนโครงสรางระดับยอดและการสอนแบบเดิมใน 

 การสอนอานวิชาภาษาอังกฤษแกนักเรียนไทย วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2530 

2. โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา.  
 รายงานวิจัยรูปแบบการสอนที่ 1 ปการศกึษา 2531-2532 รายงานการ
ประชุมทางวชิาการ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝายวิจัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533 

3. รายงานโครงการอีสานเขียว การสอนภาษาไทยแบบมุง 
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 ประสบการณภาษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (2533-2535) ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสอนภาษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, 2536 

4. โครงการรูหนังสือในประเทศไทย นิตยสารโรตารี ปที่ 10 ฉบับที่  
  44 กันยายน, ประยูรวงศพร้ินติ้ง จํากัด, 2535, (21-28) 

5. “ กาวไปในทศวรรษหนากับโครงการรูหนังสือ” ในวารสารหองสมุด 
   T.L.A.Bulletin, 34 (3) กรกฎาคม – กันยายน, 2533 

6.  ความรูทางภาษาศาสตรของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศกึษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน, พ.ศ.2525 – 2528 

7. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุง 
 ประสบการณภาษาหรือโครงการรูหนังสือ 2531 – 2538, ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการสอนภาษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540 

8. วิจัยการสอนพูดภาษาอังกฤษดวยรูปแบบการสอนวัฒนธรรม 
  (2519)  

9. วิจัยการพัฒนาระบบการนิเทศการสอนแบบชวงเวลา สําหรับการ 
 อบรมและนิเทศนิสติฝกสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
(โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายมัธยม) และ
โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั และโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 2523 

10. ทดลองและสาธิตการสอนภาษาอังกฤษดวยวธิี TPR (Total  
 Physical Response) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัย 

  ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) (2525) 
11. วิจัยเก่ียวกับความรูทางภาษาศาสตรของครูภาษาอังกฤษใน 

 โรงเรียนมัธยมโครงการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 
(2525 - 2528) 

12. วิจัยการสอนอานดวยการใชชุดการเรียนการสอนโครงสรางระดับ 
 ยอดแกนักเรียนไทยในระดบัมัธยม (2530) สนับสนุนโดย SEAMEO 
Regional Language Centerประเทศสิงคโปร 

13. วิจัยเชิงปฏบิตัิการสอนภาษาอังกฤษดวยการสอนแบบมุง 
 ประสบการณภาษาในระดับชั้น ป.4- ป.6 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) (2527-2529) 

14. วิจัยเชิงปฏบิตัิการการสอนภาษาไทยดวยการสอนแบบมุง 
  ประสบการณภาษาในระดับชั้น ป.1 ณ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศร ี
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  นครินทรวิโรฒ (ฝายประถม)  (2529) 
15. วิจัยเชิงพัฒนาโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุง 

 ประสบการณภาษาหรือโครงการรูหนังสือของประเทศไทย (โครงการ
รวมระหวาง มศว, สปช, กรมวิชาการ และโรตารีสากล) (2530 – 2536) 
สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารีสากล ในเขตอีสานใต (สุรินทร บุรีรัมย 
ชัยภูมิ และศรสีะเกษ) โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา ยะลา 
ปตตานี นราธวิาส สตลู) (2533 – 2538) โครงการพัฒนาการสอน
ภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษาแกชาวเขาภาคเหนือ และเขต
จังหวัดในลุมแมนํ้าเจาพระยา (2533 – 2538) ฯลฯ 

16. วิจัยเชิงพัฒนาโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบมุง 
 ประสบการณภาษา 4 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สงขลาและ
มหาสารคาม) สนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลีย และโรตารีสากล 
(2535-2538) ในระดับประถมและมัธยม (โครงการรวมระหวาง มศว, 
สปช. กรมสามัญศึกษาและโรตารีสากล) 

      เอกสารทางวิชาการ 
1. การนิเทศภายในโรงเรียน 
2. การนิเทศการสอนอยางมีระบบ 
3. การวัดประเมินผลทางภาษา 
4. รูไดอยางไรวาเด็กเกงภาษาไทย 

      บทความทางวชิาการ 
6. ผลการใชชุดการสอนโครงสรางระดับยอดวิชาภาษาอังกฤษแก 

นักเรียนไทย ณ การประชุมสัมมนาวิชาการเก่ียวกับวจัิยทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2531 

 ภาระการสอนที่มีอยูแลว    8 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ 12  ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
 
14. ชื่อ-นามสกุล  นางสุชาดา  สุธรรมรักษ 

คุณวุฒิ   คบ. (การสอนภาษาอังกฤษ)   
     คม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)   
     Ed.D. (Curriculum and Instruction in Post-secondary  

          Education) 
  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย   

ผลงานทางวชิาการและการคนควาหรือการแตงตํารา 
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   งานวิจัย 

1. สุชาดา  สุธรรมรักษ.  (2545).  ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 
การวิเคราะหโมเดลลิสเรลประเภทที่มีตวัแปรแฝง. เอกสารรายงานการ
วิจัยสาขาวชิาการอุดมศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. ชวลี  ดวงแกว, สุนันทา พลับแดง, สุชาดา  สุธรรมรักษ และวิลาศ
ลักษณ ชวัวลัลี. (2549).   การพัฒนาพลังปญญาของเยาวชนไทยโดย
ผานสถาบันครอบครัว.  รายงานการวิจัยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 ภาระการสอนที่มีอยูแลว    14 ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรียน 
  ภาระการสอนที่จะมีในแตละปตลอดโครงการ  12  ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคเรยีน 
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ภาคผนวก ข 

 

รายงานผลการวิจัยและการประชาพิจารณรางหลักสูตร 
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สรุปผลประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาการการจัดการเรียนรู   คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
การดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู  คณะ

ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีการดําเนินการ ดังน้ี 
1.การตรวจสอบและประเมินและวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 4 คน ประกอบดวย 

1)  ศาสตราจารย ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ศาสตราจารย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2)  อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผูชวยศาสตราจารย สถาบันพัฒนาการฝกหัดครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
4) นางประภัสสร ไชยชนะใหญ ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดลําพูน เขต 2 

 

2. การทําประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการการจัดการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงดําเนินการขึ้นเม่ือ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ และ วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551  โดยมีผูเขารวมประชา
พิจารณตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรางหลักสูตรและอภิปรายกลุมยอย จากศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครู สังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและเอกชน และบุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพอ่ืนที่มี   ความสนใจ จํานวน 129 คน     

 
 ผลจากการการตรวจสอบ ประเมินและวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ    จํานวน 4 
คนไดตอบแบบสอบถาม ทําการประเมินและวิพากษหลักสูตร มีสาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 
1) ศาสตราจารย ดร.นงลักษณ วิรัชชัย   
 

ที่ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสูตร - - ใหพิจารณาใหมระหวางคําวา”การจัดการ
เรียนรู” “การจัดการกระบวนการเรียนรู” “การ
จัดกระบวนการเรียนรู”วาคาํใด(ใหญ)กวางและ
ครอบคลุมมากกวากัน 

2 ชื่อปริญญา  - ภาษาอังกฤษใหสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาอังกฤษและดานหลักสูตรและการสอน
โดยตรง ระหวางคําวา organization of 
learning” กับ “learning management”หรือ 
“learning process management 
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ที่ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

3 หลักการและเหตุผล - - ใหนําประเด็นสําคัญจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติมาอางดวย เพ่ือแสดงให
เห็นวารายวชิาตางๆสนองตอบตอพะระราช
บัญญัติดังกลาว 

4 ปรัชญาและ
วัตถุประสงค 

- - ควรกําหนดวตัถุประสงค เปน 2 ประเด็น คือ 
1.เพ่ือผลิตบณัฑิต 
2. เพ่ือสรางองคความรู 

5 คุณสมบัติของผูสมัคร  - - 
6 การคัดเลือกผูเขาศึกษา  - - 
7 ระบบการศึกษา  - - 
8 ระยะเวลาการศึกษา  - - 
9 การลงทะเบียนเรียน  - - 
10 การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
 - - 

11 อาจารยผูสอน  - - 
12 จํานวนนิสิต  - - 
13 สถานที่และอุปกรณ - - เพ่ิมสถานที่และอุปกรณโรงเรียนสาธติของ

มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แหง 
14 หองสมุด   - 
15 งบประมาณ - - - 
16 หลักสูตร 

-โครงสรางหลักสูตร 
-รายวิชา 

- - -เพ่ิมวิชาพ้ืนฐานดานการจัดการเรียนรู 
-ชื่อรายวิชาไมจําเปนตองเหมือนกับสาระการ
เรียนรูของกระทรวงศึกษาธกิาร 

17 คําอธิบายรายวิชา - - กําหนดใหชัดเจนวาวชิาใดบางที่เปนวิชา
ตอเน่ืองกัน ซ่ึงตองจําเปนตองเรียนวิชาใดมา
กอน จึงจะสามารถเรียนได 

18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม - - เพ่ิมเติมคําในคําอธิบายรายวิชาตางๆให
ครอบคลุม 
-วิชาการพัฒนางานวิจัย ควรมีการปฎิบตัิการ 
และเขยีนคําวาการปฏิบัติการลงในคําอธบิาย
รายวิชาดวย 
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2) อาจารย ดร.อุทัย ดุลยเกษม 
 

ที่ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
เหมาะสม ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสูตร - - พิจารณาชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษคําวา The 
organization of learning” กับ “The 
management of learning”.ใหมใหดีวาคําใด
เหมาะสม ถูกตอง  

2 ชื่อปริญญา - - พิจารณาชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษคําวา The 
organization of learning” กับ “The 
management of learning”.ใหมใหดีวาคําใด
เหมาะสม ถูกตอง 

3 หลักการและเหตุผล -  ควรนําขอมูลที่มีนํ้าหนักมาอาง เชน ผลการ
สอบถามจากครูผูสอน ผูใชหลักสูตร มา
ประกอบดวย 

4 ปรัชญาและจุดประสงค -  เขียนใหสอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตร 
5 คุณสมบัติของผูสมัคร  - - 
6 การคัดเลือกผูเขาศึกษา - - - 
7 ระบบการศึกษา   - 
8 ระยะเวลาการศึกษา -  - 
9 การลงทะเบียนเรียน  - - 
10 การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
- - - 

11 อาจารยผูสอน - - ไมแนใจวาคณุวุฒิตรงหรือไม 
12 จํานวนนิสิต  - - 
13 สถานที่และอุปกรณ  - - 
14 หองสมุด  - - 
15 งบประมาณ  - - 
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ที่ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

16 หลักสูตร 
-โครงสรางหลักสูตร 
-รายวิชา 

-  -ไมเห็นดวยกบัการเปดปริญญาโทแผน ข. 
-ปริญญาเอก ควรมี course work มากกวาน้ี 
การทําปริญญานิพนธไมควรมีมากถึง 36,48 
หนวยกิต เพราะคุณภาพจะไมตางกัน 
-โครงสรางรายวิชาในหมวดตางๆ ทั้งระดับ
มหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะปรับปรุง 
เพ่ิมเติมในรายวิชาตางๆ ควรปรับปรุงแกไข
หรือเพ่ิมเติม โดย ควรกําหนดรายวิชาที่เปน
พ้ืนฐานใหเขมแข็งเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํา
ปริญญานิพนธ 

17 คําอธิบายรายวิชา - - - 
18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม - - ควรแสดงใหเห็นชัดเจนวาตองการบัณฑติที่มี

ลักษณะอยางไร เปนนักวิจัยหรือนักปฏิบตั ิ
 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 

 
 
 
 

ที่ 

 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสูตร - - ควรปรบัเปนวทิยาการการจัดการเรียนรู 
2 ชื่อปริญญา  - - 
3 หลักการและเหตุผล  - - 
4 ปรัชญาและจุดประสงค   - ควรชี้ใหเห็นวาวทิยาการการจัดการเรียนรู

จะชวยใหเกิดศักยภาพผูเรยีนอยางไร  -ควร
เพ่ิมเติมวตัถปุระสงคดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

5 คุณสมบัติของผูสมัคร  - - 
6 การคัดเลือกผูเขาศึกษา  - - 
7 ระบบการศึกษา  - - 
8 ระยะเวลาการศึกษา  - - 
9 การลงทะเบียนเรียน  - - 
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ที่ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

10 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 - - 

11 อาจารยผูสอน  - - 
12 จํานวนนิสิต  - - 
13 สถานที่และอุปกรณ  - - 
14 หองสมุด  - - 
15 งบประมาณ  -  
16 หลักสูตร 

-โครงสรางหลักสูตร 
-รายวิชา 

 - -บางรายวิชารวมกันได ไมควรแยกเปนหลาย
รายวิชา  
-ควรเปลี่ยนแปลงชื่อบางรายวิชา เชน วิชา
วิถีแหงการจัดการเรียนรู เปนวิธวีิทยาการ
การจัดการเรียนรู ฯลฯ 
-เปลี่ยนชื่อวิชาสัมนาประเด็นปญหาและ
กระแสวิทยาการและนวตักรรมที่เก่ียวกบั
การศึกษา เปน วิชาสัมมนาปญหา และ
แนวโนมวิทยาการและนวตักรรมการจัด
การศึกษา  
-ควรเพ่ิมรายวิชา การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนรู, วิทยาการการจัดการชั้นเรียน 

17 คําอธิบายรายวิชา  - - สวนคําอธิบายกลุมรายวิชาวิถีแหงการ
จัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ 1 ใหเพ่ิมคําวาการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับสาระอ่ืนๆ ลง
ไปในคําอธิบายรายวิชาทกุรายวิชาและใน
คําอธิบายกลุมรายวิชาวถิีแหงการจัดการ
เรียนรูวิชาเฉพาะ 2 ใหเพ่ิมการลงปฏิบตักิาร
วิจัยลงไปดวย 
- ผูทรงคุณวฒิุเสนอแนะใหปรับจํานวนหนวย
กิตในรายวิชาตางๆเปน 3 หนวยกิตมากกวา 
2 หนวยกิต 
 

18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม - - เนนวาการจัดการเรียนรูมีคุณคาตอการศกึษา
อยางไรที่ปรัชญาของหลักสูตร 
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4) นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ 
 

 

ที่ 
 

รายการที่ตรวจสอบ 
 

เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

1. ชื่อหลักสูตร  - - 
2 ชื่อปริญญา  - - 
3 หลักการและเหตุผล  - ไมจําเปนตองอางอิงวาหลักสูตรครบรอบการ

ปรับปรุงก็ได ควรเนนไปทีห่ลักการและ
เหตุผลเกี่ยวกบัหลักสูตรโดยตรง 

4 ปรัชญาและจุดประสงค  - ควรเพ่ิมจุดประสงคในการสรางองคความรู 
5 คุณสมบัติของผูสมัคร  - ควรเพ่ิมวุฒิ ป.บัณฑิตดวย 
6 การคัดเลือกผูเขาศึกษา  - ควรเปดโอกาสใหองคกรบางแหงที่เก่ียวของ

คัดเลือกผูสมควรไดศึกษาตอดวย 
7 ระบบการศึกษา  - - 
8 ระยะเวลาการศึกษา  - - 
9 การลงทะเบียนเรียน  - - 
10 การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
 - - 

11 อาจารยผูสอน  - - 
12 จํานวนนิสิต  - ควรเพ่ิมเปน 15 คน เผื่อวามีผูสละสิทธิ์หรือ

อกกลางคัน 
13 สถานที่และอุปกรณ  - ควรเพ่ิมเติมสือ่เฉพาะของ มศว.ดวย 

เชนการคนหาขอมูลของเครอืขาย มศว 
14 หองสมุด  - - 
15 งบประมาณ  - ควรกําหนดจํานวนใหชัดเจน 
16 หลักสูตร 

-โครงสรางหลักสูตร 
-รายวิชา 

 - ดีอยูแลวแตขอเสนอใหมีแบบทําวิจัยอยาง
เดียว โยพบอาจารยเปนครัง้คราว 

17 คําอธิบายรายวิชา  - - 
18 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  - ตองการเห็นรายวิชาเก่ียวกับการใช

นวัตกรรมทางการศึกษา และการเรียนการ
สอนโดยใชปญหาเปนฐานใหมาก 
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สรุปผลจากการประเมินและวิพากษหลักสูตรของผูทรงคณุวฒิุเปนภาพรวมไดดังน้ี 
           1. ชื่อหลักสูตร  ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา ชื่อหลักสูตรภาษาไทยมีความเหมาะสม แต 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษควรปรับปรุงแกไขเปน The Management of Learning Process หรือ  
Science of Learning Process Management  หรือปรึกษาผูเชีย่วชาญทางภาษาอังกฤษอีกคร้ังหน่ึง  
ทั้งน้ี จากการปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษและดานหลักสูตรและการสอนคือ Professor 
Dr.Richard Walker และรองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ รัตนวิช  เสนอแนะวา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิตควรใชคําวา Master of Education Programs in The Science of the Organization of 
Learning และระดับดุษฎีบณัฑิตควรใชคาํวา  Doctor of Education  In  The Science of the 
Organization of Learning 

2. ชื่อปริญญา ผูทรงคุณวฒิุมีความเห็นวามีความเหมาะสม  
3. หลักการ เหตุผลและความสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็น 

วามีความเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทานเห็นวายังไมเหมาะสม โดยผูทรงคุณวฒิุ 3 ทาน ที่เห็นวา
เหมาะสมไดใหขอแนะนําใหแกไขปรบัปรุงเพ่ิมเติมวาควรนําผลจากการศึกษาสํารวจความคิดเห็นปญหา
และความตองการหลักสูตรจากการศึกษาสํารวจมาเปนเหตุผลสําคญัดวย และควรนําประเด็น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาอางอิง และปรับปรุงถอยคําภาษาบางเล็กนอยโดยให
ตัดคําวากิริยามารยาทออกไป 

4. ปรัชญาและจุดประสงคของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวา ปรัชญาของหลักสูตร
มีความเหมาะสม และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาการกําหนดปรัชญาควรสะทอนถึงแนวคิด หลักการ 
ความเชื่อเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่ชวยใหเกิดศักยภาพในตัวผูเรยีน และผูสอนตลอดจนผลที่เกิดตอ
การศึกษา และควรเขียนใหสั้นๆขอความกระชับ ผูเชีย่วชาญ 1 ทานเห็นวายังไมเหมาะสมเนื่องจากยัง
ไมมีความชัดเจนเพียงพอ  สวนจุดประสงคของหลักสูตร ผูทรงคุณวฒิุทุกทานเห็นวามีความเหมาะสม
และไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- จุดประสงคควรแยกเปนสองประเด็น คือ      เพ่ือผลิตบัณฑิตดานวทิยาการ 
การจัดการเรียนรู และเพ่ือสรางองคความรูดานวิทยาการการจัดการเรียนรู โดยการผลิตบัณฑติควรเพ่ิม
การจัดเน้ือหาสาระที่เปนการบูรณาการคณุธรรมจริยธรรมวิชาชีพ สวนจุดประสงคดานการสรางองค
ความรูดานวทิยาการการจัดการเรียนรู  เสนอแนะใหสอดคลองกับสาระรายวิชาตามที่กําหนด 

5. คุณสมบัตผูิมีสิทธิเขาศกึษา ผูทรงคณุวุฒิสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสม เหมาะสม  
เสนอแนะใหระบุวาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ผูทรงคุณวฒิุเห็นวาเหมาะสม    
7. ระบบการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม เสนอแนะใหระบวุาเปนไปตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. ระยะเวลาการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม จํานวน 1 ทาน เห็นวายังไม 

เหมาะสม เสนอแนะใหปรับภาษาโดยระบุวาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
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9. การลงทะเบียนเรียน ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม ใหปรับภาษาใหกระชับโดยระบุวา 
เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. การวัดผลและประเมินผลการสําเร็จการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสมให 
ปรับภาษาใหโดยระบุวาเปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. อาจารยผูสอน  ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารยประจําหลักสูตร สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกบั อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ
เห็นวาเหมาะสม ผูทรงคุณวุฒิ 1 ทานเห็นวาวุฒิและประสบการณสวนมากไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน 

12. จํานวนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู ระดับมหาบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา
เหมาะสม ระดับดุษฎีบัณฑติ ผูทรงคุณวฒิุเห็นวาเหมาะสม มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมจํานวน อยางนอย 15 
คน เน่ืองจากอาจมีการถอนตัวไมเขาศึกษา หรือลาออกกลางคัน ดวยสาเหตุหลายประการ เชน ไมได
รับอนุญาตใหลาศึกษาตอ ไดรับคําสั่งใหยายไปอยูตางจังหวัดไกลๆ สภาพการเงิน เปนตน 

13. สถานที่และอุปกรณจดัการเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม และควรเพิม่สถานที่
และอุปกรณโรงเรียนสาธิตของคณะศึกษาศาสตรทั้ง 3 แหงดวย 

14. หองสมุด ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม 
15. งบประมาณ ผูทรงคุณวฒิุ 1 ทานเสนอใหระบุใหชดัเจน 
16. หลักสูตร  
16.1 ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญเห็นวาเหมาะสม แตมีจํานวน 1 ทานที่ไมเห็นดวยกับการเปดแผน 

ข ในระดับปรญิญามหาบัณฑิต เห็นวาในระดับปริญญามหาบัณฑิตควรมุงเปดเฉพาะแผน ก  แตหากยัง
มีความจําเปนตองเปดแผน ข  ควรมีสาระหลักสูตรทีเ่นนใหเห็นความแตกตางระหวาง 2 แผนใหชัดเจน 
กลาวคือ หลักสูตรแผน ก ควรเนนความเปนนักคิด สวนหลักสูตรแผน ข เนนความเปนนักปฏิบตัิ 
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรมีความยืดหยุนใหมากขึ้น กลาวคือสามารถเรียนทั้งระดับ
ปริญญาโทควบคูปริญญาเอกหรือเรียนตอปริญญาเอกก็ได 

16.2  โครงสรางหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหสรางความเขมแขง็ใหมากขึ้น โดยควรเปน
วิชาที่มีการบรูณาการมากกวาการเนนสาระวิชาเฉพาะ และเพิ่มเตมิบางรายวิชา ตลอดจนเพ่ิมสาระ 
ถอยคําลงไปในคําอธิบายรายวิชาตางๆเพ่ือใหรายวิชาตางๆมีความชดัเจนและมีความลุมลึกมากย่ิงขึ้น 

โครงสรางรายวิชาในหมวดตางๆ ทั้งระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑติ ผูทรงคุณวุฒิได
ใหขอเสนอแนะปรับปรุง เพ่ิมเติมในรายวิชาตางๆ ควรปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเตมิ โดย ควรกําหนด
รายวิชาทีเ่ปนพ้ืนฐานใหเขมแข็งเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทําปริญญานิพนธ โดยควรเรียนวิชาพ้ืนฐานดาน
วิทยาการการจัดการเรียนรูเปนแกนกลาง และชื่อวิชาในกลุมวชิาวิถีแหงการจัดการเรียนรูสาระวิชา
ตางๆใหเปลี่ยนคําวาวถิีแหงการจัดการเรียนรูเปนคําวาวิทยาการการจัดการเรียนรู หรือวิธีวทิยาการ
การจัดการเรียนรู  สวนคําวา สาระ ใหเปลี่ยนเปนคําวาวิชาแทน ทกุๆรายวิชา 

เปลี่ยนชื่อวิชาสัมมนาประเด็นปญหาและกระแสวิทยาการและนวตักรรมที่เก่ียวกบัการศึกษา 
เปน วิชาสัมมนาปญหา และแนวโนมวิทยาการและนวตักรรมการจัดการศึกษา  
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สวนคําอธบิายกลุมรายวิชาวิถีแหงการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ 1 ใหเพ่ิมคําวาการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการกับสาระอ่ืนๆ ลงไปในคําอธิบายรายวชิาทุกรายวิชาและในคําอธิบายกลุมรายวิชาวิถีแหง
การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ 2 ใหเพ่ิมการลงปฏิบตัิการวิจัยลงไปดวย 

ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะใหปรับจํานวนหนวยกิตในรายวชิาตางๆเปน 3 หนวยกิตมากกวา 2 
หนวยกิต 

นอกจากนี้ ควรเพ่ิมเติมรายวิชาตางๆเพ่ือความเขมแขง็และเกิดประโยชนตอการนาํไปใช  
ในสภาวะสังคมปจจุบัน โดยเนนการวิจัยเปนฐาน โดยนําผลที่ไดจากการเรียน การศึกษาจากหลักสูตร
ดังกลาวไปออกแบบและพฒันาการเรียนรู ดังน้ี 

1.การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
2.วิทยาการวจัิยทางการศึกษาขั้นสูง 
3.การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
4.วิทยาการจัดการชั้นเรียน 
5.การจัดการเรียนรูแบบรวมชั้น 
6.การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ 
7.การจัดการศึกษาสําหรับชนกลุมนอย 
8.การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม 
9.การจัดการเรียนรูเพ่ือสันติภาพและแกปญหาความขดัแยง 

สัมมนาการศึกษาหัวขอ 
16.3  จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตรที่กําหนดทั้ง 2 ระดับคอื 36 หนวยกติ 

ในระดับในระดับปริญญามหาบัณฑิต และ 48 หนวยกติในระดับปรญิญาดุษฎีบณัฑิต มีจํานวนมาก 
เกินไป ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเห็นวา  การปรับจํานวนหนวยกิตการทําปริญญานิพนธจํานวน
มากขึ้นกวาเดิมจาก 12 หนวยกิตเปน  36 และ 48 อาจมีคุณภาพไมตางกัน อยางไรก็ตามจํานวนหนวย
หนวยกิตที่กําหนดดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา 

17. คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู    ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําแกไข
ในบางรายวชิา  

 
ผลจากการทําประชาพิจารณรางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                
ซ่ึงดําเนินการขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ และ วันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551  โดยมี
ผูเขารวมประชาพิจารณตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรางหลักสูตรและอภิปรายกลุมยอย จาก
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศกครู สังกัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและเอกชน และบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพอ่ืนที่ มีความสนใจ จํานวน 129 คน  สรุป
สาระสําคัญ ไดดังน้ี 
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1. ความตองการตางๆ เก่ียวกับหลักสตูร 
 

ตารางที่ 1 :  ลักษณะของหลักสูตรที่คิดวาจะเลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ลักษณะของหลักสูตร จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ปริญญาโท 67 51.94 
ปริญญาโทควบปริญญาเอก 52 40.31 
ไมระบุ 10 7.75 

รวม 129 100 
 
ตารางที่ 2 :  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เห็นดวย 94 72.87 
ไมเห็นดวย 33 25.58 
ไมระบุ 2 1.55 

รวม 129 100 
  

ผูเขารวมการประชุมไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่เห็นดวยกับหลักสูตรปริญญาโทควบ
ปริญญาเอก  ดังน้ี 
 -  ใชเวลาในการเรียนนอย รวดเร็วและประหยัดเวลา 
 -  หลักสูตรมีความตอเน่ือง  ทําใหไดศึกษาอยางตอเน่ืองและมีเน้ือหาที่สอดคลองกัน  
 -  ลดความยุงยากในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ไมตองสอบเขาเรียนหลายครั้ง 
 -  ประหยัดคาใชจาย 
 -  เหมาะสมกับผูเรียนที่มีความพรอมและตองการศึกษาอยางจริงจังในการนําความรูที่ไดรับมา

พัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 -  หลักสูตรมีความนาสนใจ 
 -  สะดวกตอการลาศึกษาตอ 
 -  เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้น 
 -  เปนอีกหน่ึงทางเลือกในการศึกษา 
 -  จะไดมีนักวิชามาชวยในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น 
 สําหรับผูเขารวมการประชุมที่ไมเห็นดวยนั้นไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร 
ปริญญาโทควบปริญญาเอก  ดังน้ี 



 99

 -  เน่ืองจากเปนหลักสูตรที่เรงรัดจึงเกรงวาเน้ือหาจะมีความไมลุมลึกเทาหลักสูตรเดิมและไม
ครบถวน 

 -  การเรียนแบบรวบรัดอาจทําใหเกิดความตึงเครียดเน่ืองจากเนื้อหาอาจจะหนักมากเกินไป
สงผลใหเรียนรูไดไมเต็มที่  

 -  การศึกษาในระดับน้ีควรเปนไปอยางเปนลําดับขั้นตอน 
 -  ตองเสียคาใชจายมากและไมมีเงินทุนในการศึกษาตอ 
 -  คุณภาพของหลักสูตรไมเทาเทียมกับหลักสูตรเดิม 
 -  การเรียนในระดับปริญญาเอกน้ันควรมีการเรียนที่เขมขนเพ่ือใหไดผูเชี่ยวชาญทางดาน 
          น้ัน ๆ จริง ๆ  
 -  ยังขาดประสบการณในการทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 -  เปนหลักสูตรที่เหมาะกับภาคปกติที่ไมตองมีการทํางานรวมไปดวย 
 -  เกรงวาจะไมรับคาเลาเรียนคืนในกรณีที่ไมสําเร็จการศึกษา 
 -  ไมเชื่อวาสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนั้นจะจัดหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอกได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 3 :  ลักษณะของหลักสูตรที่เนนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการศึกษาตอ 
 

ลักษณะของหลักสูตร จํานวน (คน) รอยละ (%) 
มีการเรียนรายวิชาและมีการทําวิจัย 104 80.62 
เนนการทําวิจัย 18 13.95 
ไมระบุ 7 5.43 

รวม 129 100 
 
ตารางที่ 4 :  ลักษณะรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการศึกษาตอ 
 

ลักษณะของหลักสูตร จํานวน (คน) รอยละ (%) 
ตองเรียนทุกรายวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด 19 14.73 
เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก
เรียนรายวิชาตามความถนัดและความสนใจ 

107 82.95 

ไมระบุ 3 2.33 
รวม 129 100 
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2. ผลการประเมินรางหลกัสูตรการศกึษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวทิยาการการจัดการเรียนรู 
 

ตารางที่ 5 :  ความคิดเห็นที่มีตอชื่อของหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 100 77.52 
ไมเหมาะสม 26 20.16 
ไมระบุ 3 2.33 

รวม 129 100 
 ผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาชื่อของหลักสูตรมีความเหมาะสมนั้นไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
ประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 

-  ชื่อของหลักสูตรมีความหมายที่รวมถึงการจัดการเรียนรูทั้งหมด  สื่อไดอยางครอบคลุมใน
ทุกเน้ือหาวิชาสําหรับการศึกษา 
-  บงชี้อยางชัดเจนวาเปนหลักสูตรปริญญาโทตอเน่ืองปริญญาเอก  
-  ดูดีกวาชื่อหลักสูตรเดิม 

  -  บัณฑิตที่จบปริญญาในชื่อสาขาวิชาการประถมศึกษาหางานทําไดยาก 
-  ใชไดสําหรับการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 
-  มีความนาสนใจ 
-  เขาใจไดงาย 
ในสวนของผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาชื่อของหลักสูตรยังไมเหมาะสมนั้นไดให 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ  ดังน้ี 
-  เสนอใหใชชื่อหลักสูตรวา “วิทยาการการจัดการการเรียนรู”  ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับชื่อ
ภาษาอังกฤษและชื่อรายวิชาที่อยูในหลักสูตร  และมีบางคนเสนอใหใชชื่อวา “สาขาวิทยาการ
การจัดการเรียนรู” หรือ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู” 
-  ชื่อหลักสูตรยาวเกินไป  
-  ชื่อหลักสูตรไมไดมีความสําคัญเทากับเนื้อหาที่เรียน 

  -  ชื่อยังไมนาสนใจเทาที่ควร  ควรมีความพิเศษมากกวานี้ 
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ตารางที่ 6 :  ความคิดเห็นที่มีตอชื่อปริญญา 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 94 72.87 
ไมเหมาะสม 20 15.50 
ไมระบุ 15 11.63 

รวม 129 100 
 

 ผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาชื่อปริญญามีความเหมาะสม  ไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวาเปนชื่อที่
เก่ียวของกับทางดานการศึกษาและมีความนาสนใจ 

ผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาชื่อปริญญายังไมเหมาะสมนั้นมีเหตุผลตาง ๆ  ดังน้ี 
 -  ชื่อของปริญญาควรเปลี่ยนเปน “วิทยาการการจัดการเรียนรู” (เพ่ิมคําวา “การ”) 
 -  ชื่อปริญญาควรสื่อใหทราบเลยวาเปนหลักสูตรปริญญาโทตอเน่ืองปริญญาเอก  
 -  ยังไมนาสนใจและไมครอบคลุม 

-  ชื่อปริญญายาวไป 
 -  ควรแยกปริญญาออกเปน 2 ใบ 
 -  ดูไมภูมิฐาน 

-  ชื่อยังไมนาสนใจเทาที่ควร  ควรมีความพิเศษมากกวาน้ี 
 

ตารางที่ 7 :  ความคิดเห็นที่มีตอหลักการและเหตุผล 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 58 44.96 
ไมเหมาะสม 8 6.20 
ไมระบุ 63 48.84 

รวม 129 100 
 

 ผูเขารวมการประชุมที่เห็นวาหลักการและเหตุผลของหลักสูตรมีความเหมาะสมน้ันไดใหความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมวาเปนหลักการและเหตุผลที่มีความหมาย เหมาะสมและมีความนาสนใจ 

สําหรับผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาไมเหมาะสมนั้นไดระบุเหตุผลไวดังน้ี  -  
ควรระบุใหเห็นถึงจุดเดนของหลักสูตรที่จะสามารถทดแทนจุดดอยของหลักสูตรเดิมใหชัดเจนมากกวาน้ี  
รวมถึงคุณคาของหลักสูตรที่จะมีตอผูเรียน สังคม ระบบการศึกษาและประเทศชาติ  ตลอดจนคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาวาเปนเชนไร 

-  ควรระบุเปนขอ ๆ  
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ตารางที่ 8 :  ความคิดเห็นที่มีตอปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 42 32.56 
ไมเหมาะสม 12 9.30 
ไมระบุ 75 58.14 

รวม 129 100 
 

 ในการนี้มีผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้นยังมี
ความไมเหมาะสมพรอมทั้งเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 -  ควรเปนประโยคที่สั้น กระชับ  และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  -  
ปรัชญาและวัตถุประสงคควรเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 -  เสนอใหปรับแกวัตถุประสงคเปน “เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการ
ความรู เปนผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัย
เปนฐาน” 
 
ตารางที่ 9 :  ความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 40 31.01 
ไมเหมาะสม 12 9.30 
ไมระบุ 77 59.69 

รวม 129 100 
 

 ในการนี้มีผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาคุณลักษณะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึง
ประสงคน้ันยังมีความไมเหมาะสมพรอมทั้งเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 -  คําวา “มีผลการเรียนในระดับดีมาก” น้ันควรระบุใหชัดเจน (ไมต่ํากวา 3.00)  หรืออาจจะเพ่ิม
เปนผูที่มีประสบการณทํางานทางดานการศึกษา 

-  เกรดเฉลี่ย 3.50  น้ันสูงเกินไป  เสนอใหปรับเปนไมต่ํากวา 3.50  หรือผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

-  เสนอใหมีประสบการณทํางานหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3 ป 
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ตารางที่ 10 :  ความคิดเห็นที่มีตอโครงสรางหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 102 79.07 
ไมเหมาะสม 11 8.53 
ไมระบุ 16 12.40 

รวม 129 100 
 

 มีผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวาโครงสรางหลักสูตรมีความไมเหมาะสม  พรอมทั้ง
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังน้ี 

-  มีความสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน 
-  ยังตองคงเดิมเน่ืองจากเปนไปตามที่ สกอ.กําหนด 
-  ควรเพ่ิมกลุมวิชาที่เก่ียวของกับ “การบริหารการจัดการเรียนรู” 
-  ควรเพ่ิมวิชาเลือกตามความสนใจใหมากขึ้น 
-  ควรเพ่ิมรายวิชาที่ไดเคลื่อนไหว 
- ควรเนนที่การวิจัยใหมาก 

 นอกจากนี้ยังมีผูที่มีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรยังไมเหมาะสมเนื่องจากเหตุผลดังน้ี 
 -  การที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนแบบเจาะจงในแตละวิชารจะทําใหดูซํ้าซอนกับผูที่จบใน
วิชาเอก เชน “การสอนสังคม” หรือไม 
 -  ยังไมไดมีการระบุวาจะเนนการพัฒนาหลักสูตรหรือเจาะจงไปที่การสอน 
 -  ควรลดหนวยกิตในหมวดวิชาพ้ืนฐานลง  แตควรบังคับหมวดวิชาพ้ืนฐานใหมากขึ้นสําหรับ
คนที่ไมไดมีพ้ืนทางการศึกษาหรือประสบการณทํางาน 
 -  จํานวนหนวยกิตมากเกินไปหากเทียบกับการเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกแบบเดิม 
 -  ยังไมทราบความแตกตางระหวางปริญญานิพนธของผูที่จบปริญญาโทในกรณีที่ไมสามารถ
เรียนตอในระดับปริญญาเอกได 
 -  ควรลดวิชาในหมวดวิจัยสถิติในกรณีที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทมาแลวเนื่องจากมี
หนวยกิตจากการทําวิจัยมากอยูแลว 
 -  ควรเพ่ิมหนวยกิตในการทําปริญญานิพนธ 
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ตารางที่ 11 :  ความคิดเห็นที่มีตอรายชื่อวิชาบังคับ 
 

ความคิดเห็น จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

เหมาะสม 104 80.62 
ไมเหมาะสม 6 4.65 
ไมระบุ 19 14.73 

รวม 129 100 
 

 ผูเขารวมการประชุมที่มีความคิดเห็นวารายชื่อวิชาบังคับน้ันมีความเหมาะสมไดใหความคิดเห็น
เพ่ิมเติมดังน้ี 

-  มีความสอดคลองกับการเรียนรูและสภาพสังคมในปจจุบัน 
-  ครอบคลุม  สามารถในไปประยุกตใชไดกับทุกสาขาวิชา 
-  การเพ่ิม “การบริหารการจัดการเรียนรู” 
-  สอดคลองกับสิ่งที่ตองการจะศึกษา 
-  บางรายวิชาควรกําหนดชื่อใหสั้นกะทัดรัดแตครอบคลุม 

 นอกจากนี้ยังมีผูที่มีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรยังไมเหมาะสมเนื่องจากควรจะเพ่ิม
รายวิชาที่เก่ียวของกับ  ICT ใหมากย่ิงขึ้น 
 
ตารางที่ 12 :  ความตองการปรับปรุงแกไขรายวิชาและจํานวนหนวยกิต 
 

ความตองการปรับปรุงแกไขรายวิชา
และจํานวนหนวยกิต 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ตองการ 44 34.11 
ไมตองการ 61 47.29 
ไมระบุ 24 18.61 

รวม 129 100 
 

 ผูเขารวมการประชุมที่มีความตองการปรับปรุงแกไขรายวิชาและจํานวนหนวยกิตมีขอเสนอแนะ
ในประเด็นตางๆ  ดังน้ี 

- ควรเพิ่มจํานวนหนวยกิตในรายวิชาเลือกเสรีมากยิ่งขึ้นและเพ่ิมรายวิชาในกลุมน้ีใหมาก
ยิ่งขึ้น 

- จํานวนหนวยกิตปริญญานิพนธมากเกินไป 
- ควรเนนวิชาที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม  การวิจัย  สถิติ  ICT  และ  ภาษาอังกฤษ

เพ่ิมมากขึ้น 
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- ควรเพ่ิมรายวิชาตาง ๆ  ดังน้ี  การจัดการบริหารองคการการศึกษา  องคกรแหงการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เปนการสรางภูมิปญญาไทย  การจัดการ
เรียนรูในชุมชน  โปรแกรมวิเคราะหทางสถิติดวยคอมพิวเตอร 

- ควรเพ่ิมรายวิชาบังคับสําหรับคนที่ไมมีพ้ืนฐานทางการศึกษา 
- ทั้งแผน ก และ ข  ควรเลือกเรียนไดทั้งในภาคปกติ เสาร-อาทิตย และภาคค่ํา 
- ควรลดรายวิชาที่ซํ้าซอนลง 
- ควรเพ่ิมใหมีรายวิชาที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวเพื่อที่ผูเรียนจะไดไมเครียด 
- สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรเพ่ิมหนวยกิตทางดานวิจัยและสถิติ 
 

ตารางที่ 13 :  การยอมรับหลักสูตร 
 

หลักสูตร
วิทยาการการ

จัดการ 
เรียนรู 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ไมระบุ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

1. การเปด
หลักสูตร
วิทยาการการ
จัดการเรียนรู
มีความ
เหมาะสม 

36 27.91 58 44.96 16 12.40 6 4.65 1 0.78 12 9.30 

2. เปน  
หลักสูตรท่ี
สอดคลองกับ
สภาพสังคม
และ
การศึกษาใน
ปจจุบัน 

44 34.11 49 37.98 20 15.50 4 3.10 0 0.00 12 9.30 

3. เปน
หลักสูตรท่ี
สามารถ
ดําเนินการได
ตาม
เปาหมาย 

18 13.95 58 44.96 30 23.26 11 8.53 0 0.00 12 9.30 
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หลักสูตร

วิทยาการการ
จัดการ 
เรียนรู 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 ไมระบุ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

จํา 
นวน 

รอย
ละ 

4. เปน
หลักสูตรท่ีจะ
ชวยยกระดับ
การศึกษา
ของผูเรียน 

45 34.88 46 35.66 23 17.83 3 2.33 0 0.00 12 9.30 

5. เปน
หลักสูตรท่ีจะ
ชวยยกระดับ
วิชาชีพ
ทางการ
ศึกษา 

52 40.31 44 34.11 18 13.95 3 2.33 0 0.00 12 9.30 

 
ตารางที่ 14 :  ความประสงคในการศึกษาตอปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามหลักสูตร  

          ที่รางน้ี 
 

ความประสงคในการศึกษาตอ 
 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

ประสงค 82 63.57 
ไมประสงค 30 23.26 
ไมระบ ุ 17 13.18 
รวม 129 100 

 

 ผูเขารวมการประชุมที่มีความประสงคในการศึกษาตอปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามหลักสูตร
ที่รางน้ีไดระบุเหตุผลที่ตองการศึกษาตออันเนื่องมาจาก 

- เปนหลักสูตรที่นาสนใจ มีความกวางขวางและครอบคลุม มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน  มีความตอเน่ืองและบูรณาการ  รวมทั้งเปนหลักสูตรที่จะชวยยกระดับวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

- ใชเวลาในการศึกษานอย  ประหยัดคาใชจาย 
- พัฒนางานในอาชีพใหกาวหนา 
- ตองการยกระดับการศึกษาของตนเอง 
- ตองการศึกษาตอหากมีโอกาสและคาใชจายในการศึกษาตอมีความเหมาะสมเนื่องจากไมมี
ทุนทรัพยในการศึกษาตอ 
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- มีความตั้งใจที่จะศึกษาตออยูแลว 
- เชื่อม่ันในคุณภาพของ มศว 
- ลดขั้นตอนในการเขาศึกษาตอและมีความตอเน่ืองในการศึกษา 
- สนใจจะเขาศึกษาตอหากแยกเปนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
- เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
- เพ่ือใหเกิดความลุมลึกในกระบวนการจัดการเรียนรู 
- เพ่ิมพูนความรู 
- หางานไดงายขึ้น 
- เรียนจบมาทางดานนี้ 
- สนใจศึกษาแตไมสามารถเขาศึกษาไดทันทีเน่ืองจากติดเง่ือนไขที่จะตองชดใชทุนกอน  
และบางสวนยังไมม่ันใจในประสบการณทํางานของตนเอง 

- หากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนก็จะชวยในการตัดสินใจไดดีกวา 
  ในสวนของผูที่ไมมีความประสงคในการศึกษาตอปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามหลักสูตรที่ราง

น้ีไดระบุเหตุผลดังน้ี 
- ตองทํางาน  ไมมีเวลามาเรียน 
- มีสาขาวิชาที่ไดเลือกเรียนไวแลว 
- ตองการเรียนในสาขาวิชาที่จบมามากกวา 
- ตัวของนิสิตไมมีความถนัดในสาขาวิชาน้ี 
- หลักสูตรไมตรงกับความตองการ 
- ตองการไดรับปริญญา 2 ใบ (แยกปริญญาโทกับปริญญาเอก) 
- ตองการศึกษาตอแคระดับมหาบัณฑิต 
- ยังไมแนใจวาหลักสูตรนี้จะมีคุณภาพมากกวาหลักสูตรเดิม 
- ยังไมเขาใจตัวหลักสูตรชัดเจน (ตองการเปรียบเทียบขอดีขอดอยกับหลักสูตรเกา) 
- เน้ือหาหลักสูตรใหมน้ีมีความคลายคลึงกับหลักสูตรเดิม 
- เกรงวาการเรียนแบบปริญญาโทควบปริญญาเอกจะทําใหไดความรูไมเต็มที่  เปนกังวล
เรื่องประสิทธิภาพ 

- การเดินทางไมสะดวก 
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ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตวทิยาลัย พ.ศ.2548 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2548 
-----------------------------------  

          โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาใหมีความเหมาะสม และใหการบรหิารการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ” 
          ขอ 2 ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2543 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศ หรือมตอ่ืินใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบงัคับน้ี 
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบงัคับน้ีใหใช ขอบังคับน้ีแทน 
          ขอ 3 ในขอบังคับน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตา 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยสภาวชิาการ พ.ศ.2543 
                  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                  “คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั” หมายความวา คณบดีบัณฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
                  “คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงที่เทยีบเทาที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด 
ซ่ึงหมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาของคณะ สถาบัน 
สํานัก หรือหนวยงานที่เทยีบเทา ซ่ึงเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลยัดวย 
                  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ 
ภายในคณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑติศึกษาสหสาขาวิชาที่ไดรับแตงตัง้จากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั ใหทําหนาที่บริหาร จัดการ
หลักสูตร 
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                  “คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจํา หรืออาจารยพิเศษของ
มหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหนาที่เก่ียวของกับการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  

ขอ 4 เพ่ือใหการดําเนินการของบัณฑิตวทิยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวทิยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบตัิในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏบิัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคบัน้ี สวน
การดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับน้ี และมิไดมี
ขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับน้ีใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรณีไป 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนตามขอบังคับน้ี ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบตัิตามระเบียบ
น้ีใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และการวินิจฉยัใหถือเปนที่สดุ 

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  
 

ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังน้ี 
                   6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หน่ึงปการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 30 สัปดาห 
                  6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังน้ี 
                       6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกต ิหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
                        6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
ปกต ิหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  
                       6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา
ปกต ิหน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนเปนพิเศษได  
                  6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  
          จํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชั่วโมง การ
เรียนตามที่กําหนดไวตามขอ 8 
          ในการจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซ่ึงเปนการจัดการเรียน 
การสอนเปนชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 
          ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศกึษาแบบใด 

ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิการจัดการศึกษาแบงเปน 2 
ประเภท ดังน้ี 
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7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกตติามระบบทวภิาค  
     7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค   สําหรับหลักสูตรที่จัด
การศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวนหนวยกติใหเปนไปตามสัดสวน
ของการศึกษาในระบบทวภิาคขางตน 

ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังน้ี  

8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
หรือไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
    8.2 รายวิชาภาคปฏิบตัิ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสปัดาห หรือ 30 ถึง 
45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
    8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก 3 ถึง 9 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 
ถึง 135 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
    8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏบิัติการคลินิก ที่ใชเวลาปฏบิัติงาน 3 ถึง 12 
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบ
ทวิภาค 
    8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) ที่ใชเวลาศึกษาดวยตนเองจากแผนการเรียน
ตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสติไดใชศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 15 ถึง 30 
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกต ิใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
    8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา 3 ถึง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 
หรือ 45 ถึง 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 
   สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชัว่โมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศกึษาในระบบทวิภาคขางตน 

 
หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษา  
 

   ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังน้ี 
    9.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 
    9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศกึษาในระดับสูงกวาขั้นปรญิญา
บัณฑิต 
    9.3 หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 
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    9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศกึษาในระดับสูงกวาปริญญา
มหาบัณฑิต 
    9.5 หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทยีบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
   ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังน้ี 
     11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสงู 
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
    11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน 
     11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาทีเ่นนการวิจัยโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซ่ึง
อาจมีได 2 แบบ คือ 
      แบบ ก (1) ประกอบดวยปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได
โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
      แบบ ก (2) ประกอบดวยปริญญานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต และรายวชิา
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
    11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาทีเ่นนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญา
นิพนธ แตตองทาํสารนิพนธ 6 หนวยกิต 
    11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรทีเ่นนการวิจัยโดยมีการทําปริญญา
นิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวชิาการ หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
     แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซ่ึงหลักสูตรอาจ
กําหนดใหมีการเรียนรายวชิาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได โดยไมนับหนวยกติ ทั้งน้ี 
      (1) ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 
72 หนวยกิต 
      (2) ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอย
กวา 48 หนวยกิต 
    ทั้งน้ีปริญญานิพนธ ตามแบบ 1(1) และ แบบ 1(2) จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  
 
     แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ และมีการเรยีน
รายวิชา ทั้งน้ี 
      (1) ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 
48 หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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      (2) ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอย
กวา 36 หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
    ทั้งน้ีปริญญานิพนธ ตามแบบ 2(1) และ แบบ 2(2) จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  
   ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา เปน
ดังน้ี 
    12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสงู ให
ใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 
3 ปการศึกษา 
    12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 
    12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังน้ี 
     12.3.1 นิสิตวฒิุระดับปริญญาบัณฑิตหรอืเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 
     12.3.2 นิสิตวฒิุระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทา ไมเกิน 6 ปการศึกษา 
    12.4 หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาอ่ืน ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดระยะเวลา 
สําหรับนิสิตทีศ่ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใดใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ
การศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาแบบเตม็เวลา  
   ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปน้ี 
    13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานทีช่ี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 
    13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 
 ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1, 12.2 และ ขอ 12.3 ใหนับตั้งแตวันที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 17.2  
 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต  

 
   ขอ 15 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 
    15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศกึษาขั้นปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 
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    15.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  
    15.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ 
ปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา 
     ทั้งน้ีผูเขาเปนนิสิตจะตองสาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัตอ่ืินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   ขอ 16 การรับเขาเปนนิสติ ใชวธิีอยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี 
    16.1 สอบคัดเลือก  
   16.2 คัดเลือก  
    16.3 รับโอนนิสิต จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  
    16.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลยั  
   ขอ 17 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต  
    17.1 ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานทีม่หาวิทยาลยั
กําหนด โดยชําระเงินตามประกาศมหาวทิยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  
   ผูที่ผานการรับเขาเปนนสิิตที่ไมอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนด เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสติ เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลาย
ลักษณอักษรในวันที่กําหนดใหรายงานตัว และเม่ือไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กําหนด 
    17.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 
 

หมวด 4 
การลงทะเบยีน  

 
  ขอ 18 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
    18.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการ
จัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    18.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณตอเม่ือนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวย การเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  
    18.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาน้ัน  
    18.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศกึษาใดภายใน
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กําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับ
อนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
    18.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตอง
เรียนและสอบไดรายวิชาหรอืบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันได  
   ขอ 19 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  
   นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ 6 
และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 6 
หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  
   ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
    20.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชาน้ัน  
    20.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาทีเ่รียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวม
เปนหนวยกติสะสม 
    20.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิต
ที่ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นิสติสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
    20.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ัน และไมบังคับใหนิสติสอบ 
    20.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดย
ไมนับหนวยกติได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง
ปฏิบัตติามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ขอ 21 นิสิตระดับบัณฑติศกึษาที่ขาดความรูพ้ืนฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสตูร
อาจใหเรียนวชิาปรับพ้ืนฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดในระดับ S 
   ขอ 22 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
   ขอ 23 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสติ 
   นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเรจ็การศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายใน 
4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา 
  ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 



 116

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

 
   ขอ 24 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรยีนทั้งหมด จึง
จะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง(Self 
Study)  
   ขอ 25 การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
    25.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังน้ี    

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 
A ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good)  3.5  
B  ดี (Good)  3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good)  2.5  
C  พอใช (Fair)  2.0  

  D+  ออน (Poor)  1.5  
D  ออนมาก (Very Poor)  1.0  
E   ตก (Fail)  0.0  

 
                      25.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผล
โดยใชสัญลักษณ ดังน้ี 
 

สัญลักษณ  ความหมาย  
S  ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/เปนที่พอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)  
AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ (Audit)  
I  การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  
W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)  
IP  ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress)  

  
    25.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอไปน้ี  
     25.3.1 นิสิตสอบตก 
     25.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
      25.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 24 
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     25.3.4 นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา 
     25.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เน่ืองจากไมปฏิบัตติามเกณฑในขอ 25.5.2  
   25.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแต
สาขาวิชาเห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการ
ฝกงานที่มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีที่นิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร  
    25.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี  
     25.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 24 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 
     25.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวทิยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา 
เพราะนิสิตยังปฏบิัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยงัไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพ่ือใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะเปลี่ยน
สัญลักษณ I เปนคาระดับขัน้ E ไดทันท ี 
    25.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปน้ี 
     25.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวชิาน้ันตามขอ 22 
     25.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 32 
     25.6.3 นิสิตถกูส่ังพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
     25.6.4 นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I 
เน่ืองจากการปวยหรือเหตอัุนสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด  
    25.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพิเศษ
โดยไมนับหนวยกิตตามขอ 20 
    25.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการทํางานตอเน่ืองกัน เกินกวา 1 
ภาคการศึกษา  
    25.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
   ขอ 26 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 
(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมินเปน 
ดังน้ี  

ระดับข้ัน ความหมาย  

P  ผาน(Pass) 

F ไมผาน (Fail)  
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   ขอ 27 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ/สารนิพนธ ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 
กระบวนการวจัิย การเขียน และ การสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เก่ียวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาผานแลว และใหผล
การประเมินเปน ดังน้ี 

ระดับข้ัน ความหมาย  

P  ผาน(Pass) 

F ไมผาน (Fail)  

 
   ขอ 28 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน 
    28.1 นิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนซ้ํารายวิชาบังคับในหลกัสูตรที่สอบไดต่ํากวา B หรือจะ
เลือกเรียนวชิาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งน้ีตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย  
    28.2 นิสิตที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบ
ไดต่ํากวา B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได 
  ขอ 29 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม  
    29.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลีย่สะสม ใหนับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคาระดับขั้นตามขอ 25.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
หรือเรียนแทนในรายวิชาใดใหนําจํานวนหนวยกิต และคาระดับขัน้ที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับ
ขั้นเฉลีย่ดวย 
    29.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพ่ือใหครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรใหนับ
เฉพาะหนวยกิตของรายวชิาที่สอบไดระดับคา D ขึ้นไปเทาน้ัน 
    29.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
เรียนนั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตวัตั้งหาร
ดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 
    29.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรยีน
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละ
รายวิชาทีเ่รียนทั้งหมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 
    29.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเม่ือสิ้นภาคการศกึษาปกติภาคเรียน
ที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
    29.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชาน้ันมาคํานวณคา
ระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคการศกึษานั้น แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 
  ขอ 30 การทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ  
นิสิตที่เจตนาทุจริตหรือทําการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ อยางใด
อยางหนึ่ง ดังน้ี 
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    30.1 ตกในรายวิชาน้ัน  
    30.2 ตกในรายวิชาน้ัน และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา 
    30.3 พนจากสภาพนิสิต 
   การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรยีน และการลาออก 

 
   ขอ 31 สถานภาพนิสิต เปนดังน้ี  
    31.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี  
     31.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
    31.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม
เต็มเวลา 
    31.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  
     31.2.1 นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบยีนเปนนิสิตของมหาวิทยาลยั 
และเขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  
     31.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับ
บัณฑิตศึกษารับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวน
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก(1) และหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลอง
ศึกษา 
     31.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑติ (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตทีส่อบภาษาและสอบวัดคุณสมบตัิผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการทํา
ปริญญานิพนธได 
     31.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับ
อนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ
สถาบันทีต่นสงักัด  
     31.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรยีนไดเม่ือไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิต 
   ขอ 32 การลาพักการเรียน 
    32.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในกรณีใดกรณีหน่ึง ตอไปน้ี 
     32.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลยั
เห็นควรสนบัสนุน 
     32.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําส่ังแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 
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     32.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตวั โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพ
นิสิตมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
   32.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยื่นคํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของ
ภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสติของภาคการศึกษานั้น และ
คณบดีบัณฑติวทิยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพกัการเรียน 
   32.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่
จะตองขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 32.2 
    32.4 ใหนับระยะเวลาทีล่าพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
  ขอ 33 การลาออก 
    นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวทิยาลัย ใหยื่นคํารองตอคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสงักัด 
   ขอ 34 การพนจากสภาพนิสิต  
    นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 
    34.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   34.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 33 
    34.3 ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดังตอไปน้ี 
     34.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 
18.3 
     34.3.2 เม่ือพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชาํระเงินเพ่ือรักษาสภาพนิสติ
ตามขอ 23 
     34.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 15 อยางใดอยางหนึ่ง 
     34.3.4 คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่าํกวา 2.50 
     34.3.5 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยสะสมไดตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
      34.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสติ หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง 
      34.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
     34.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถึงวันสิน้สุดระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร ไมเพียงพอตามกําหนด ดังน้ี 
      34.3.6.1 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกติ จะตองมีเวลาอยางนอย 
6 เดือน  
      34.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 
เดือน 
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     34.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน 
     34.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 คร้ัง แลวยังไมผาน 
     34.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 31.2.2 ไดคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00 
     34.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมิน คุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail) 
     34.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาและการสอบ 
     34.3.11 มีความประพฤตเิสือ่มเสียอยางรายแรง 
     34.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 
     34.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สดุใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 
    34.4 ถึงแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหนวยกิต 

 
 ขอ 35 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 
   35.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนิสิต
เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งน้ีนิสิตจะตองปฏิบตัิตาม
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ รวมทั้งชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 
    35.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 35.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 
ปการศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ปลีย่นใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา 
    35.3 นิสิตทดลองศึกษาทีเ่ขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ใหเปลีย่นสถานภาพเปนนิสิตไดเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแรก 
   ขอ 36 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังน้ี 
   36.1 การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดเคยศึกษามาแลว ไดเฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิต 
รายวิชาทีข่อโอนมาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศกึษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชาน้ัน
ซํ้าอีก ทั้งน้ีรายวิชาทีข่อโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  
ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบตัรบัณฑิตทีเ่ขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 
    การขอโอนหนวยกิตรายวชิาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลยั 
    36.2 การรับและเทยีบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทียบโอน หนวย
กิต รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 
   ขอ 37 การเทียบโอนความรู/ประสบการณและใหหนวยกิต 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษา
นอกระบบหรอืการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทั้งน้ีหลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
   ขอ 38 การเปลี่ยนวชิาเอกหรือสาขาวิชา 
   นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจากวิชาเอก
หรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี 
และไดรับอนุมัติจากบัณฑติวทิยาลัย ระยะเวลาการศกึษาของนิสิตจะนับตั้งแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
ระดับบัณฑติ ศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกที่เขามาศึกษา สําหรับการโอน     หนวยกิตรายวชิาใหเปนไป
ตามขอ 36 
   ขอ 39 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน 
    39.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี
ฐานะเทยีบเทามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งน้ีการนับระยะเวลาทีศ่ึกษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
    39.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับโอนเขาศกึษาใน
มหาวิทยาลัย จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 36 
    39.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศกึษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12  
  ขอ 40 การคืนสภาพนิสิต 
  สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทาน้ัน และเม่ือดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ 

 
   ขอ 41 การสอบภาษา 
    41.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติ
ของตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
การอนุมัติของคณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
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    41.2 นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑติ บณัฑิต
วิทยาลัยอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 
     41.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาทีอ่ยูในเกณฑทีบ่ัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
     41.2.2 นิสิตเรียนหลักสูตรปริญญาบัณฑติ โดยใชภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติ
ของตนเปนสือ่ในการเรียนการสอน 
     41.2.3 นิสิตทีกํ่าลังศึกษาหลักสูตรวชิาเอกหรือสาขาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเก่ียวกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
   41.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 26 
   ขอ 42 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    42.1 นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวดัคุณสมบัต ิ
    42.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เก่ียวของ เพ่ือวัดวานิสิตมี
ความรูพ้ืนฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ  
    42.3 ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 
     42.3.1 นิสิตหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบตัิได 
     42.3.2 นิสิตหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ไดคาระดับขัน้เฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา 3.00 และลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร เม่ือนิสิตลงทะเบยีนเรียน
รายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบวัดคณุสมบัติตั้งแตภาคการศึกษานั้น
เปนตนไป 
    42.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของ บณัฑิต
วิทยาลัย 
    42.5 นิสิตที่สอบไมผาน (F) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ
เพียง 3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสติสอบตกในครั้งน้ัน  
   ขอ 43 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 
    43.1 นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) และ แผน ข จะตองสอบผานการ
สอบประมวลความรู 
    43.2 ผูมีสิทธสิอบประมวลความรู คือ 
     43.2.1 นิสิตหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แบบ ก (1) ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 
ปการศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรูได 
     43.2.2 นิสิตหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ไดคะแนนเฉลีย่สะสมของ
รายวิชาไมต่ํากวา 3.00 และลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และเม่ือนิสิตลงทะเบียน
เรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบประมวลความรูตั้งแตภาค
การศึกษานั้น เปนตนไป 
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    43.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของ บัณฑิต
วิทยาลัย 
    43.4 นิสิตที่สอบตก (F) จะตองสอบแกตวัใหม ทั้งน้ีนิสติมีสิทธสิอบประมวลความรู
เพียง 3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบตกในการสอบคร้ังน้ัน 
   ขอ 44 ปริญญานิพนธ 
     44.1 นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ตอง
ทาํปริญญานิพนธ  
 
    44.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ เม่ือไดลงทะเบยีนเรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 ปการศึกษา  
    44.3 คณะกรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลัย 
ประกอบดวย  
     44.3.1 ปริญญานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย ประธาน 
1 คน และกรรมการ 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอกรรมการเพิ่มได อีก 1 คน  
     44.3.2 ปริญญานิพนธระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย 
ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนอกรรมการเพิ่มไดอีก 1 คน  
ประธานและกรรมการควบคมุการทําปริญญานิพนธ จะตองมีคุณสมบัตติามประกาศของบัณฑติ
วิทยาลัย 
     44.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุม
การทําปริญญานิพนธตอบณัฑิตวทิยาลยั และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธได แตตองมีอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลยัซ่ึงเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนกรรมการรวมอยูดวยอยางนอย 1 คน และตอง
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
    44.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 
และ/หรือกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธของนิสิตอยางนอย 1 คน กรรมการ บริหารหลักสูตรที่
ไมใชกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธของนิสิตอยางนอย 3 คน และจะตองมีกรรมการพิจารณา
เคาโครงปริญญานิพนธไมนอยกวา 5 คน ทั้งน้ีคุณสมบตัิของคณะกรรมการจะตองเปนไปตามประกาศ
ของบัณฑิตวทิยาลัย  
    44.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย คณะกรรมการ
ควบคุมการทาํปริญญานิพนธทั้งคณะ กรรมการอีก 1 คนที่เปนกรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอก 
หรือสาขาซึ่งเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิต และไมใชกรรมการควบคุมการทํา
ปริญญานิพนธของนิสิตและผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยเปนการเสนอของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา และแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 
กรรมการควบคุมการทําปรญิญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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    44.6 ลิขสิทธิข์องปริญญานิพนธซ่ึงบัณฑติวทิยาลัยอนมัุติ ใหนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาระดับบัณฑติศึกษาเปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตตองสงใบขอตกลงวาดวย
ลิขสิทธิ์ในปรญิญานิพนธ ใหแก มหาวิทยาลัยพรอมการสงปริญญานิพนธฉบบัสมบูรณ 
   ขอ 45 สารนิพนธ 
    45.1 นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ 
    45.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหน่ึงคนตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัย  
    45.3 องคประกอบ คุณสมบัต ิและจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการ
สอบสารนิพนธ ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย 
    45.4 ลิขสิทธิข์องสารนิพนธ ซ่ึงบัณฑิตวทิยาลัยอนุมัตใิหนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิตเปนของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตตองสงใบ
ขอตกลงวาดวยลขิสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสารนิพนธฉบบัสมบูรณ 

 
หมวด 9 

การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร 
 

   ขอ 46 การขอรับปริญญา 
    46.1 ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรที่บัณฑติวทิยาลัย 
    46.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัตดัิงน้ี  
    คุณสมบัตทิัว่ไป 
     46.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวทิยาลัยน้ีไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลา
ศึกษาตามที่กําหนดในขอ 12 
     46.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
     46.2.3 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 
     46.2.4 สอบภาษาตางประเทศได หรือไดรับยกเวนตามขอ 41.2 
    คุณสมบัตเิฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก (1) 
     46.2.5 สอบประมวลความรูได 
     46.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปรญิญานิพนธขัน้สุดทายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 
     46.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     46.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพิีมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชมุ  
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      ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวทิยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั 
    คุณสมบัตเิฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก (2) 
     46.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปรญิญานิพนธขัน้สุดทายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 
     46.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     46.2.11 ผลงานปรญิญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพิีมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชมุ  
     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวทิยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั 
    คุณสมบัตเิฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑติ แผน ข 
     46.2.12 สอบประมวลความรูได 
     46.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการที่บัณฑติวทิยาลัยแตงตั้ง 
     46.2.14 สงสารนิพนธฉบบัสมบูรณตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
    คุณสมบัตเิฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑติ 
     46.2.15 สอบวัดคุณสมบัตไิด 
     46.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปรญิญานิพนธขัน้สุดทาย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 
     46.2.17 สงปริญญานิพนธฉบบัสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     46.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพิีมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอน้ี หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวทิยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลยั 
   ขอ 47 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับปริญญา 
ที่มีคุณสมบัตติามขอ 46.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร 
 

หมวด 10 
การประกันคุณภาพ 

 

   ขอ 48 ทุกหลกัสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 



 127

    48.1 การบริหารหลักสูตร 
    48.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
    48.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
     48.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
   ขอ 49 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเน่ืองทุก ๆ 5 ป 
   ขอ 50 หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรงุ จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมี
คุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน ทั้งน้ีอาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจํา
เกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  
   ขอ 51 ใหทุกหลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรดวย 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑติ และประกาศนียบตัร
บัณฑิตชั้นสูง ตองเปนผูมีคณุวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย  
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตองเปนผูมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารย 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร การเรียน การสอน การ
พัฒนาหลักสูตร และการตดิตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ในกรณีที่มีขอความใดของขอบังคับน้ีขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาฉบับกอน โดยที่ขอความเดิมเอ้ือประโยชนแกนิสิตทีเ่ขาศึกษาในขณะที่ขอบังคับ ฉบับน้ัน
มีผลบังคับใชใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาใชขอบังคบัเดิมได จนกวานิสิตนั้นจะพนสภาพนิสิต  
   ประกาศ ณ วนัที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2548 

                                                                                    
(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
 

สําเนาคําสัง่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 2839/2552 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรใหมของคณะศึกษาศาสตร 
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ภาคผนวก จ 
 

วาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที่ 6/2552 
วันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2552 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


