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สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/ สถาบัน / ส านัก       คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  25300091100328 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Education Program in Educational Technology  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ชื่อย่อ: กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Education (Educational Technology) 

ชื่อย่อ:  Ed.D. (Educational Technology) 
 

3.  วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  

 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1 
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย เอกสารและต าราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
เป็นอย่างดี  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
ไม่มี 
 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา พ.ศ.2556) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 
2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2561  

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาจากมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12  
เดือน มิถุนายน พ.ศ 2561 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ระดับอุดมศึกษา  
2. ผู้บริหารหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
3. นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
4. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
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9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

1 ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  
พีระพันธ์ุ 

วท.บ. (สถิติ), 2534 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), 2538 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 

มหาวิทยาลยัพายัพ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ดร.ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 
คอ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลย)ี, 2543 
 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.รัฐพล 
ประดับเวทย ์

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), 
2538  
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2542 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลัก คือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ประเมินสถานการณ์ของ

ประเทศในด้านเศรษฐกิจเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ พบว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดัน
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น การเคลื่อนย้ายคน เงิน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีข่าวสาร ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง  ๆ 
เป็นไปได้อย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวกันด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ และมีความร่วมมือกันในหลายด้านหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศให้
สูงขึ้น ภายใต้สภาพการณ์นี้เองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ยึดเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศใน 5 ปีข้างหน้า และพิจารณานโยบายรัฐบาลใน
การปฎิรูปประเทศเพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม 
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มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและ
การผสมผสานเทคโนโลยีต่า งๆ ทั้งมุ่งยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต  

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังได้มีการรวมกลุ่มความร่วมมือทางด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้หรืออาเซียน (ASEAN 
University Network: AUN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนเพ่ิมมากข้ึนท าให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจ านวนเป็น 30 สถาบัน เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือด้ านระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน  (ASEAN University Network Quality 
Assurance: AUN-QA)  โดยมีหลักการส าคัญ คือ การมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome-Based Learning: OBL) โดยพิจารณาออกแบบกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนให้ได้การรับรองมาตรฐาน
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล   

ด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมของก าลังคนให้เท่าทันสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ จึงเป็นภารกิจส าคัญที่สถาบันในระดับอุดมศึกษาต้องเข้ามามีบทบาท
ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมุ่งเป้าในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้น า
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัย

แรงงานลดลง ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม สิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกระจุก
ตัวในเขตชุมชนเมือง การจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังไม่ทั่วถึง นอกจากนี้กระแสความเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้เกิดการไหลบ่าของสังคมและวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง
ไปสู่สังคมหนึ่งอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตในรูปต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุ
หนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว สังคม และชุมชน ตลอดจนการตระหนักและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรม
ของไทย นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความ
ซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ  

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษา มีความสามารถในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กรอย่างมี
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คุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ใช้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาทางการศึกษา ให้เท่าทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 
และการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต 
รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยให้มีความเสมอภาค ทั่วถึง สอดรับกับความต้องการและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
สภาพการณ์ปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจนความ
ร่วมมือด้านนโยบายและเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
สังคม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการไหล่บ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ และคุณภาพการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง 
นอกเหนือจากนั้น สังคมในปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีปริมาณน้อยลง 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในเชิงคุณภาพ
มากขึ้น นั่นคือ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาและการกระบวนการพัฒนาที่มากกว่าการพัฒนาให้มีความรู้แต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ด้วย
ความสามารถที่โดดเด่นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน จึงท าให้ช่องทางการเข้าถึงความรู้
และการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ในหลายลักษณะ ด้วยเหตุนี้เอง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแนวการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น “ผลลัพธ์การเรียนรู้” 
(Outcome Based Education) โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้น าในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีการศึกษาต่อสังคมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
วิธีการและช่องทางที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียนในสังคมยุคดิจิทัล  เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการยกระดับคณุภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป  

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มีผลต่อทิศทางการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธ
กิจในการผลิตและพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่าง
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ยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมีนโยบายยกระดับ
คุณภาพของสถาบันสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเมื่อการ
ประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 ให้น าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร
ในระดับสถาบันและระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับหลักสูตร ได้แก่ การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ “ผลลัพธ์” ในเรื่องหลัก ๆ อาทิ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการต่าง ๆ  

ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับคณะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดย คณะศึกษาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์สู่การ
เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างอิงทาง
การศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และมีพันธกิจในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา  

ในการก าหนดปรัชญาและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน  
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับสถาบันและคณะ รวมถึงความต้องการของสังคม มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมุ่งเน้นไปที่ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนเป็นผู้น าในการใช้และเผยแพร่
เทคโนโลยีการศึกษาต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่
ยั่งยืนของสังคมไทย 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 รายวิชาที่คณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้  
  (ไม่มี) 
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น 
  (ไม่มี) 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  (ไม่มี) 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมน าการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม 

 
1.2 ความส าคัญ 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น การเคลื่อนย้ายคน เงิน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีข่าวสาร ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ 
เป็นไปได้อย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวกันด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ และมีความร่วมมือกันในหลายด้านหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศให้
สูงขึ้น ภายใต้สภาพการณ์นี้เองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ยึดเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศใน 5 ปีข้างหน้า และพิจารณานโยบายรัฐบาลใน
การปฎิรูปประเทศเพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นสูงและ
การผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งมุ่งยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต  

การรวมกลุ่มความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ไม่เพียงแต่
เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังได้มี การรวมกลุ่มความ
ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้หรืออาเซียน 
(ASEAN University Network: AUN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 30 สถาบัน เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ASEAN University Network Quality Assurance: 
AUN-QA)  โดยมีหลักการส าคัญ คือ  การมุ่ งเน้นให้ เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome-Based Learning: OBL) โดยพิจารณาออกแบบกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนให้ได้การรับรองมาตรฐาน
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล   

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีความทันสมัยสอดรับกับความ
ต้องการของสังคม และได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่งเป้าในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้น าในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืนของสังคมไทย  
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1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้

เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ของสังคม ซึ่งจ าแนกเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 6 ประการ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้น าในการบริหาร และจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

2. สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาได้ 
3. สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยได้ 
4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม 

 6. มีทักษะการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจาก
เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพัฒนาหลักสูตร 

● การประเมินผลและติดตาม
การใช้หลักสูตร 

 

● ก าหนดให้นิสิตประเมินผลการ
สอนรายวิชาในทุกภาคการศึกษา 
● ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชาประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
รายวิชา/หลักสูตร 
● น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 มา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
● วิเคราะห์ความต้องการและ
ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตที่มีคุณภาพของ

● ปค.003 
 
● มคอ.5 รายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา 
 
 

● มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
 
 
 

● รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีคุณภาพของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

หลักสูตร 
● วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต 

 
● สรุปบทวิเคราะห์สถานการณ์

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ผลิตบัณฑิต  

● จัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
2566 (ฉบับร่าง) 

 

● เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา จากภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียมาร่วม
วิพากษ์หลักสูตร 
● ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
วิพากษ์ 

● รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

● หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 

● พัฒนาคณาจารย์ด้านการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

● ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
ทางด้านการพัฒนานวัตกรรม และ/
หรือท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์ใน
สถาบันอื่น ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 
● สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาดู
งาน สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
● สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 
● สนับสนุนให้มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของการ
น าทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

● ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
ความวิจัยทางด้านพัฒนานวัตกรรม 
และ/หรือท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์
ในสถาบันอื่น ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ 
● ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ไป
ศึกษาดูงาน และ/หรือเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ  
● ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
● ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ/หรือ
กิจกรรมทางวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 

อาจจัดภาคฤดูร้อนพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลา ในการด าเนนิการเรียนการสอน 

 ภาคต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 คือ 
 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดังนี้ 
  1.1) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หรือ  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์
ศึกษา หรือสาขาวิชาในชื่ออ่ืนที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา 

  1.2) มหาบัณฑิตในสาขาการศึกษาอ่ืนๆ และมีประสบการณ์ท างานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  2) มีความประพฤติดี 
  3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  4) มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1)  นิสิตขาดทักษะการท าวิจัยที่เพียงพอ อาจเนื่องจากจบการศึกษามาในแผนที่มีการท าสารนิพนธ์ 

จึงขาดความรู้ในกระบวนการการท าและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2) นิสิตมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาน้อย 
3) นิสิตมีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ภาควิชาฯ มีวิธีการด าเนินการช่วยเหลือนิสิตอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 
1) ภาควิชาฯ ก าหนดให้นิสิตที่ขาดทักษะการท าวิจัย ต้องศึกษารายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัย 

และการเขียนงานทางวิชาการ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร  
2) ภาควิชาฯ ก าหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงาน/ฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง  
3) ภาควิชาฯ ก าหนดให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 

 
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผนการรับนิสิตที่จะรับเข้าเรียนในช่วง 5 ปี (2561-2565) สรุปได้ ดังนี้ 
 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละป ี

2561 2562 2563 2564 2565 

ปีท่ี 1 - 5(5)* - 5(5)* - 

ปีท่ี 2 - - 5(5)* - 5(5)* 

ปีท่ี 3 - - - 5(5)* - 

รวม - 5(5)* 5(5)* 10(10)* 5(5)* 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5(5)* - 

 * จ านวนรับนิสิตในเวลา(นอกเวลา) 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1.1 งบประมาณรายรับ (ในเวลาราชการ) เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 
 



 

12 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

- 500,000 500,000 1,000,000 500,000 

รวมรายรับ - 500,000 500,000 1,000,000 500,000 

 
 
 
2.6.1.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย (ในเวลาราชการ) 
  

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
 ค่าตอบแทนผูส้อน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อช่ัวโมง x 15 ครั้งต่อภาค)  1,383,000 138,300 
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 75,000 7,500 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  50,000 5,000 
 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา กิจกรรมนิสิต) 500,000 50,000 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 75,000 7,500 
 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่หลักสตูร 
150,000 15,000 

 → ค่าใช้จ่ายรวม 200,000 20,000 

 → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า25 คน)   

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  8,643.75 
 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  8,643.75 
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10  17,287.50 
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์    
 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์  2,500 
 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก) -  5,000 
 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม)  4,500 
 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   4,500 
 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  4,500 
 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย  400 
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)  60,278.75 
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หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง    
 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จ านวนปี)  8,720 
 ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x จ านวนปี)  6,000 
 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี)  2,080 
 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 x จ านวนปี)   14,760 
ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร    301,393.75 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ยอดปรับ)    300,000.00 

 
 

2.6.2.1 งบประมาณรายรับ (นอกเวลาราชการ) เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎี 
      บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

- 666,667 666,667 1,333,334 666,667 

รวมรายรับ - 666,667 666,667 1,333,334 666,667 

 

 
2.6.2.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย (นอกเวลาราชการ) 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
 ค่าตอบแทนผูส้อน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อช่ัวโมง x 15 ครั้งต่อภาค) 2,030,000 203,000 
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 200000 20,000 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  50,000 5,000 
 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา กิจกรรมนิสิต)  750,000 75,000 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 150,000 15,000 
 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร 200,000 20,000 
 → ค่าใช้จ่ายรวม 275,000  27,500 

 → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต่ า 25 คน)   

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  12687.50 
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 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  12687.50 
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10  25375 
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์    
 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์  2,500 
 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก) -  5,000 
 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม)  4,000 
 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   4,500 
 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  4,500 
 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย  400 
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)  80,497.50 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง    
 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x จ านวนปี)  13,080 
 ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x จ านวนปี)  9,000 
 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนปี)  3,120 
 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 x จ านวนปี)   22,140 
ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร    402,487.50 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ยอดปรับ)    400,000.00 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

◻ แบบชั้นเรียน 
◻ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
◻ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
◻ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
◻ แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

☑ แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา โดย
มีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
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3.1 หลักสูตร   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1.   หมวดวิชาบังคับ    9 

2.   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3 

3.   ปริญญานิพนธ์  36 

     รวมไม่น้อยกว่า                                           48 

หมายเหตุ 
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย ก าหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสถิติและการวิจัยทาง

การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(ผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยน้อย หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในรูปแบบสารนิพนธ์) 
 
 

3.1.3 รายวิชา 
(1) หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา ได้แก่ 

ทน711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร 3(2-2-5) 
ET711 Management of Educational Technology in  

Organizations 
ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม 

เพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
ET712 Policies and Strategies for Designing and Developing  

Innovations for Education 
ทน713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
ET713 Research Seminar in Educational Technology 
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(2) หมวดวิชาเลือก เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ 
ทน721 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
ET721 Development of Evaluation and Assessment  

Instruments in Educational Technology 
ทน722 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ET722 Learning Environments Design 
ทน723 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 3(2-2-5) 
ET723 Design and development of technology-based  

curriculum 
ทน724 การเขียนและการน าเสนองานวิชาการด้านเทคโนโลยี 
 การศึกษาส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(2-2-5) 
ET724 Academic Writing and presentation in  

Educational Technology for Doctoral student 
* นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
(3) ปริญญานิพนธ์  

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก    36 หน่วยกิต 
GRD891 Dissertation 

 

ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสตัวหน้า 

  7-8    หมายถึง  รายวิชาระดับดุษฎีบัณฑิต 
เลขรหัสตัวกลาง 

  1  หมายถึง  รายวิชาบังคับ 
  2  หมายถึง  รายวิชาเลือก 

9  หมายถึง  รายวิชาปริญญานิพนธ์                      
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง  ล าดับที่รายวิชา 

ความหมายของรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็ก  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทน711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร 3 
ทนxxx  วิชาเลือก 3 
 รวม 6 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 

3 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 
 รวม 6 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทน713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 3 
 รวม 6 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 6 
 รวม 6 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 

 รวม 12 

 
 
 



 

18 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12 

 รวม 12 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาบังคับ 
ทน711   การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร 3(2-2-5) 
ET711    Management of Educational Technology in Organizations 

สัมมนาหลักการและทฤษฎีด้านการบริหารทางเทคโนโลยีการศึกษา การก าหนด
นโยบายองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สภาพปัญหาทางการศึกษาที่ซับซ้อน การออกแบบ วางแผนงาน 
พัฒนาองค์กร การจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การ
บริหารงบประมาณ การจัดบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบ
สภาพแวดล้อม ภาวะผู้น า คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง
การประเมินระบบงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม 

ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา  3(2-2-5) 
ET712  Policies and Strategies for Designing and Developing Innovations for 

Education 
วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการทางการศึกษา สัมมนาทิศทางการด าเนิน
นโยบายการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการของประเทศ
อย่างสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานของหลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

 

ทน713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
ET713 Research Seminar in Educational Technology 

สัมมนาสภาพปัญหาหรือความต้องการจ าเป็น ตลอดจนแนวโน้มที่ส าคัญทาง
การศึกษา ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษาและสังคม การสังเคราะห์
ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อ
น าไปสู่การออกแบบงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้  การน าเสนอองค์ความรู้เพ่ือ
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แก้ปัญหาทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ในรูปแบบของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 
 

หมวดวิชาเลือก 
ทน721 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET721 Development of Evaluation and Assessment Instruments  
 in Educational Technology 

ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัด วิธีการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบผลและพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปล
ความหมายของข้อมูล การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ทน722    การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                                                3(2-2-5) 
ET722 Learning Environments Design 
 สัมมนาหลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน 

สังเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในหน่วยงานทางการศึกษา 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้านกายภาพ จิตภาพ สังคมภาพ และ
เทคโนโลยี ทีเ่หมาะสมต่อการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตาม
อัธยาศัย ฝึกปฏิบัติวางแผนและน าเสนอโครงการการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับหน่วยงานในศตวรรษที่ 21 

 
ทน723 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 3(2-2-5) 
ET723 Design and Development of Technology-Based Curriculum 
 วิเคราะห์  สังเคราะห์  สภาพปัญหา และความต้องการของสังคม นโยบาย

การศึกษาของชาติ และแนวโน้มการศึกษาของโลก หลักการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา 
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
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ทน724 การเขียนและการน าเสนองานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับดุษฎีบัณฑิต 3(2-2-5) 
ET724 Academic Writing and Presentation in Educational Technology for 

Doctoral student 
ศึกษาหลักการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย วิพากษ์บทความทางวิชาการ 
ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย หลักการ แนวทางในการ
น าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับชาติและ
นานาชาติ  

 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก       36 หน่วยกิต 
GRD891 Dissertation 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
บัตร

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  
พีระพันธ์ุ 

วท.บ. (สถิติ), 2534 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), 2538 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 

มหาวิทยาลยัพายัพ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ดร.ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 
คอ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลย)ี, 2543 
 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.รัฐพล  
ประดับเวทย ์

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา), 2538  
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2542 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  
พีระพันธ์ุ 

วท.บ. (สถิติ), 2534 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), 
2538 
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2553 

มหาวิทยาลยัพายัพ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ดร.ขวัญหญิง 
ศรีประเสริฐภาพ 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 
คอ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลย)ี, 2543 
 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.รัฐพล  
ประดับเวทย ์

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา), 2538  
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2542 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2551 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ดร.ฤทธิชัย  
อ่อนมิ่ง 

วท.บ. (เวชนิทัศน)์, 2529  
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2538 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2542 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

5 อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์ กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2537 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2541 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2548 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

6 อ.ดร.แจ่มจันทร์  
ศรีอรณุรัศม ี

ค.บ. (การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์
ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ศึกษา), 2542 
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 2544     
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

7 อ.ดร.กนกพร  
ฉันทนารุ่งภักดิ ์

ค.บ. (ประถมศึกษา), 2546  
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 2548  
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา), 
2553  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

8 ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์  
สุวทันพรกูล 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 
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ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลข
ประจ าตัว
ประชาชน 

9. อ.ดร.วิไลลักษณ์ 
ลังกา 

ค.บ. (วัดผลการศึกษา), 2544 
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา), 2546 
วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2554 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-
xxxxx-xx-x 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ไม่มี 
 
    4.2 ช่วงเวลา 

         ไม่มี 
 

  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 

  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 ในการท าปริญญานิพนธ์ ก าหนดให้ผู้เรียนลงทะเบียนและด าเนินการต่อเนื่องใน 3 รายวิชา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยโครงงานด้านการศึกษาและปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการ
แก้ปัญหาพัฒนาตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาตามความสนใจและตามความจ าเป็น
ของผู้เรียน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ทั้งนี้โดยมีกระบวนการขั้นตอน
ต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง
วิจัย การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า 
 

    5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้   
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย เนื้อหา กระบวนการวิจัย การ
เขียน และการสอบปากเปล่า 
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5.3 ช่วงเวลา  
ก) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในรูปแบบข้อเขียน สอบปากเปล่า เพ่ือวัดความรู้

พ้ืนฐานและความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์นั้น ด าเนินการได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่นิสิตศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามทีห่ลักสูตรก าหนด โดยวัน เวลา และกระบวนการสอบให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข) การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ ก าหนดในหลักสูตร และได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 และผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว แตไ่มเ่กิน 7 ภาคการศึกษา  
 

    5.4  จ านวนหน่วยกิต   
    36 หน่วยกิต 

 

    5.5  การเตรียมการ   
ภาควิชาฯ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีในการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นิสิตตั้งแต่

แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา 
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในการควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าในการศึกษาค้นคว้าตลอดทั้ง

กระบวนการจัดท าปริญญานิพนธ์  
3. จัดโครงการสัมมนาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้กระตุ้นและส่งเสริมการด าเนินการ

วิจัย ในปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
4. จัดท าคู่มือให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 

 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

มีการประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม ประเมินผลจากการน าเสนอ เค้าโครง 
การวิจัย และรายงานการวิจัย นอกจากนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบภาษา การ
สอบวัดคุณสมบัติ และต้องมีการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ของนิสิตลงในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา ในระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ
เสียสละเพ่ือสังคม และมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 

 ให้ ความรู้และสอดแทรกจรรยาบรรณ วิชาชีพ 
จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนกฏหมายข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพ ในกระบวนการเรียน
การสอน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสัมมนาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้า
ร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ  

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพที่
สะท้อนภาวะผู้น าในเรื่องความประพฤติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม 
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ  ค ว าม มี วิ นั ย  ก ารค านึ งถึ ง              
ส่ วน รวมทรัพย์ สิ นทางปัญ ญ าสัญ ญ าอนุญ าต              
ครีเอทีฟคอมมอนส์  
 

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นอย่างดี 

 จัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัย กรณีศึกษา ปัญหา และ
โค รงงาน เป็ น ฐ าน  (Research-based learning, 
Case study, Problem-based learning and 
Project-based learning)  

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสัมมนาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้า
ร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ  

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน 
การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้  การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย
ได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณ
ปัญญา 

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสัมมนาโดยใช้การวิจัย 
กรณีศึกษา ปัญหา และโครงงานเป็นฐาน 
(Research-based learning, Case study, 
Problem-based learning and Project-based 
learning) 

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน 
การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้  การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  จัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning) 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสัมมนาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้า
ร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ  

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 
การเผยแพร่ความรู้ การให้ค าปรึกษา และการริเริ่ม
เรียนรู้สิ่งใหม่  

5. มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคล
อ่ืน สามาถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่
ได้รับ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสัมมนาทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้า
ร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ  

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน 
และการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
ที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา และ
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้
ด้วยความยุติธรรม ด้วย
หลักฐาน ด้วยหลักการที่มี
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
2. แสดงออกหรือสื่อสาร
ข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ
ผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวน
และแก้ไข 
3. สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่น
ใช้ดุลยพินิจด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
4. แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าใน
การส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา ในที่ท างานและใน
ชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 

 ให้ความรู้และสอดแทรก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจน
กฏหมายข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับวิชาการและวิชาชีพ ใน
กระบวนการเรียนการสอน  

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิต
เป็นผู้จัดและเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและหรือนานาชาติ  

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพที่สะท้อน
ภาวะผู้น าในเรื่องความ
ประพฤติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพ การ
ท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย การค านึงถึง
ส่วนรวม ทรัพย์สินทางปัญญา 
สัญญาอนุญาต 
ครีเอทีฟคอมมอนส์  

 การประเมิน/สังเกต การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ การสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ ภาวะผู้น า และการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา  

 การประเมินกระบวนการท างาน
และผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโนทัศน์  
เค้าโครงการวิจัย ปริญญานิพนธ์ 
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2) ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น
แก่นในวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งข้อมูลเฉพาะ
ทางทฤษฏี หลักการ และ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้
ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา 
รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่
จะเกิดขึ้น 
3. รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนา
ข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
อย่างชาญฉลาด 
4. มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและ
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 จัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัย 
กรณีศึกษา ปัญหา และ
โครงงานเป็นฐาน (Research-
based learning, Case 
study, Problem-based 
learning and Project-based 
learning)  

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิต
เป็นผู้จัดและเข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและหรือนานาชาติ  

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงาน การฝึก
ปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ การเผยแพร่ความรู้ 
การให้ค าปรึกษา และการริเริ่ม
เรียนรู้สิ่งใหม ่

 การสอบวัดความรู้ในรูปแบบ
ข้อเขียนและสอบปากเปล่า  

 การประเมิน/สังเกต การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ การสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ ภาวะผู้น า การตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติ การ
น าเสนองาน และการใช้เทคโนโลย ี

 การประเมินกระบวนการท างาน
และผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโนทัศน์ เค้า
โครงการวิจัย ปริญญานิพนธ์ 

 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถใช้ความเข้าใจอัน
ถ่องแท้ในทฤษฏีและเทคนิค
การแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
ส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. สามารถพัฒนาแนวทางการ

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สัมมนาโดยใช้การวิจัย 
กรณีศึกษา ปัญหา และ
โครงงานเป็นฐาน (Research-
based learning, Case 
study, Problem-based 

 การประเมิน/สังเกต การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
คิดวิเคราะห์ ภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา การฝึก
ปฏิบัติ การน าเสนองาน และ
การใช้เทคโนโลยี 



 

28 

แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  
3. สามารถสังเคราะห์ผลงาน
การวิจัยและทฤษฏีเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการ
แนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา
ในขั้นสูง  
4. สามารถออกแบบและ
ด าเนินโครงการวิจัยที่ส าคัญใน
เรื่องท่ีซับซ้อนที่เก่ียวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
อย่างมีนัยส าคัญ 

learning and Project-based 
learning) 

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงาน การฝึก
ปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ การเผยแพร่ความรู้ 
การให้ค าปรึกษา และการริเริ่ม
เรียนรู้สิ่งใหม ่

 

 การประเมินกระบวนการท างาน
และผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโนทัศน์ เค้า
โครงการวิจัย ปริญญานิพนธ์ 

  
 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถสูงในการ
แสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษา 
2. สามารถตัดสินใจในการ
วางแผน วิเคราะห์ 
ด าเนินงานตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงด้วย
ตนเอง รวมทั้งการวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองและ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based learning) 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็น
ผู้จัดและเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ  

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ การเผยแพร่

 การประเมิน/สังเกต การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
การฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
และการใช้เทคโนโลยี 

 2.  การประเมินกระบวนการ
ท างานและผลการจัดท า
โครงการ โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย ปริญญา
นิพนธ์ 
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ในการท างานระดับสูงได้ 
3. สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น สร้างปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
และแสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็นผู้น าในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

ความรู้ การให้ค าปรึกษา และ
การริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 

 
 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะใน
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและ
ซับซ้อน สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
2. ความสามารถในการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งในวงการวิชาการ และ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการน าเสนอผลงานทั้งใน
ที่เป็นทางการและไม่ทางการ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็น
ผู้จัดและเข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและหรือ
นานาชาติ  

 จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงาน และการ
ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 
การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ 

 การประเมิน/สังเกต การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
การฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
และการใช้เทคโนโลยี 

 2.  การประเมินกระบวนการ
ท างานและผลการจัดท า
โครงการ โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย ปริญญา
นิพนธ์ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนใน

บริบททางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถใช้ดุลยพินิจอย่าง
ผู้รู้ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลกัฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม 

1.2 แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 

1.3 สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

1.4 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การศึกษา ในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 

2. ด้านความรู้ 2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในวิชาชีพ

เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฏี หลักการ และ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึง
ประเด็นปัญหาส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น 

2.3 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างชาญฉลาด 

2.4 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและเทคนิคการแสวงหา
ความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  
3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏีเพ่ือพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง  

3.4 สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
อย่างมีนัยส าคัญ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา 

4.2 สามารถตัดสินใจในการวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินงานตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงด้วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการท างานระดับสูงได้ 

4.3 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

5.2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ และสังคม โดยการน าเสนอผลงาน
ทั้งในที่เป็นทางการและไม่ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะใน
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาบังคับ                  

ทน 711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษา
ในองค์กร 

                 

ทน 712 นโยบายและยุทธศาสตรข์องการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพือ่การศึกษา 

                 

ทน 713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                  

หมวดวิชาเลือก                  

ทน 721 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะใน
การ

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ทน 722 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้                  

ทน 723 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูรที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน 

                 

ทน 724 การเขียนงานวิชาการด้านเทคโนโลยี
การศึกษาส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

                 

ปริญญานิพนธ ์                  

ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก                  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
(ภาคผนวก ก)   
     
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบผลการเรียนของนิสิตขณะก าลังศึกษา ก าหนดให้มีการทวนสอบ
ผลการเรียนของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย การทวนสอบใน
ระดับรายวิชา มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทวนสอบผลการ
เรียนทุกรายวิชา มีการทวนสอบมาตรฐานการวัดและประเมินผลตามล าดับตั้งแต่อาจารย์ผู้สอน ระดับภาควิชา 
ระดับคณะ ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

2.2 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลังจากส าเร็จการศึกษา มีการ
ติดตามผลการประเมินของผู้เรียนด้านการมีงานท า การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพ
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินบัณฑิตเมื่อออกไปประกอบอาชีพ สัมภาษณ์บัณฑิต ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การส ารวจความเห็นจากผู้ ใช้บัณฑิตต่อความพร้ อมทางวิชาการ 
คุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิต มีการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งโดยคณะศึกษาศาสตร์และโดย
นิสิต เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00        
จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์   เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้     

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้
อาจารย์ใหม่ 

1.2 ภาควิชาฯ ชี้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆ ในหลักสูตร เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายของสถาบัน คณะ ภาควิชา และหลักสูตร รวมถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจต่าง ๆ ในระดับ
หลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

1.3 ภาควิชาฯ ก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชา 
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผล ในการประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 
2. สนับสนุนการศึกษาต่อ การลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ และ/

หรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาวิจัยและใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้ 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1. มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผล 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. ก าหนดให้อาจารย์จัดท าใบประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ที่แสดงให้เห็นถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียน และชี้ให้เห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือต่างไปจากเดิม 
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6. คณะ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

7. การจัดโครงการรับใช้สังคม โดยส่งเสริมให้คณาจารย์น าองค์ความรู้ไปบริการวิชาการแก่สังคม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASIAN University 
Network Quality Assurance: AUN-QA) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 

1.1  การก าหนดให้มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าไปพิจารณาประกอบการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
วางแผนการผลิตบัณฑิต  

1.2 มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านห้องสมุด ระบบ
สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ หรือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอ่ืนๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนให้อย่างน้อยเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.3 การก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความต้องการของสังคม 
ทั้งนี้ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจะถูกน าไปสะท้อนใน
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรอย่างครบถ้วน  

1.4 ออกแบบและจัดท ากลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

1.5 การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการวางระบบการดูแลนิสิต
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตร และจ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลเป็นพิเศษ  

1.6 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีคอยให้
ค าแนะน าในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ  

1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา 

1.8 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละปี และน ามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่ 
1.9 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

และนิสิตปัจจุบันเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
1.10 การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยใช้ตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละความส าเร็จของบัณฑิต 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

1.11 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผนการด าเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
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ประสิทธิภาพ ได้แก่ ก าหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสมกับงานของหลักสูตร ติดตามประเมิน
ความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอย่างสม่ าเสมอ เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.12 จัดท ากลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ก าหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  มีกิจกรรม
ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ 
มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา 

1.13 มีการบริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกด้าน  ตั้งแต่ 
โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต 
บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ์ 

 
2. บัณฑิต 

 บัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีความ
เป็นผู้น าในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม และมีทักษะการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมีผลงานที่แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ผ่าน  
การน าเสนอองค์ความรู้ในที่ประชุมหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีสมรรถนะ  
การท างานทางวิชาชีพเป็นที่พึงพอใจของสังคม 

 
3. นิสิต 

3.1  การรับนิสิต 
 ผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

หรือสาขาทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศให้กับนิสิตแรกเข้าเพ่ือให้แนวทางและเตรียม

ความพร้อมในการศึกษา และทางหลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะน าการเรียนในหลักสูตร ตลอดจนการ
แนะน าคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และนิสิตรุ่นก่อนหน้า 

3.3  การควบคุมดูแล 
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 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปประจ าชั้นปีคอยให้การแนะน าและช่วยเหลือ 

 มีคู่มือส าหรับนิสิต เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียน 
ระเบียบ และข้อก าหนดการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 หากนิสิตมีประสบการณ์ในการวิจัยน้อยหรืออาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการศึกษา ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากกว่าปกติ ภาควิชาฯ จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1. เปิดสอนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นให้แก่นิสิตในภาค
เรียนที่ 1 และ/หรือ ให้เรียนร่วมแบบไม่นับหน่วยกิตกับนิสิตในระดับปริญญาโทบางรายวิชา ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ภาควิชาฯ ก าหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง 

3. ภาควิชาฯ จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนการ 
อภิปรายทางวิชาการทุกปีการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการภายนอก 

4. ภาควิชาฯ ก าหนดให้นิสิตที่ขาดทักษะในการท าวิจัยต้องศึกษารายวิชาที่เก่ียวกับการ
วิจัย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

5. ภาควิชาฯ จัดให้ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อฝึกนิสิตให้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความทางวิชาการ และบทความวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ 

3.4  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตทั้งด้านวิชาการและการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รวมทั้งจัดช่องทางให้นิสิตสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
บัณฑิตวิทยาลัย  

 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้ 

 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ตรงตามสาขาวิชาเอก หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

 มีประสบการณ์การท าวิจัยนอกเหนือจากการวิจัยจากปริญญานิพนธ์ 

 มีประสบการณ์การสอน/การบริหารในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอน
ในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม และคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงาน 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องมีการด าเนินการ ดังนี้  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมมือกันรับผิดชอบในการด าเนินการหลักสูตร 
นับแต่การพิจารณาออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตรและรายวิชา กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล การออกแบบโครงร่างรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาที่เหมาะสม จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบประเมินการสอนโดยมีแบบ
ประเมิน แบบสอบถามนิสิต อาจารย์ทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา และแจ้งผลการประเมินแก่อาจารย์ผู้สอนทราบ
เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป ตลอดจนเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 มีการแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นที่ปรึกษาทั่วไป  กรรมการผู้ควบคุม
ปริญญานิพนธ์ พิจารณาเค้าโครง สอบปากเปล่าของนิสิตเป็นรายบุคคล 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอน มาใช้ในการ
ติดตามและทบทวนมาพิจารณาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรในแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
รู้ของหลักสูตรที่ก าหนดต่อไป 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

 ใช้อาคารสถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 

 คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ ห้องปริญญาเอกภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 12 ชั้น 8 ห้อง 805 

 ภาควิชาฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
อาทิ ห้องสตูดิโอ กล้องถ่ายภาพ และกล้องวีดิทัศน์  

6.2 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง และศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2,755 เล่ม และมี
วารสารด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 35 ฉบับ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น 
ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์, ThaiLIS, Educational Research Complete, SpringerLINK, Scopus,  
ProQuest 
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 นอกจากนี้คณะยังมีแหล่งค้นคว้าด้านวารสารทางการศึกษาจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ วารสารอุตสาหกรมมศึกษา วารสารบริหารการศึกษา 
วารสารการศึกษาพิเศษ และสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 
วารสารวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะ/ภาควิชาฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจัดหา 

 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ห้อง
ศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 

 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6.5 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ภาควิชาฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

ก่อนเข้าท างาน 
- บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สัมภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 

- การบริหารบุคลากรสนับสนุนการสอน ด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
- ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่

รับผิดชอบ 
- ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อเพ่ิมพูน

ทักษะด้านการให้การบริการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2561 

ปีที่ 2 
2562 

ปีที่ 3 
2563 

ปีที่ 4 
2564 

ปีที่ 5 
2565 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา      

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
2561 

ปีที่ 2 
2562 

ปีที่ 3 
2563 

ปีที่ 4 
2564 

ปีที่ 5 
2565 

(11)  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - -    

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือ

พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และวิธีการวัดประเมินผลของรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละ
คนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
 อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ สอบถามจากนิสิตถึง

ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลังการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท า

กิจกรรมแบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน 
ประกอบกับการปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีการสอน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบประเมิน 
มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้สอน โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานทีม่อบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา  

1.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และ
บัณฑิตที่ส าเร็จตามหลักสูตร  

2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณารายงานผลการด าเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต 
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2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร
และการส ารวจการได้งานของบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวฒิภายนอก
สาขาวิชาและสถาบัน 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการประชุม
ของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมินใน
ข้อ 2 และ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก ช  ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
 การวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด าเนินการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 7 คนประกอบด้วย  

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศษ.ม และศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ใช้บัณฑิต) 

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อดีตหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(5) ดร.สุวิทย์ บึงบัว  
ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ    

(6) ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.ม.และกศ.ด.เทคโนโลยีการศึกษา) 

(7) อาจารย์จุลศักดิ์ สุขสบาย  
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ผู้ใช้บัณฑิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 ชื่อและรหัส
หลักสูตร 

1. มีความเหมาะสมและสื่อถึงวัตถุประสงค์
ในศาสตร์สาขาวิชา 

  

2 ชื่อปริญญาและ
สาขา 

1. ชื่อสาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษามีความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็นชื่อสาขาวิชาที่เป็น
จุดเด่นของหลักสูตรและเป็นชื่อหลักสูตรที่
เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ มศว 
แสดงถึงตัวตนของ 
2. ชื่อปริญญาอาจพิจารณาปรับเป็นปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต เนื่องจากมีการศึกษาเชิงลึกใน
ศาสตร์ที่เรียนมากกว่าการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

 ไม่ปรับชื่อปริญญา เป็นปร.ด. เนื่องจาก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิชาชีพที่
เน้นทฤษฎี วิจัยและการปฏิบัติ ( จึง
จ าเป็นต้องมีรายวิชาที่เรียนก่อนท า
ปริญญานิพนธ์ 

8 อาชีพที่ประกอบ
ได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 

1. ที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มเติม อาชีพใน
กลุ่มภาคเอกชน เช่น นักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์นักสื่อสารองค์กร ผู้บริหารด้านการ
ผลิตสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น เนื่อง

ปรับเพิ่มอาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
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ด้วยในปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ได้มีการขยายฐานอาชีพออกเป็นวงกว้าง ไว้
ในข้อท้ายสุด 

9 หลักการและ
เหตุผล 
(สถานการณ์) 

1. สถานการณ์ หน้า 9 ควรเพิ่มเติม
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัย 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม รวมถึง
ประเด็นความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ปรับเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   

1. 
 

1.1 

ปรัชญา 
ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
ปรัชญา 
 

      
 
1. เสนอให้ปรับเปลี่ยนจากค าว่า “เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้” เป็นค าว่า “เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้”  

 
 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ 1. วัตถุประสงค์ข้อ 2 เป็นจุดเด่นที่ก าลังอยู่
ในความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ควร
ปรับให้กว้างมากข้ึน ไม่ควรเฉพาะเจาะจงใน

ปรับตามข้อเสนอแนะ  
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การแก้ปัญหาทางการศึกษา อาจเป็นแนวคิด
ใหม่ๆ ที่ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดย
ควรปรับจากค าว่า “เพ่ือแก้ปัญหาทาง
การศึกษา” เป็นค าว่า “เพ่ือพัฒนา
การศึกษา” 
2. ควรปรับวัตถุประสงค์ให้กระชับ และไม่
ควรใส่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
ลงในวัตถุประสงค์ 

2. แผนพัฒนา
ปรับปรุง 
การพัฒนาการ
เรียนการสอน : 
พัฒนาคณาจารย์
ด้านการท าวิจัย
เพ่ือการเรียนการ
สอน 
 

      
1. ปรับเพิ่มกลยุทธ์การพัฒนาคณาจารย์ ที่
เน้นส่งเสริมการวิจัยทางด้านนวัตกรรม 
เผยแพร่ผ่านวารสารวิจัยในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ และการน างานวิจัยของผู้สอนไป
ใช้ประโยชน์  
 

 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
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1. 
1.1 

ระบบการศึกษา 
ระบบ 
 
 
 

   
1. ที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มแผนการรับแบบ
เน้นวิจัยเพียงอย่างเดียว เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
ให้กับผู้เรียนกลุ่มที่ไม่สามารถมาเรียนภาค
ปกติได้ โดยกลุ่มที่เน้นวิจัย ควรก าหนด
คุณสมบัติว่าเป็นผู้จบสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาโดยตรง 

 
 

 
จากการส ารวจความคาดหวังของผู้มา
สมัครเรียน และนิสิตปัจจุบัน พบว่า 
เป้าหมายของการศึกษาเพ่ือต้องการเข้า
เพ่ิมเติมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เพ่ือนผู้เรียนในเชิงวิชาการและวิชาชีพ 
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอด อีกท้ังโดยมากมีพ้ืนฐานทางด้าน
การวิจัยมาน้อย ไม่ได้ต้องการมาท าวิจัย
เพียงอย่างเดียว  

2.  
2.2 

การด าเนินการ
หลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา 

 
1. ที่ประชุมเห็นว่า ควรปรับคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาให้กว้างมากข้ึน เช่น เป็นผู้
บริหารงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น 
2. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบแขนงวิชาอ่ืน ๆ 
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ 
โดยระบุว่า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
 

 
ไม่ปรับ เนื่องจากไม่ได้เปิดแผนการรับที่
เน้นวิจัยเพียงอย่างเดียว 
 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 



 

81 

รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 

2.4 กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหา/
ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาในข้อ 
2.3 

1. ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการด าเนินการ ผ่าน
การสนับสนุนให้นิสิตน าเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ หรือการมีประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบทางไกลร่วมกับผู้เรียนในหลักสูตร
นานาชาติ ของประเทศในกลุ่ม AEC ที่มีการ
ท า MOU ร่วมกัน 
 

ปรับเพิ่มเติม โดยระบุไว้ใน หมวด 3 
หัวข้อองค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม  

 

3 
 

3.1.5 

หลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
1. ที่ประชุมเสนอว่า ควรมีรายวิชาสัมมนา 
เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาในประเด็นทาง
เทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ หรือประเด็นที่
สนใจในการท าวิจัยโดยเฉพาะ โดยอาจน ามา
เขียนไว้ให้ชัดเจนในชื่อรายวิชาหรือ
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
เนื่องจากหลักสูตรได้ก าหนดการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสัมมนา เป็นกล
ยุทธ์การสอนอยู่แล้ว แต่ก็ได้ด าเนินการ
เพ่ิมค า สัมมนา ในรายวิชาเพ่ิมเติมตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ือความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

 การพัฒนาผลการ 1. กลยุทธ์การสอน ที่ระบุไว้นั้น สามารถ ปรับตามข้อเสนอแนะ  
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เรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 
 
 
 

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด แต่ควรปรับหรือ
เพ่ิมกลยุทธ์การสอนที่เป็นจุดเด่นและ
แตกต่างกันในแต่ละ ELO  ให้ชัดเจนมากข้ึน 
เช่น วิธีการสอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ควรใช้การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน  
2. กลยุทธ์การสอนใน ELO1 ควรปรับเพิ่ม
วิธีการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อฝึก
ทักษะการบริหารจริง ในหน่วยงานต่างๆ 
เช่น การฝึกงานด้านการบริหารงาน
เทคโนโลยีการศึกษา ณ ส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น  
3. กลยุทธ์การสอนใน ELO6 ควรเน้นกล
ยุทธ์การสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนไปจนถึง
ระดับนานาชาติ เช่น การน าเสนอผลงาน
วิชาการผ่านการประชุมสัมมนาหรือประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
ปรับตามข้อเสนอแนะ 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินนิสิต   
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3 
 

 

เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

1. ปรับแก้ข้อความ โดยระบุเพ่ิมเติมว่า เมื่อ
จบการศึกษาแล้วจะต้องมีการผ่านการสอบ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ปรับตามข้อเสนอแนะ  

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์   

  1. ปรับให้สอดคล้องกับหมวดที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง : พัฒนาคณาจารย์
ด้านการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  

ปรับตามข้อเสนอแนะ  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ  ไม่มีการแก้ไข 

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร  ไม่มีการแก้ไข 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 
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รายงานวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตในด้านความรู้ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2560 
โดยด าเนินการส ารวจกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้ผลดังนี้ 
  
1. ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด จ านวน 22 คน จ าแนกเป็น 
  - ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18  
  - ศิษย์เก่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54 
  - ศิษย์ปัจจุบัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27 

 
2. ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบส ารวจทุกกลุ่มเห็นว่าดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ต้องมีความรู้มากที่สุด ใน
เรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 4.68) สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย = 4.59)  นโยบายยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ย = 4.55) ตามล าดับ 

 

 
 

3. สมรรถนะส าคัญของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

4.27

4.55
4.59

4.68

4.27

4.50
4.45

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับดษุฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศกึษา
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 ผู้ตอบแบบส ารวจทุกกลุ่มเห็นว่าสมรรถนะส าคัญที่ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ต้องมีมาก
ที่สุด ได้แก่ เป็นผู้น าในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.68) เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (ค่าเฉลี่ย = 4.64) เป็นผู้ที่พัฒนานวัตกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษาได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.64) ตามล าดับ 
 

 
 

 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านความรู้  

ก. ความรู้เกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับการแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้ 

ข. ความรู้และทักษะด้านการวิจัยและการเขียนงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ 
 สมรรถนะที่ส าคัญ 

ก. สมรรถนะด้านการวางแผนและการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
ข. สมรรถนะด้านการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาบนพ้ืนฐานของการวิจัยทาง

เทคโนโลยีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา 
ค. สมรรถนะด้านการคิดสร้างสรรรค์ 
ง.  สมรรถนะด้านการน าเสนอและการสื่อสาร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางนัทธีรัตน์  พีระพันธุ์   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mrs.NUTTERAT PHEERAPHAN 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     086-388-9010  
Email     nutteerat@hotmail.com    
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยพายัพ 2534 
ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 
ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

 
ความเชี่ยวชาญ 
  วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
  การฝึกอบรมผ่านระบบเครืองข่ายอินเทอร์เน็ต 
  การจัดการเรียนรู้ด้วย ICT 
  การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
   
ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์.  (2560). การพัฒนา “Studio TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู.  วารสารวิจัยทางการศึกษา, 
12(1): 114-131.  

สิริรัตน์ วัฒนสมศร,ี นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, และ วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข.  (2560). การศึกษาองค์ประกอบและ
ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษา, 18(2): 142-158. 

Pheeraphan N., Sirawong N., & Suwathanpornkul I.  (2017). Proposed Guidelines for 
Desirable Use of Online Social Network for Undergraduate Students in Thailand. 
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Canadian International Journal of Social Science and Education, 12(June 2017): 
84-103. 

นัทธีรัตน์ พีระพันธ์.  (2559). Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 22(1): 1-16. 

อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์, รัฐพล ประดับเวทย์, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558). 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะแบบผสมผสานโดยเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์, 10(28): 127-142. 

จักรกฤษ ศิริมังคโล, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและลักษณะการใช้แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต เรื่อง อาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 16(2): 81-90.  

นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์.  (2557). การพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา.  วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 25(3): 18-34. 

Pheeraphan Nutteerat.  (2013). Enhancement of the 21st century learning skills for Thai 
higher education by integration of ICT in classroom. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, Volume 103, 26 November 2013, Pages 365-373. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม่มี) 
 

3.    ต ารา/หนังสือ 

นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, และ แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี.  2559. แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูใน 
ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไอคอนพริ้นติ้ง. 

  
4.        ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ET714 SEMINAR IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH 

ET713 POLICY AND STRATEGY IN INSTRUCTIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
LEARNING SYSTEM   

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CD%D4%B7%B8%D4%B3%D1%B0%20%B5%D1%B9%B5%D4%C7%D4%B7%D4%B5%BE%A7%C8%EC&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%C3%D1%B0%BE%C5%20%BB%C3%D0%B4%D1%BA%E0%C7%B7%C2%EC&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CA%C1%CA%C3%C3%AD%A1%EC%20%C7%A7%C9%EC%CD%C2%D9%E8%B9%E9%CD%C2&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%A8%D1%A1%C3%A1%C4%C9%20%C8%D4%C3%D4%C1%D1%A7%A4%E2%C5&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170638
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170638
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=170638
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ET731 ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET500 FOUNDATIONS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET513 SEMINAR IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET517 TRAINING IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET534 SEMINAR RESEARCH IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

 
5.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ 
และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

โครงการไซเบอร์ยูนิเวอร์
ซิตี้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2559 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็น
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  

2559 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าแผนงาน
วิจัย 

การพัฒนารูปแบบของ “Studio tech in 
teach” เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับ
นิสิตครูในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2541 
คอ.ม. คุรศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2543 
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

 
ความเชี่ยวชาญ 
  การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  
  วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และกัมปนาท บริบูรณ์. (2560). การพัฒนาภาวะผู้น า
ส าหรับข้าราชการส านักงานศึกษาธิการภาค.  Veridian E-Journal, Silpakorn 
University, 10(3): 138-142. 

ภัทรพล สุวรรณโฉม, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, กัมปนาท บริบูรณ์ และคณะ. (2560). การพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี.  
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 11(2): 21-33.  

ภัคภิญญา ธรรมโชโต, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, กัมปนาท บริบูรณ์ และ ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล. 
(2560). รูปแบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ตาม
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เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3): 79-
96.  

Patcharabhorn Sounthornwiboon, Paiboon Srichaisawat and Khwanying Sriprasertpap. 
(2015). The Development of a MIS Model for Elite Sports Development 
Department of SAT. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: p.1926-
1930.  

Khwanying Sriprasertpap. (2015). The Development of Online Training Model for 
Students, Teachers and Educational Officers in Srinakharinwirot University, 
Thailand. Procedia-Social and Behavioral Science, 197: p.1913-1917.  

Khwanying Sriprasertpap, Wilailuk Langka and Surapon Boonlue. (2015). The 
Development of Thai Teacher Information Communication Technology (ICT) 
Online Community Model in Thailand. Procedia-Social and Behavioral 
Science, 197: p.1727-1731.  

พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2559). การพัฒนา
รูปแบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 9(1): 18-33.  

ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (2559). ไอซีทีเพ่ือการศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่. วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา, 10(1): 46-58.  

จิรวัส นิลาภรณ์. ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2559). การพัฒนาสื่อดิจิทัลเลิร์น
นิ่งอ็อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา). วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : สักทอง, 22(1): 145-158. 

ดุษฎี โยเหลา, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และคณะ. (2557). การประเมินผลกระทบดานพฤติกรรม
ศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้ computer tablet ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ สมาคมวิจัยสังคมศาสตรแห่งประเทศไทย, 
6(1): 77-110.  

ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2557) การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารอุตสาหกรรมศึกษา, 8(1):13-26. 

พัชรศิริ ทัศนศรี, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2556). การศึกษาเหตุผลเชิง
จริยธรรมด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 8(2):169-176. 

อิทธิญา อาจรักษา, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2556). การพัฒนารูปแบบ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 8(2):275-284. 
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ธีระวงศ์ สายนาโก, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และวิไลลักษณ์ ลังกา.  (2556). การพัฒนารูปแบบการ
เรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 7(2): 16-30. 

กนกกาญจน์ ทองศฤงคลี. ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และสุวิมล กฤชคฤหาสน์. (2556). การพัฒนาชุด
เครื่องมือการประเมินสื่อการเรียนการสอนส าหรับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา. 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2):1-10. 

 
 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Khwanying Sriprasertpap and Jaemjan Sriarunrasmee. (2017). The Development of 

Proactive Public Relations Process with Line Application Model for Center of 
Education Media Technology (CEMT), Srinakhariowirot University, Thailand. 
International Conference on Education and Global Studies 2017, Kyoto, 
Japan, April 4-6, 2017: p.78-89. 

Khwanying Sriprasertpap, Panupong U-thaiwat and Ke Prasertsang. (2013) Text 
Mediated Communication in Organizations and Conflict Management. The 
10th International Postgraduate Research Colloquium "Psycho-Behavioral 
Science for Harmonizing Cultures of ASEAN", Srinakharinwirot University 
Bangkok, Thailand, August 26-28, 2013: p.41-45. 

ชนัญชิดา เอียดนุช และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์บนเว็บเรื่องเทคโนโลยี
ทางการถ่ายภาพ. การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการ
เรียนรู้ก้าวสู่สากล, มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 12 กันยายน 2557: หน้า 
253-259. 

นนทรัฐ ไผ่เจริญ และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. การศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพ่ืองานข่าว: กรณีศึกษาแผนกข่าวภาษาลาว ส านักข่าววิทยุเอเชียเสรี ส านักงาน
ประเทศไทย. การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการ
เรียนรู้ก้าวสู่สากล, มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 12 กันยายน 2557: หน้า 
276-281. 

อรรถพล กิตติธนาชัยและขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สัมพันธ์
ต่อสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม). การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าว
สู่สากล, มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 12 กันยายน 2557: หน้า 226-235. 



 

94 

สัญญา จงจิตร และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การท าเครื่องจักสานกระจูด กรณีศึกษากลุ่มจัก
สานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง. การประชุมวิชาการ การวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 12 กันยายน 2557: หน้า 192-202. 

เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และคณะ. (2556). การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการ
เรียนรู้ก้าวสู่สากล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 12 กันยายน 2557: หน้า 41-50. 

 
3.        ต ารา/หนังสือ (-) 
  - 
 
 

4.        ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

SE823 INNOVATION ADND TECHNOLOGY IN SPECIAL EDUCATION 

ET712 LEADERSHIP FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADMINISTRATION 

ET551 DEVELOPMENT OF EDUCATION MEDIA AND INNOVATION  

 
5.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแหลง่ทรัพยากร
การเรยีนรู้ ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยส านักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 

โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสส์ านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ) 

ทุนส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ) 

2559 ผู้ร่วมวิจยั 
 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้วยแอพพลิเคช่ันไลน์ (Line Application) 

ทุนวิจัยส านักสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมวิจยั 

งานวิจัย”การน านโยบายด้าน ICT ไปสู่การ
ปฏิบัติ : ประสิทธิผล ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรค” 

ทุนสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการ
จัดการเรียนรู้ด้วย ICT ส าหรับนสิติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ทุนคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและ
สมาคมอเีลริ์นนิงแห่งประเทศไทย 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมวิจยั 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายรัฐพล ประดับเวทย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.RATHAPOL PRADUBWATE 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     081-658-5477  
Email     rattapol@g.swu.ac.th    
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2538 
กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  เทคโนโลยีการศึกษา 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

รัฐพล ประดับเวทย์. (2560). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านส าหรับนิสิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. 11(1), 
39-49. 

อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์, รัฐพล ประดับเวทย์, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558). 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะแบบผสมผสานโดยเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์, 10(28): 127-142. 
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ธนกร ขันทเขตต์, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, รัฐพล ประดับเวทย์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558).  การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นคุณลักษณะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. (10)29, 29-42. 

 
 
เมธี คชาไพร, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, รัฐพล ประดับเวทย์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558). การพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. (10)29, 71-86. 

วิวัฑฒน์ สมตน และรัฐพล ประดับเวทย์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. (16)32, 85-
92. 

ณัฐนัย ศรีโรจน์ และรัฐพล ประดับเวทย์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. (16)32, 93-
99. 

ฐนกร บุญเนียง และรัฐพล ประดับเวทย์. (2557). การพัฒนาอุปกรณ์ลดการสั่นไหวของกล้องส าหรับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. (8)2, 24-33. 

ชีวิน ตินนังวัฒนะ, รัฐพล ประดับเวทย์, และสุปรีญา ศิริพัฒนกุลขจร. (2555). ผลการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์  (13)2, 89-96. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (-) 
   
3. ต ารา/หนังสือ (-) 

- 
4. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED281 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MEDIA, INNOVATION AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATION 
EDT112 DIGITAL PHOTOGRAPHY TECHNOLOGY 
ET511 INSTRUCTIONAL SYSTEMS DESIGN AND DEVELOPMENT 
ET713 POLICY AND STRATEGY IN INSTRUCTIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
OF LEARNING SYSTEM 

ET500 FOUDATIONS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
ET534 SEMINAR RESEARCH IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
ET513 SEMINAR IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ 
และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

โครงการ 
ไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2559 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนารูปแบบ “STUDIO TEACH FOR 
TECH” เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตในศตวรรษที่ 
21 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การส ารวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ใน
ภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจ าปี 2557 
ภาคอุตสาหกรรมการศึกษา  

ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การส ารวจความต้องการในอนาคตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
ของการไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 2557 

การไฟฟ้านครหลวง 2557 หัวหน้า
โครงการ 

การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเทคโนโลยี การไฟฟ้านครหลวง 2556 หัวหน้า
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

สารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านคร
หลวง ปีพ.ศ. 2556 

โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นายฤทธิชัย อ่อนมิ่ง 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.RITTICHAI ONMING  

ต าแหน่งทางวิชาการ            ผู้ช่วยศาสตราจาย์ 

ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์           097-354-5366            

Email                    ritticha@swu.ac.th            

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. เวชนิทัศน์  มหาวิทยาลัยมหิดล  2529 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2538 

กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2542 

  

ความเชี่ยวชาญ 

         เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ 

การผลิตสื่อโทรทัศน์ 

การบริหารแหล่งทรัพยาการการเรียนรู ้  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

จิรวัส นิลาภรณ.์ ฤทธิชัย อ่อนม่ิง, และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2559). “การพัฒนาสื่อดิจิทัลเลิร์นนิ่งอ็

อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ตส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา)”. วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์: สักทอง, 22(1): 145-158. 
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ธนกร ขันทเขตต์, ฤทธิชัย อ่อนม่ิง, รัฐพล ประดับเวทย์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558). การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยเน้นคุณลักษณะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส าหรับนิสิตระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. (10)29: 29-42. 

เมธี คชาไพร, ฤทธิชัย อ่อนม่ิง, รัฐพล ประดับเวทย์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558). การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือเสริมสร้างความรู้และสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. (10)29: 71-86. 

พิเชฐ คูชลธารา, สนอง โลหิตวิเศษ, รุจพร ชนะชัย และฤทธิชัย อ่อนม่ิง. (2557). การพัฒนา รูปแบบการ

เรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้ใหญ่วัย

ท างาน. ครุศาสตร์สาร, 6(2): 55-63. 

พิเชฐ คูชลธารา, สนอง โลหิตวิเศษ, รุจพร ชนะชัย และฤทธิชัย อ่อนม่ิง. (2557). การประเมินประสิทธิผล

รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ

ผู้ใหญ่วัยท างาน. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 9(1): 55-63. 

พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์, กัมปนาท บริบูรณ์, ฤทธิชัย อ่อนม่ิง และพระมหาทวี มหาปญโญ(ละลง). 

(2557). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ต้นแบบการเรียนภาษาบาลี วิชาบาลีไวยกรณ์ เรื่อง อาขยาต เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของพระสงฆ์. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 8(3): 172-181. 

พัชรศิริ ทัศนศรี, ฤทธิชัย อ่อนม่ิง, และขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ. (2556). การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรม

ด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาล

ลพบุรี. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 8(2): 169-176. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (-) 

   

3.     ต ารา/หนังสือ (-) 

 

4.     ภาระงานสอน ปีการศึกษา 2560 (-) 
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5.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน  

ระบุสถานภาพ (หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วมโครงการ) 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู้ ส านักสื่อและ

เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยส านักสื่อและ

เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นางนฤมล  ศิระวงษ ์

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. NARUEMON SIRAWONG 

ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 

ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์             0816585488         

Email                      naramon@g.swu.ac.th        

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 

กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

  

ความเชี่ยวชาญ 

          เทคโนโลยีการศึกษา 

          เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT 

          การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

          การบริหารทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 การฝึกอบรม 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

Pheeraphan N., Sirawong N., & Suwathanpornkul I.  (2017). Proposed Guidelines for 
Desirable Use of Online Social Network for Undergraduate Students in Thailand. 
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Canadian International Journal of Social Science and Education, 12(June 2017): 
84-103. 

รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, นฤมล ศิระวงษ์ และคณะ. (2560). การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่

เป็นอุปสรรค ในการผลิตครูของประเทศไทย. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 11(2): 255-269. 

ณัตพร วรคุณพิเศษ  และ นฤมล ศิระวงษ์. (2557). “การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วารสารวิจัย

ทางการศึกษา, 8(2): 48-58. 

นฤมล ศิระวงษ์. (2556). “การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย เรื่อง ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 14(2): 24-33. 

        

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพและ นฤมล ศิระวงษ์. (2556). "การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 12 กันยายน 2556, หน้า 41-50. 

 

3.        ต ารา/หนังสือ (-) 

 

4.        ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ED281 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MEDIA, INNOVATION AND 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATION 

ET514 CHANGE IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET512 ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET711 EVALUATION AND CHANGE IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
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5.  ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
  

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ 
ข้อสอบ และจัดการเรียนการสอน MOOC 
รายวิชาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

โครงการไซเบอร์ยูนิเวอร์
ซิต้ี คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2559 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาทักษะการรู้สารสนเทศส าหรับ
นิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริม
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ในการผลิตครู
ของประเทศไทย 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมวิจัย 

การน าเสนอแนวทางการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่พีงประสงค์ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นางแจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs.JAEMJAN  SRIARUNRASMEE 

ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 

ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์           097-354-5366            

Email                   jaemjan@g.swu.ac.th  

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. การมัธยมศึกษา: วิทยาศาสตร์
ทั่วไป-คอมพิวเตอร์ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

  

ความเชี่ยวชาญ 

         การออกแบบการเรียนการสอน Instructional Design 

การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT, application for Learning และ Mobile Learning 

การฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่าย e-training, web based learning 

การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เช่น game, database, digital learning 

การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา เช่น Infographic, e-book, AR, สื่อท ามือ 

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

mailto:jaemjan@g.swu.ac.th
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ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี, และคณะ. (2559). การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการผลิตครู ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู. 

วารสารวิจัยทางการศึกษา. 10(2): 151-161. 

แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี, ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ, และคณะ. (2559). การประเมินหลักสูตร 

การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.5 ปี (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร. 14(2): 68-79. 

แจ่มจันทร์  ศรีอรุณรัศมี. (2559). ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วยการใช้ 

        โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี. 

        วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. 10(3): 35-45. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Khwanying Sriprasertpap and Jaemjan Sriarunrasmee. (2017). The Development of 

Proactive Public Relations Process with Line Application Model for Center of 

Education Media Technology (CEMT), Srinakharinwirot University, Thailand. 

International Conference on Education and Global Studies. Kyoto, Japan, April 

4-6, 2017: p. 78-89. 

Jaemjan Sriarunrasmee. (2017). A propose model of Mobile Learning with a Project-

Based Learning to students’ enhance Problem - Solving Skills. International 

Conference on Education and Global Studies. Kyoto, Japan, April 4-6, 2017: p. 

103-114. 

Jaemjan Sriarunrasmee, Wawta Techataweewan and Rattiya Panichkul Meebusaya. 

(2015) Blended Learning Supporting Self-Directed Learning and Communication 

Skills of Srinakharinwirot University's First Year Students. Procedia-Social and 

Behavioral Science. 197: p.1564–1569.   

 

3.        ต ารา/หนังสือ (-) 
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4.        ภาระงานสอน ปีการศึกษา 2560 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ED281 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MEDIA, INNOVATION AND 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATION 

ET500 FOUNDATIONS IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

EL394 COMPUTERS FOR ELEMENTARY STUDENTS 

ET733 DEVELOPMENT OF EVALUATION AND ASSESSMENT INSTRUMENTS IN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

EL193 INFORMATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR ELEMENTARY 

 

 5.    ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและ
หน่วยงานบริการ ของส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Application) 

ทุนวิจัยส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วย
การใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วย
การใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้แบบน าตนเองและทักษะสื่อสาร 
ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นางสาวกนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Kanokphon Chantanarungpak 

ต าแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์ 

ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์                    093-329-5155 

Email                            kanokphon@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

  

ความเชี่ยวชาญ     

เทคโนโลยีการศึกษา 

การเรียนการสอนทางไกล 

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 

การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 

คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 

ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

 

 

mailto:kanokphon@g.swu.ac.th
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ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 กรวิชญ์ โสภา และ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

วารสารวิชาการ Veridian E – Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขา

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561,  

หน้า 87 - 102. 

 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Chantanarungpak, K. (2016). Integrating Tablets with Instructional Blended Training System. 

Proceeding of International Conference on Education, Psychology and 

Society, 1 – 3 February 2016, p. 619 – 624 

Chantanarungpak, K. (2015). Using e-Portfolio on Social Media. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Volume 186, 13 May 2015, p. 1275-1281 

Chantanarungpak, K. (2013). Online Social Network Instructional Model for Students in 

Faculty of Education, Srinakharinwirot University. In T. Bastiaens & G. Marks (Eds.), 

Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, 

Healthcare, and Higher Education 2013. Chesapeake, VA: AACE, p. 1068-1074. 

 

3.        ต ารา/หนังสือ (-) 

 

4.        ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

ED281 DESIGN AND DEVELOPMENT OF MEDIA, INNOVATION AND 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL COMMUNICATION 

ET711 EVALUATION AND CHANGE IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

ET514 CHANGE IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
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5.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
  

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการส่งเสริมการน าเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา 

ทุนส านักงานกสทช. 2560  ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์
ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับ
ประถมศึกษา 

มหาวิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ช่วยวิจัย 

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมการบูรณา
การแท็บเล็ตเพ่ือการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน ส าหรับนิสิตครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า
โครงการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรเพ่ือ
การจัดการความรู้และการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 

ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การศึกษาผลของการใช้แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการเรียนการสอนส าหรับนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิตการศึกษาบัณฑิตที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู : การวิเคราะห์กลุ่ม
พหุ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายอิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ittipaat Suwatanpornkul 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
     114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์   089-156-6519 
Email    ittipaatresearch@gmail.com  
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ค.บ. มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2548 
ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 
ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 

การวิจัยการศึกษา   
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา   
การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางภาษาไทย   
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2558). การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ในระดับดี.  วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 28: 24-47. 
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2.  บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2557). การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและการประเมินความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของบุคลากรทางการศึกษาในงานมหกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 6.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทาง
การศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม 
ศ.ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 
89-96. 

อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2557). การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาการวัดประเมินทางการศึกษาส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2557; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2557. หน้า 73-79. 

อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2556). การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้เทคนิควิธีการวิจัยสะท้อนผล
การพัฒนาพฤติกรรมตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าว
สู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ, หน้า 74-80. 

อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2556).  การวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษา
เบื้องต้น ปีการศึกษา 2554-2555.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  
บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ, หน้า 81-88. 

อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2556). พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการจ าเป็นในการท าการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 
7 ; 1-2 เมษายน 2556; มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพ, หน้า 563-572. 

 
3.  ต ารา/หนังสือ  (-) 
     
4. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED 371 Introduction to Statistics in Education 
ED 451 Educational Measurement and Evaluation 
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5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปลี่ยน

สภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อ

พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย 

ศูนย์วิจัยการพนัน 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

2558 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

โครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)  ระยะ
ครึ่งวงจรด้านการอาชีวศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การ

มหาชน) 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED 471 Educational Research 
ED 472 Research for Learning Processes and Social Development 

MER 622 Curriculum and Instruction Evaluation 
MER 631 Experimental and Quasi-experimental Research Designs 
MER 632 Descriptive Research Designs 
MER 634 Seminar in Educational Research and Statistics 
MER 638 Case Study Research 
RHP 681 Seminar in Master’s Thesis 
RHP 881 Seminar in Doctoral Dissertation 
RHP 791 Master’s Thesis 1 
RHP 792 Master’s Thesis 2 
RHP 793 Master’s Thesis 3 
RHP 992 Doctoral Dissertation 2 
RHP 993 Doctoral Dissertation 3 
RHP 994 Doctoral Dissertation 4 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

การศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู:  
บทเรียนจากการสังเคราะห์องค์ความรู้และพหุ
กรณีศึกษา 

ส านักงาคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต มศว 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชาการวัดประเมินทางการศึกษา
ส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มศว  

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่
มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับดี 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สทศ.) 

2556 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคุณค่าการใช้
เทคนิควิธีการวิจัยสะท้อนผลการพัฒนา
พฤติกรรมตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต มศว 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 

2556 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการ
จ าเป็นในการท าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต มศว 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 

2556 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิไลลักษณ์  ลังกา  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss WILAILAK  LANGKA   
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์   089-493-6632 
E-mail    w_langka@hotmail.com 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2544 
กศ.ม. วิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
วท.ด. วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยการศึกษา  

สถิติทางการศึกษา  
การวัดและประเมินการศึกษา  

  
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Khwanying Sriprasertpap, Wilailak Langka, Surapon Boonlue. (2015). The Development of 

Thai Teacher Information Communication Technology (ICT) Online Community Model 
in Thailand.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197: 1727 – 31. Available 
online at www.sciencedirect.com. 

วิไลลักษณ์  ลังกา.  อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2569). (2560). วารสาร
วิจัยทางการศึกษา. (11): 36-50. 

ทัศนีย์  สมเสียง, สกล  วรเจรญิศรี, คมเพชร  ฉัตรศุภกุล, วิไลลักษณ์  ลังกา. (2560). การศึกษาองค์ประกอบ
คุณงามความดีของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยก ากับของรัฐ.  วารสารสุทธิปริทัศน์, (31): 101-113. 

mailto:w_langka@hotmail.com
http://www.sciencedirect.com/
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จุลศักดิ์  สุขสบาย, มนตา  ตุลย์เมธาการ, วิไลลักษณ์  ลังกา, อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล. (2560). การพัฒนาแบบ
วัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสารเกษมบัณฑิต, (18): 
62-74. 

วิไลลักษณ์  ลังกา. (2559). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาโรงเรียนและการเสริมพลังนักการศึกษา. 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, (12): 231-44. 

ยศวัฒน์  พาผล, วิไลลักษณ์  ลังกา, สุวพร  เซ็มเฮง, อรอุมา  เจริญสุข. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.  วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, (8): 158-70. 

กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์, วิไลลกัษณ์  ลังกา, อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์, จุมพล  พูลภัทรชีวิน. (2559). การพัฒนา
แนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับผู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา. (8): 145-62. 

สรรเสริญ  หุ่นแสน, พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์, ชูศรี  เลิศรัตน์เดชากุล, วิไลลักษณ์  ลังกา. (2559). การวิเคราะห์
องค์ประกอบปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู.  วารสารปัญญาภิวัฒน์, (8): 202-
15. 

สิรภัทร  โสตถิยาภัย, มณฑิรา  จารุเพ็ง, คมเพชร  ฉัตรศุภกุล, วิไลลักษณ์  ลังกา. (2559). การศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพส าหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในภาคใต้.  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 32: 1-11. 

นริศรา  ศิริพันธศักดิ์, พัชราภรณ์  ศรีสวัสดิ์, วิไลลักษณ์  ลังกา.  การวิเคราะห์องค์ประกอบการมีจิตใจเป็น
เจ้าของของบุคลากรโรงเรียนในเครือซาเลเซียน.  วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 2559; 10: 80-
91. 

ประทีป  จินงี่, ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร, อุษา  ศรีจินดารัตน์, วิไลลักษณ์  ลังกา. (2558). การพัฒนาการเรียนรู้
ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 159.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์, (21): 
159-73. 

วิไลลักษณ ์ลังกา.  การวิเคราะห์สภาพ ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการน านโยบายการศึกษา
ด้านการผลิตครูไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย. (2558). วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว,(9): 129-141. 

อิทธิญา  อาจรักษา, ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ, วิไลลักษณ์  ลังกา. (2557). การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง.  วารสารวจิัยทางการศึกษา, (8): 275-84. 

เกริก  ตระกูลงาม, วิไลลักษณ์  ลังกา, สุวพร  เซ็มเฮง. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรง.  
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, (8): 24-33. 
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มนัสวี  ธนะปัด, วิไลลักษณ์  ลังกา,  อรอุมา  เจริญสุข. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3: การวิเคราะห์เส้นทางแบบกลุ่มพหุ. วารสารวิทยาการวิจัยและ
วิทยาการปัญญา, (12): 88-98. 

 
2.  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (-) 
 
 
3.  ต ารา/หนังสือ  (-) 
 
 

 
4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา รายวิชา 
ED451 Educational Measurement and Evaluation 
ED471 Educational Research 
FE502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 
FE511 Research Method in Education 

RHP611 Techniques of Construction and Usee of Assessment Tools 
RHP614 Advanced Statistical Analysis 
RHP681 Seminar in Master’s Thesis 
MER832 Multivariate Statistical Analysis 
MER836 Causal Modeling 
RHP881 Seminar in Doctoral Dissertation 

 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

การประเมินผลของสื่อการทดลองเสมือนจริง
รายวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ฟิสิกส์และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2559 ผู้ร่วมวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

การประเมินกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

การสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขยายผล
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในสว่นภูมิภาค และ
การประเมินผลการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2559 ผู้ร่วมวิจัย 

การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปลี่ยน
สภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อ
พฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย 

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันฯ 
 

2558 ผู้ร่วมวิจัย 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต
ภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภมูิคุ้มกันที่มีต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง (อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติดฯ 2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษ
หน้า 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การศึกษาสภาพปัญหานโยบายและแนวทาง
ความร่วมมือเพ่ือการปฏิรูปการผลิตครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการผลิตและ
พัฒนาครูของประเทศไทยในช่วงการปฏิรูป
การศึกษา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาและการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายการผลิตและ
พัฒนาครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการถูกข่มเหง
รังแกในโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการถูกข่มเหง
รังแกในโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัด 
การเรียนการสอนบนฐานทฤษฎ ี ปัญญาสังคม
ผ่านสือวีดิทัศน์ของ Thai PBS 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 ผู้ร่วมวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 

การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556 ผู้ร่วมวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรฉบับเดิมกับฉบับปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรฉบบัเดิมและฉบับปรับปรุง 
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ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Education Program 

in Educational Technology 

ไม่มีการปรับปรุง - 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย):  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยี

การศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Education 

(Educational Technology) 
ชื่อย่อ (ไทย):  กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  Ed.D. (Educational 

Technology) 

ไม่มีการปรับปรุง - 

วิชาเอก 
เทคโนโลยีการศึกษา ไม่มีการปรับปรุง - 
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ปรัชญา 
เทคโนโลยีน าการศึกษาสู่ความเจริญงอกงาม เทคโนโลยีและนวัตกรรมน าการศึกษาสู่ความเจริญ

งอกงาม 
ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรฐกิจและสังคม
ของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นโยบายรัฐบาลในการปฎิรูปประเทศ
เพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงความต้องการของ
สังคม และยังสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถาบันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดี
งาม เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา จัดการ
ปัญหาอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีต่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาองค์กรให้แข่งขันในสังคมอาเซียนได้  

2.   เป็นนักบริหาร มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ในการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคม โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
1. เป็นผู้น าในการบริหารและจัดการเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
3. สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย 

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโลก การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวมกลุ่ม
ความร่วมมือทางด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ASIAN University 
Network Quality Assurance: AUN-QA) )  ซ่ึง
มุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การ
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ในการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
หน่วยงานการศึกษาระดับต่างๆ ของประเทศได้ 

3.  เป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา และน าผลการวิจัยไปใช้ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการศกึษาในระดับประเทศได้ 

4.เป็นนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สามารถ
ประยุกต์ ออกแบบ และผลิตให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

4. เป็นผู้ทีม่ีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
5. เป็นผู้ทีใ่ช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
นวัตกรรม 
6. เป็นผู้ทีม่ีทักษะการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 

 

เรียนรู้ (Outcome-Based Learning: OBL) นโยบาย
รัฐบาลในการปฎิรูปประเทศเพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
และสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
สถาบันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
รวมถึงความต้องการของสังคม 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

● เป็นหลักสูตรที่ท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต  

● โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3. ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวดวิชาบังคับ 

● เป็นหลักสูตรที่ท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  

● โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
หมวดวิชาบังคับ 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาบัณฑิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. บูรณาการรายวิชาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่
สัมพันธ์และสอดคล้องเข้าไว้ด้วยกัน 
4. ปรับลดรายวิชาเลือก เนื่องจาก ในรอบการ
ด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมาบางรายวิชาไม่มีนิสิต
เลือกเรียน และไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
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ทน 711 การประเมินและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา              3(3-0-6) 

ทน 712 ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยี
การศึกษา                           3(3-0-6) 

ทน 713 นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและ
พัฒนาระบบการเรียนรู้           3(2-2-5) 

ทน 731 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยี 
           การศึกษา           3(3-0-6) 
ทน 714 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  
                                                 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือก 
ทน 732 การวิเคราะห์ความต้องการและประเมินผล                  

3(2-2-5)     
ทน 733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล              
                                                 3(2-2-5) 
ทน 715 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้  
                                                 3(2-2-5) 
ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง 
                                                 3(2-2-5) 
ทน 717 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน 

ทน711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาใน
องค์กร                              3(2-2-5) 

ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบ 
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

ทน713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา   
 3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเลือก 
ทน721 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
           ทางเทคโนโลยีการศึกษา         3(2-2-5) 
ทน722 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                 3(2-5-5) 
ทน723 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นฐาน               3(2-2-5) 
ทน724 การเขียนและการน าเสนองานวิชาการด้าน

เทคโนโลยีส าหรับดุษฎีบัณฑิต  3(2-2-5) 

คาดหวังของหลักสูตร 
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                                                 3(2-2-5) 
ทน 718 โครงการปฏิบัติการออกแบบและการผลิต

สื่อข้ันสูง           3(2-2-5) 
ทน 719 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยี

การศึกษา                          3(3-0-6) 
ทน 720 การลดความสูญเปล่าทางเทคโนโลยี

การศึกษา                          3(3-0-6) 
หมวดปริญญานิพนธ์   
  ทน 799  ปริญญานิพนธ์                 36 หน่วยกิต 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
หมวดปริญญานิพนธ์   
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 

ทน 711  การประเมินและการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา              3(3-0-6)          3(3-0-6) 
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความ

เปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การพัฒนา
และความคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา ที่ส่งผลต่อ

ทน711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาใน
องค์กร                              3(2-2-5) 
สัมมนาหลักการและทฤษฎีด้านการบริหาร

ทางเทคโนโลยีการศึกษา การก าหนดนโยบายองค์กร
ที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ เพ่ือ

- ปรับรายวิชา ทน 711 การประเมินและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา รวมกับ 
ทน 712 ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยี
การศึกษา มาเป็นรายวิชา ทน 711 การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร เนื่องจาก
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การจัดการศึกษา บนหลักการ ทฤษฎี คุณธรรมและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร งานวิจัย และแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก 

วิเคราะห์และออกแบบ วางแผนงาน พัฒนาองค์กร 
การจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนา
บุคลากร งบประมาณ การบริการทางเทคโนโลยี
การศึกษา การออกแบบสภาพแวดล้อม ภาวะผู้น า 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร และการประเมิน
ระบบงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้น าในการบริหาร
และจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมได้นั้น ต้องมีความรู้ในรายวิชา ทน 
711 และทน 712 บูรณาการควบคู่กันไป 

ทน 712  ภาวะผู้น าในการบริหารงานเทคโนโลยี
การศึกษา                       3(3-0-6) 
วิเคราะห์ วิพากษ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ระบบงานเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานและ
สถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษา
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดย
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
งบประมาณ บุคลากร ความต้องการของผู้ใช้และ
สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการ
ประเมินประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

  

ทน 713  นโยบายและยุทธศาสตร์การออกแบบและ
พัฒนาระบบการเรียนรู้         3(2-2-5)  

ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบ 
และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา3(2-2-5) 

- ปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชา จาก ทน 713 นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการ
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ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ สภาพปัญหาและความต้องการ ออกแบบ
และพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ทางด้านการศึกษา 

วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการ
ทางการศึกษา สัมมนาทิศทางการด าเนินนโยบาย
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้ม
และความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา 
และความต้องการของประเทศอย่างสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานของหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม  

 

เรียนรู้ เป็น ทน 712 นโยบายและยุทธศาสตร์ การ
ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- บูรณาการเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชา ทน 717 
การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน มาไว้ใน
รายวิชานี้ 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรฐกิจและ
สังคมของโลก นโยบายรัฐบาลในการปฎิรูป
ประเทศเพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ แนวโน้มและทิศทาง
ของ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   

ทน 731  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสงูทางเทคโนโลยี 
การศึกษา                          3(3-0-6) 
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล การเขียนรายงานการ
วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  
 

ทน713 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
                                                  3(2-2-5) 

สัมมนาสภาพปัญหาหรือความต้องการ
จ าเป็น ตลอดจนแนวโน้มที่ส าคัญทางการศึกษา 
สังเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แนวคิดการ
ออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการ

- ปรับรายวิชา ทน 731 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง
เทคโนโลยีการศึกษา กับ ทน 714 สัมมนาวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาทั้ง 2 
วิชาเข้าด้วยกันให้มีความเข้มข้น กระชับและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

- ปรับกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การ
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ทน 714 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                                               
       3(2-2-5) 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหา

และความต้องการทางการศึกษา ตลอดจนแนวโน้มที่
ส าคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษา ผลกระทบจาก
เทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษาและสังคม เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณของนักวิจัย ตลอดจนน าเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหา
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

วิจัยแบบผสมผสาน  ฝึกการวางแผน ออกแบบ 
พัฒนาเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การน าเสนอองค์ความรู้เพื่อ
แก้ปัญหาทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ใน
รูปแบบของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

เรียนรู้ทั้งด้านการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย และ
ทักษะสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 

 

หมวดวิชาเลือก 
ทน 732 การวิเคราะห์ความต้องการและการ

ประเมินผล                        3(2-2-5) 
ศึกษาทฤษฎี หลักการ กรณีศึกษา และการ

ฝึกปฏิบัติของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
(บุคลากร) การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์
หน่วยงาน (องค์การ) การออกแบบกระบวนการ/
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน (องค์การ) การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการศึกษาในการออกแบบ วิเคราะห์และ

 ยกเลิกรายวิชาเลือก เนื่องจาก ในรอบการด าเนินงาน
หลักสูตรที่ผ่านมาบางรายวิชาไม่มีนิสิตเลือกเรียน 
และไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 
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ประเมินผลความต้องการอย่างเป็นระบบ 
 

ทน 715  เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้                                                              
            3(2-2-4) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ องค์ประกอบ และกระบวนการ การจัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับองค์กร การประยุกต์
เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับการจัดการความรู้ใน
องค์กรต่างๆ  

  

ทน 733 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
เทคโนโลยีการศึกษา           3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

วัด วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
ทางเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งการ
ทดสอบ ปรับปรุง และวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
วัด การเก็บรวมรวมข้อมูลและการตีความหมายของ
ข้อมูล การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนา

ทน721 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทาง
เทคโนโลยีการศึกษา             3(2-2-5) 
ประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การวัด วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดและประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบผลและ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยี
การศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
วัดและประเมินผล การเก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และการแปลความหมายของข้อมูล การเขียน
รายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาที่เน้นทักษะทางปัญญา 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในหลักการ ทฤษฏี สู่การ
ปฏิบัติ 
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เครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ทน 716 นวัตกรรมและการจัดการอีเลิร์นนิง   
                                                   3(2-2-5) 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและ
ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ มาตรฐาน บทเรียน โปรแกรม 
ฐานข้อมูล ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก ในรอบการด าเนินงาน
หลักสูตรที่ผ่านมาไม่มีนิสิตเลือกเรียน  

- เนื้อหาในรายวิชานี้ ส่วนหนึ่งถูกบูรณาการเข้าไป
ในรายวิชา ทน 712 นโยบายและยุทธศาสตร์ การ
ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา  
และเป็นรายวิชาพ้ืนฐานของนิสิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีต้องมีมาก่อนแล้ว 

ทน 717   การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน                                               
3(2-2-5) 
หลักการในการออกแบบสภาพแวดล้อม

การเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อมการเรียน รูปแบบต่างๆ ของการ
ตัดสินใจในกระบวนการออกแบบ เสนอโครงการการ
ออกแบบ สร้างและประเมินผลสภาพแวดล้อมการ
เรียนซึ่งมีตัวแปรต่างๆ กัน 

ทน722    การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้                                               
 3(2-2-5) 

 สัมมนาหลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียน สังเคราะห์
และประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ จิตภาพ สังคมภาพ 
และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย ฝึก
ปฏิบัติวางแผนและน าเสนอโครงการการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมทางด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือ

- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อและค าอธิบาย
รายวิชาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษาได้  
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แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
หน่วยงานในศตวรรษที่ 21 

ทน 718 โครงการปฏิบัติการออกแบบและการผลิต
สื่อข้ันสูง                           3(2-2-4) 
เสนอโครงการการปฏิบัติงานในองค์การ

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา เพ่ือการออกแบบและ
ผลิตสื่อการศึกษาให้ตรงตามหลักการและทฤษฎีการ
ผลิตและสอดคล้องกับแผนงานของโครงการที่เสนอไว้ 
มีการสัมมนาผลงานที่ผลิต โดยอยู่ภายใต้การนิเทศ
และการวางแผนร่วมกันระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษา 

  - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก ในรอบการด าเนินงาน
หลักสูตรที่ผ่านมาไม่มีนิสิตเลือกเรียน  

- เนื้อหาในรายวิชานี้ ส่วนหนึ่งถูกบูรณาการเข้าไป
ในรายวิชา รายวิชา ทน 713 นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การออกแบบและพัฒนาระบบการ
เรียนรู้  

ทน 719   การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยี
การศึกษา                        3(3-0-6) 
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหาที่

เป็นความเสี่ยงต่อการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ศึกษาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนฐานของหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   

 - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก ในรอบการด าเนินงาน
หลักสูตรที่ผ่านมาไม่มีนิสิตเลือกเรียน  

- เนื้อหาในรายวิชานี้ ส่วนหนึ่งถูกบูรณาการเข้าไป
ในรายวิชา ทน 711 การบริหารจัดการเทคโนโลยี
การศึกษาในองค์กร 

ทน 720   การลดความสูญเปล่าทางเทคโนโลยี
การศึกษา                          3(3-0-6) 

 - ยกเลิกรายวิชา เนื่องจาก ในรอบการด าเนินงาน
หลักสูตรที่ผ่านมาไม่มีนิสิตเลือกเรียน  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลของการปรับปรุง 

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสูญเปล่า
ที่เกิดจากการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ทั้งทางด้านเวลา เงิน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการด าเนินงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

- เนื้อหาในรายวิชานี้ ส่วนหนึ่งถูกบูรณาการเข้าไป
ในรายวิชา ทน 711 การบริหารจัดการเทคโนโลยี
การศึกษาในองค์กร 

 ทน723 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน             3(2-2-5) 
 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพปัญหา และ

ความต้องการของสังคม นโยบายการศึกษาของชาติ 
และแนวโน้มการศึกษาของโลก หลักการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานทางวิชาชีพ หลักการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานทางการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

เป็นรายวิชาเปิดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะ ตลอดจนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 

 ทน724 การเขียนและการน าเสนองานวิชาการด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับดุษฎีบัณฑิต             

3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการเขียนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย วิพากษ์บทความทางวิชาการ  ฝึก

เป็นรายวิชาเปิดใหม่ เพ่ือพัฒนาให้นิสิตบรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื่องจากเป็นความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนิสิตปัจจุบัน และกลุ่มอาจารย์
ประจ าหลักสูตรผ่านผลจากการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนที่ผ่านมา  
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ปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัย 
หลักการ แนวทางในการน าเสนอและการเผยแพร่
ผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับชาติ
และนานาชาติ  

หมวดปริญญานิพนธ์   
ทน 799  ปริญญานิพนธ์             36 หน่วยกิต 
Dissertation 

ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการ
ประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา 

หมวดปริญญานิพนธ์   
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก             

36 หน่วยกิต 

 
ปรับรหัสวิชาและชื่อวิชา ตามมติที่ประชุมระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ช ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
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ตาราง แสดงความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหล่งชาติ พ.ศ.2559 
   ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ELO1 เป็นผู้น าในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 

                 

ELO2 สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาได ้                  

ELO3 สร้างองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยัได ้                  

ELO4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ                  

ELO5 มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม                  

ELO6 มีทักษะการสื่อสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สูส่ังคม                  

เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มุ่งพัฒนานิสิตให้เป็นผู้น า
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือสังคม (PLO) โดยสามารถจ าแนกเป็น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้ 6 ประการ ดังนี้  

ELO1 เป็นผู้น าในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
ELO2 สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ELO3 สร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
ELO4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ELO5 มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม 
ELO6 มีทักษะการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 

 

รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

ELO1 เป็นผู้น าในการบริหารและ
จัดการเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม 

1.  จัดการเรียนรู้ที่ใช้กรณีศึกษา และ
โครงงานเป็นฐาน (Case study, and 
Project-based learning) โดยให้ความรู้
และสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ 
จรรยาบรรณนักวิจัย ตลอดจนกฏหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและ
วิชาชีพ ในกระบวนการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและนอกชั้น
เรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ  

3.  จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

1.  การประเมิน/สังเกต 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
การน าเสนองาน และการ
ใช้เทคโนโลยี 

2.  การประเมิน
กระบวนการท างานและ
ผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน  

ELO2 สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาได้ 

1. จัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัย กรณีศึกษา 
ปัญหา และโครงงานเป็นฐาน (Research-

1.  การสอบวัดความรู้ใน
รูปแบบข้อเขียนและสอบ
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รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

based learning, Case study, 
Problem-based learning and 
Project-based learning)  

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและนอกชั้น
เรียน  

3.  จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 

ปากเปล่า  

2.  การประเมิน/สังเกต 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
การน าเสนองาน และการ
ใช้เทคโนโลยี 

3.  การประเมิน
กระบวนการท างานและ
ผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ 

ELO3 สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัยได้ 
 

1. จัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัย และปัญหา
เป็นฐาน (Research-based learning, 
Problem-based learning)  

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและนอกชั้น
เรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ 

3.  จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 

1.  การสอบวัดความรู้ใน
รูปแบบข้อเขียนและสอบ
ปากเปล่า  

2.  การประเมิน/สังเกต 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ ภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา การฝึกปฏิบัติ 
การน าเสนองาน และการ
ใช้เทคโนโลยี 

3.  การประเมิน
กระบวนการท างานและ
ผลการจัดท าโครงการ 
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รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ 

ELO4 เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สัมมนาที่ใช้การวิจัย กรณีศึกษา ปัญหา 
และโครงงานเป็นฐาน (Research-based 
learning, Case study, Problem-
based learning and Project-based 
learning)  
 

1.  การประเมิน/สังเกต 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา การ
ฝึกปฏิบัติ การน าเสนอ
งาน และการใช้
เทคโนโลยี 

2.  การประเมิน
กระบวนการท างานและ
ผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ 

ELO5 เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนานวัตกรรม 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สัมมนาที่ใช้การวิจัยและปัญหาเป็นฐาน 
(Research-based learning, and 
Problem-based learning)  

2.  จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 

1.  การประเมิน/สังเกต 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การฝึกปฏิบัติ การ
น าเสนองาน และการใช้
เทคโนโลยี 

2.  การประเมิน
กระบวนการท างานและ
ผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ 



 

141 

รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

ELO6 เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสัมมนาทั้งในและนอกชั้น
เรียน ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้จัดและเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ 

2.  จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ด้านการ
บริหารจัดการ การเผยแพร่ความรู้ การให้
ค าปรึกษา และการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 

1.  การประเมิน/สังเกต 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ ภาวะผู้น า 
การสื่อสาร การน าเสนอ
งาน และการใช้
เทคโนโลยี 

2.  การประเมิน
กระบวนการท างานและ
ผลการจัดท าโครงการ 
โครงงาน รายงานมโน
ทัศน์ เค้าโครงการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์ 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

ELO1 เป็นผู้น าในการบริหาร 
และจัดการเทคโนโลยีการศึกษา
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็น
แก่นในการบริหารจัดการองค์กรทางเทคโนโลยีการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์และประเมินระบบงานในองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงมาก และ
สังเคราะห์แนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการตัดสินใจ การจัดการกับปัญหา 
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยยึดตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา  

ELO2 สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ได้ 
 

มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึ้งในองค์ความรู้ทางทฤษฏี หลักการ และ
แนวคิดที่เป็นรากฐานในการออกแบบและพฒันาทางเทคโนโลยกีารศึกษา 
โดยบูรณาการแนวคิดตา่งๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิาในขั้นสูง 
วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของสังคมไทยและ
สังคมโลก แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

รวมถึงสังเคราะห์ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขั้นสูงเพื่อการวางแผน 
ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็นระบบ อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาหรือแก้ปัญหาทางการศึกษาที่ซับซ้อนดว้ยวิธีการใหม่ๆ  

ELO3 สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัยได้ 
 

มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และเทคนิคการแสวงหา
ความรูด้้วยกระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทีซ่ับซ้อนมาก 
บูรณาการแนวคิดตา่งๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาทีศ่ึกษาในขั้นสูง 
สังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฏีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาทางการศึกษาใหม่ๆ สามารถตัดสนิใจวางแผน วิเคราะห์ 
ออกแบบ และด าเนนิโครงการวจิัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ซบัซ้อนเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏบิัติดา้นเทคโนโลยีการศึกษาได้
อย่างมีนัยส าคัญตามหลักจรรยาบรรณวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ELO4 เป็นผู้ที่มทีักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

สามารถใช้ผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือการสังเคราะห์ความรู้ ในการพัฒนา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ หรือ
โครงงานวิจัยอย่างเปน็ระบบ สามารถออกแบบแผนการด าเนินงานทีส่ัมพันธ์
กันในแต่ละองค์ประกอบได้อย่างเป็นขั้นตอน แสดงออกหรือตัดสินใจในการ
ด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิงานหรือการท างาน
กับผู้อ่ืนได้อยา่งมีเหตุและผล และสามารถประเมินและปรบัปรงุผลการท างาน
ในแต่ละส่วนและในภาพรวมไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  

ELO5 เป็นผู้ที่มคีวามคิด
สร้างสรรคใ์นการพัฒนา
นวัตกรรม 

สามารถหาแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิธีการที่
หลากหลายหรือด้วยวิธีการใหม่ สามารถน าผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือการ
สังเคราะห์ข้อมูลความรู้มาต่อยอดในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนา
นวัตกรรม องค์ความรู้ รวมถึงโครงการวิจัย ด้วยวิธีการใหม่ๆ  

ELO6 เป็นผู้ที่มทีักษะการ
สื่อสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่
สังคม 

มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวชิาการและวชิาชีพที่เก่ียวข้อง
กับเทคโนโลยีการศึกษา โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการสื่อสารนั้น สามารถสื่อสารทัง้ทางวาจาและทางการเขียนได้
อย่างมีประสทิธิภาพดว้ยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ วิชาชีพ และสังคม น าเสนอองค์ความรู้หรือผลงานทางวิชาการ
และหรือวิชาชีพอยา่งเป็นทางการและไมท่างการทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาตไิด้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

หมวดวิชาบังคับ 

ทน711 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กร       

ทน712 นโยบายและยุทธศาสตร์ของการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา       

ทน713 สัมมนาวิจยัทางเทคโนโลยีการศึกษา       

หมวดวิชาเลือก 

ทน721 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษา       

ทน722 การออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้       

ทน723 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน       

ทน724 การเขียนงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับดุษฎบีัณฑิต       

ปริญญานิพนธ ์

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก       

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท้ังหลักสูตร       
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