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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
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ภาษาไทย  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Educational Technology  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย):   การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ชื่อย่อ(ไทย):   กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Education (Educational Technology) 

ชื่อย่อ(อังกฤษ):   M.Ed. (Educational Technology) 
 

3.  วิชาเอก 
 -  

 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2  
5.2 ภาษาที่ใช้  

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยส าหรับเอกสารและต าราใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนิสิตไทย หรือนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2561 (จากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2556) 
โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม    
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่  3/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน 
มีนาคม พ.ศ.2561 
  ได้ รั บอนุ มั ติ /เห็ นชอบหลั กสู ตรจากสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุ ม  ครั้ งที่6/2561 
เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2561 
  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปี
การศึกษา 2562 
 

8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 คร/ูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
8.2 นักออกแบบและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
8.3 นักออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 
8.4 นักวิชาการศึกษา 
8.5 นักเทคโนโลยีการศึกษา/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
8.6 นักฝึกอบรม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

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

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักคือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ประเมินสถานการณ์
ของประเทศในด้านเศรฐกิจเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ พบว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรง
กดดันจากกระแสโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น การเคลื่อนย้ายคน เงิน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีข่าวสาร ตลอดจนสินค้า
และบริการต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวกัน
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆ และมีความร่วมมือกันในหลายด้านหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันในระดับประเทศให้สูงขึ้น ภายใต้สภาพการณ์นี้เองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ซึ่งได้ยึดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศใน 5 ปีข้างหน้า 
และพิจารณานโยบายรัฐบาลในการปฎิรูปประเทศเพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์
และการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัย
ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งมุ่งยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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ในการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในอนาคต  

ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรเป็นแหล่งการเรียนรู้ หล่อหลอมให้เยาวชนคนไทยได้รับการปลูกฝัง 
พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพด้วยภูมิความรู้ และภูมิธรรมน าสู่สังคมคุณภาพ ในโลกยุคสังคมแห่งความรู้ 
(Knowledge-based society) ที่ความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละสังคมได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาและแข่งขันกับนานาประเทศ ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ประเทศไทยต้องเผชิญในอนาคต การปฏิรูปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพ
ของคนในประเทศให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างเท่าทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก  

 

     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้คนไทยได้รับข่าวสาร และรับ

วัฒนธรรมจากต่างชาติ ส่งผลให้วิถีชีวิตและการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากรในวัยเรียนที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ความต้องการความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และทุนทาง
ปัญญาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมมากขึ้น ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจริญเติบโตทางธุรกิจระหว่างประเทศ ท าให้เกิดความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิต เอกลักษณ์ไทย และค่านิยมในเรื่องต่างๆ กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่ผ่านมาทางสื่อมวลชน รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีส่วนท าให้ค่านิยมของคนไทยหันมายึดติดกับ
กระแสวัตถุนิยม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกที่ประเทศไทยต้องเผชิญ การปฏิรูปการศึกษาจะต้องการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศให้มี
สมรรถนะที่สูงขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลก และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

สภาพการณ์ปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลมาจากเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัฒน์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจน
ความร่วมมือด้านนโยบายและเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน และในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ และคุณภาพ
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การศึกษาที่ไม่ทั่วถึง นอกเหนือจากนั้น สังคมในปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้ เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามีปริมาณน้อยลง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในเชิงคุณภาพ มากกว่า เชิงปริมาณ โดยแนวโน้มของจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่
เพียงแต่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ แต่มุ่งให้เป็นผู้ที่มีทักษะ หรือมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาจึง
วางแผนในการพัฒนาหลักสูตรตามแนวการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น “ผลลัพธ์การเรียนรู้” (Outcome Based 
Education) โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการพัฒนาและใช้ สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับความต้องการของสังคมอันจะน าสู่การการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จึงมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้
สามารถออกแบบ พัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการท างานเป็นทีม และมีทักษะในการสื่อสารเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยให้สอดรับกับความ
ต้องการและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป  

 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มีผลต่อทิศทางการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมี
นโยบายยกระดับคุณภาพของสถาบันสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 ให้น าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรในระดับสถาบันและระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ทั้งนี้คุณลักษณะส าคัญ
ประการหนึ่งของเกณฑ์ EdPEx ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับหลักสูตร ได้แก่ การมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับ “ผลลัพธ์” ในเรื่องหลักๆ อาทิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการต่างๆ  

ทั้งนี้  คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับคณะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดย คณะศึกษาศาสตร์ มี
วิสัยทัศน์สู่การเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการเรียนรู้และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม มีบทบาทและเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และมีพันธกิจในการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการวิจัย และกระบวนการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา  
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ในการก าหนดปรัชญาและเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับสถาบันและคณะ รวมถึงความต้องการของสังคม มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมุ่งเน้นไปที่ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน” พัฒนาผู้เรียน
ให้ให้มีสมรรถนะในการพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 

มีรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
หลักสูตรอ่ืนของคณะศึกษาศาสตร์ และมีการใช้แหล่งทรัพยากรร่วมกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ไม่มี 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดผู้สอน 

และห้องเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกให้ การจัดรายวิชาเอกใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับหลักสูตร การศึกษา
บัณฑิต โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการให้หลักสูตรใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 

สร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

     1.2 ความส าคัญ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกัน

อย่างใกล้ชิดมากข้ึน การเคลื่อนย้ายคน เงิน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีข่าวสาร ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง 
ๆ เป็นไปได้อย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวกันด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศต่าง ๆ และมีความร่วมมือกันในหลายด้านหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันใน
ระดับประเทศให้สูงขึ้น ภายใต้สภาพการณ์นี้เองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ยึด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศใน 5 ปีข้างหน้า และ
พิจารณานโยบายรัฐบาลในการปฎิรูปประเทศเพ่ือมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัย
ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งมุ่งยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะที่สอดคล้อง กับความต้องการในตลาดแรงงานและ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในอนาคต 

การรวมกลุ่มความร่วมมือของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะของกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ไม่เพียงแต่เป็น
การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังได้มีการรวมกลุ่มความ
ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้หรือ
อาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 30 สถาบัน เพ่ือ
พัฒนาความร่วมมือด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ASEAN University Network Quality 
Assurance: AUN-QA)  โดยมีหลักการส าคัญ คือ การมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome-Based Learning: OBL) โดยพิจารณาออกแบบกระบวนการต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ดังกล่าว
อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนให้ได้การ
รับรองมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีความทันสมัยสอดรับกับความ
ต้องการของสังคม และได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมุ่งเป้าในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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     1.3 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา

มหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) สามารถออกแบบสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2) สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
3) สามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4) สามารถวิจัยและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 
5) มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
6) มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
7) มีทักษะการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพัฒนาหลักสูตร 
●  การประเมินผลและติดตาม

การใช้หลักสูตร 
 

●  ก าหนดให้นิสิตประเมินผลการ
สอนรายวิชาในทุกภาค
การศึกษา 

●  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชาประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้รายวิชา/หลักสูตร 

●  น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

●  วิเคราะห์ความต้องการและ
ประเมินความพึงพอใจของ

● ปค.003 
 
 

● มคอ.5 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
 
 

● มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มี
คุณภาพของหลักสูตร 

●  วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อการผลิต
บัณฑิต 

● รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีคุณภาพของหลักสูตร 
 

● สรุปบทวิเคราะห์สถานการณ์
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ผลิตบัณฑิต  

●  จัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
2566 (ฉบับร่าง) 

 

●  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา จากภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้
เสียมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร 

●  ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
วิพากษ์ 

●  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

●  หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
●  พัฒนาคณาจารย์ด้านการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

●  ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุน
สนับสนุนการท าวิจัย 

●  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

●  สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาดู
งาน และเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 

●  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
ร่วมกับคณาจารย์ในสถาบัน
อ่ืน ทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

●  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของ
การน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

●  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย 

●  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

●  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

●  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ศึกษาดู
งาน และ/หรือท าวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ในสถาบันอื่น ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

●  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและ/หรือกิจกรรม
ทางวิชาชีพทีต่อบสนองความ
ต้องการพฒันาและเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งของสังคม 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 คือ 

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ดังนี้ 
1.1) การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ ศึกษาศาสตร์ (ศษ.บ.) 

หลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี ที่มีวุฒิทางการศึกษา 
1.2) บัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาเอก 

2) มีความประพฤติดี 
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 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 ปัญหาของนิสิตแรกเข้าสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
2.3.1 นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 
2.3.2 นิสิตมีความรู้ทางด้านพื้นฐานการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 
2.3.3 นิสิตมีทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
ภาควิชาฯ มีวิธีการด าเนินการช่วยเหลือนิสิตอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 ภาควิชาฯ เปิดสอนรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเบื้ องต้นให้แก่นิสิตใน

ภาคเรียนที่ 1 แบบไม่นับหน่วยกิตกับนิสิตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงก าหนด
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง  

2.4.2 ภาควิชาฯ จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนการอภิปราย
ทางวิชาการทุกปีการศึกษา  

2.4.3 ภาควิชาฯ ส่งเสริมให้นิสิตเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย 
 
     2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
            แผนการรับนิสิตที่จะรับเข้าเรียนในช่วง 5 ปี (2561-2565) สรุปได้ ดังนี้ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 - 5(10) - 5(10) - 
ชั้นปีที่ 2 - - 5(10) - 5(10) 

รวม - 5(10) 5(10) 5(10) 5(10) 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 15 - 15 

*จ านวนรับนิสิตในเวลา (นอกเวลา) 
 
    2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1  งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ในเวลา
ราชการ)   
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2.6.1.1  งบประมาณรายรับ  (ในเวลาราชการ) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

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

- 375,000 375,000 375,000 375,000 

รวมรายรับ - 375,000 375,000 375,000 375,000 

 
  2.6.1.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย (ในเวลาราชการ) 

 
   

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   

  ค่าตอบแทนผูส้อน 896,000 59,733.33 

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 60,000 4,000.00 

  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 20,000 1,333.33 

  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา กิจกรรมนิสิต)  200,000 13,333.33 

  ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 60,000 4,000.00 

  ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลักสูตร 

100,000 6,666.67 

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  3,733.33 

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  3,733.33 

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10   7,466.67 

 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์    

  กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์  2,500 

   กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก)   4,000 

  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม)  3,000 

  กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   3,000 

  กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  1,500 

  กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย  400 

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)  30,156.67 
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รายการ ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 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    150,783.33 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ยอดปรับ)  150,000.00 

2.6.2  งบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (นอกเวลา
ราชการ)   
  2.6.2.1  งบประมาณรายรับ  (นอกเวลาราชการ) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

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

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

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

 
  2.6.2.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย (นอกเวลาราชการ) 
 
 

รายการ ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
 ค่าตอบแทนผูส้อน   1,380,000 92,000 
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 80,000 5,333.33 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์ 20,000 1,333.33 
 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา กิจกรรมนิสิต)  450,000 30,000 
 ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ 80,000 5,333.33 
 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลักสูตร 
120,000 8,000 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  5,750 
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รายการ ค่าใช้จ่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%)  5,750 
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10   11,500 
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์    
 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์  2,500 
 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (หลัก)   4,000 
 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (ร่วม)  3,000 
 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   3,000 
 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานพินธ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)  1,500 
 กรรมการตรวจสอบขั้นสดุท้าย  400 
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)  40,240 
    
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    201,200 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ยอดปรับ)  200,000 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
◻ แบบชั้นเรียน 
◻ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
◻ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
◻ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
☑ แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)  
◻ อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แบบ ก 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม
เวลา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
     3.1 หลักสูตร  
            3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

                   เป็นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต 
และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 2  
1.   หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกิต 
2.   หมวดวิชาบังคับ                    15 หน่วยกิต 
3.   หมวดวิชาเลือก                    เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
4.   ปริญญานิพนธ์                      12 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    36 หน่วยกิต 
*หมายเหตุ นิสิตที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นทางการศึกษา หรือวิชาเลือก 
แบบไม่นับหน่วยกิต ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 

  3.1.3 รายวิชา 
(1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา ดังนี ้

พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
FE501 Philosophy of Education to development 
พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(3-0-6) 
FE502 Research and Statistics in Education 

(2) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย 5 รายวชิา ดังต่อไปนี้ 
ทน511  หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
ET511  Principles Theory and Trends in Educational Technology 
ทน512  การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
ET512  Instructional Design and Development   
ทน513  การผลิตสื่อใหม่ 3(2-2-5)  
ET513  New Media Production  
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ทน514  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
ET514  Using Technology to Enhance Learning 
ทน515  การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET515  Research Design in Educational Technology  

 
(3) หมวดวิชาเลือก เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้ 

ทน521  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ET521  Instructional Graphic Design  
ทน522  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 3(2-2-5) 
ET522  Online Learning Management 
ทน523  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ET523  Multimedia Production for Learning 
ทน524  การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5) 
ET524  Digital Video Production 
ทน525  กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอ    3(2-2-5) 
ET525  Presentation Strategies and Tactics 
ทน526  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5) 
ET526  Training in Educational Technology 
ทน527 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET527  Applied Statistics for Educational Technology Research 
*นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 

4. ปริญญานิพนธ์   
ส าหรับหลักสูตรแผน ก(2) ก าหนดให้ท าปริญญานิพนธ์จ านวน 12  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT691   Master’s Thesis 

หมายเหตุ ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา* ให้เรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

     ทน500  พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา*    3(3-0-6) 
     ET500  Foundation in Educational Technology 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
เลขรหัสตัวหน้า 

  5    หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิต 
เลขรหัสตัวกลาง  

0 หมายถึง รายวิชา หมวดวิชาส าหรับผู้ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา หรือ
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา หรือ หมวดวิชาแกน 

  1 หมายถึง รายวิชาบังคับ 
2 หมายถึง รายวิชาเลือก 

  9 หมายถึง รายวิชาปริญญานิพนธ์ 
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ล าดับที่รายวิชา 
 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหัสนอกวงเล็ก  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัต ิ
 เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 
         3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 
ทน511 หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 
ทน512 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3 
 รวม 9 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3 
ทน513 การผลิตสื่อใหม่ 3 
ทน514 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 3 
ปพท691   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 
 รวม 12 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทน515 การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 
ทน…….. วิชาเลือก 3 
ปพท691   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3 
 รวม 9 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพท691   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 6 
 รวม 6 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
FE501  Philosophy of Education to development 

ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ ปรัชญาและแนวคิดทางการ
ศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนา
ประเด็นปัญหาทางการศึกษาในมุมมองทางปรัขญาและสังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม เพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในศักดิ์ครีความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม และสร้างรรค์ความรู้เพ่ือน าพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 3(3-0-6) 
FE502  Research and Statistics in Education 

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้
สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานวิจัยทาง
การศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การแปลผลและการเขียน
รายงานการวิจัย 
 
 
 



19 

หมวดวิชาบังคับ 
ทน511  หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 
ET511  Principles Theory and Trends in Educational Technology 

วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ก าหนดประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจด้านเทคโนโลยีการศึกษา การฝึก
ปฏิบัติการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานผู้เรียน กฏหมาย และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และน าเสนอแนวคิดในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์สังเคราะห์หรือบทความวิชาการ 
 
ทน512  การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน      3(3-0-6) 
ET512  Instructional Design and Development 

วิเคราะห์ แนวคิดพ้ืนฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบสาร การใช้สื่อและเทคโนโลยี การประเมินการเรียน
การสอน การน าเสนอ วิพากษ์ การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 
 
ทน513  การผลิตสื่อใหม่         3(2-2-5)  
ET551  New Media Production  

ศึกษาที่มาและความส าคัญของสื่อใหม่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อ
ใหม่เพ่ือการจัดการเรียนการสอนหรือการน าเสนอ โดยการบูรณาการสื่อใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เทคโนโลยี
ความจริงเสริม (Augmented Reality) Internet of Things (IOT) BigDATA การสื่อสารและเผยแพร่กับ
ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา และทฤษฎีทางการศึกษาบนพ้ืนฐานของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา น าเสนอ วิพากษ์และประเมินผลการใช้สื่อใหม่กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และการเรียนออนไลน์ 
 
ทน514  การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้      3(2-2-5) 
ET514  Using Technology to Enhance Learning 

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผล การปฏิบัติการออกแบบ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
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ทน515  การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(2-2-5) 
ET515  Research Design in Educational Technology  

ระเบียบวิธีวิจัย แนวทางการก าหนดปัญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
วิธีด าเนินการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
โดยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและด าเนินการวิจัย ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การ
น าเสนออย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
หมวดวิชาเลือก 
ทน521  การออกแบบกราฟิกเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ET521  Instructional Graphic Design  

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ อินโฟกราฟิก การ
สร้างสารสนเทศทางกราฟิก การใช้กราฟิกในงานสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย การใช้งาน
กราฟิกที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การวิเคราะห์
งานออกแบบกราฟิก การฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าเสนอและเผยแพร่
งานกราฟิก 
 
ทน522  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 3(2-2-5) 
ET522  Online Learning Management 

หลักการการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดส าหรับมหาชน หลักการ
ออกแบบเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ 
และการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึงการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
ทน523  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
ET523  Multimedia Production for Learning 

วิเคราะห์หลักการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ประโยชน์ของมัลติมีเดีย องค์ประกอบมัลติมีเดีย 
ภาพนิ่ง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ รูปแบบแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย 
ระบบมัลติมีเดีย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย การปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้าง
ชิ้นงานมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ 
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ทน524  การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5) 
ET524  Digital Video Production 

หลักการ แนวคิดในการผลิตรายการวิดีทัศน์ดิจิทัล ประเภทของรายการวิดีทัศน์ดิจิทัล เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการผลิตรายการวีดิทัศน์ กระบวนการผลิตรายการวิดีทัศน์ดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการ
วิดีทัศน์รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตรายการวิดีทัศน์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เผยแพร่วิดีโอทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การประเมินผลและการวิพากษ์รายการวิดีทัศน์ รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวกับโทรทัศน์และการเรียนรู้ 
 
ทน525  กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอ       3(2-2-5) 
ET525  Presentation Strategies and Tactics 

หลักการการน าเสนอ หลักจิตวิทยา หลักวาทการ บุคลิกภาพ หลักการออกแบบสาร การท าความ
เข้าใจกับเนื้อหาและการเลือกใช้สื่อ กลยุทธ์ เทคนิคในการน าเสนอ รูปแบบของการน าเสนอ ปฏิบัติการ
ออกแบบ และน าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   
 
ทน526  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5) 
ET526  Training in Educational Technology        

ประยุกต์รูปแบบ กระบวนการและเทคนิคในการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ ระบบ e-training การฝึกปฏิบัติการออกแบบ และ
การจัดอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ทน527 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา     3(2-2-5) 
ET527  Applied Statistics for Educational Technology Research 

ศึกษาสถิติ พ้ืนฐาน สถิติพยากรณ์แนวโน้ม การหาปัจจัยเชิงสาเหตุ และสถิติในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับการออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางสถิติต ิ
 
หมวดปริญญานิพนธ์   
ปพท691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
GRT691  Master’s Thesis 
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รายวิชาส าหรับผู้ไม่มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา* 
ทน500  พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 
ET500  Foundation in Educational Technology 

หลักการ และขอบเขตเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ และการบูรณาการสื่อ เทคโนโลยี
การศึกษา และนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน  การฝึก
ปฏิบัติการใช้วัสดุ และเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 
* โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
              3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับที ่
 

รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ 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 

              
 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ 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 
ค.อ.ม. (ครุศาสตรเ์ทคโนโลย)ี, 2543 
 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 2549 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 
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ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

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 

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. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา), 
2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

7 อ.ดร.กนกพร  
ฉันทนารุ่งภักดิ ์

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

9.  อ.ดร.วิลาวลัย์ ด่านสิรสิุข 
 

 

ศษ.บ.(การประถมศึกษา),2545 
กศ.ม.(การประถมศึกษา),2550 
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร), 
2557 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

10. อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุม
ทอง 

วท.บ. (เคมี), 2546 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ (วิชาชีพครู), 
2547 
กศ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), 2554 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

x-xxxx-xxxxx-
xx-x 

 
 



24 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 
     4.2 ช่วงเวลา 
         ไม่มี 
 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และระบุปัญหาการวิจัยเพ่ือ ออกแบบและด าเนินการวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การประเมินผลทางเทคโนโลยีการศึกษาบน
หลักการทางวิชาการและจริยธรมทางวิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความที่มีคุณภาพใน
ระดับชาติขึ้นไป โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ทั้งนี้โดยมีกระบวนการ
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอเค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา
เค้าโครงวิจัย การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า 

 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ 
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วยเนื้อหากระบวนการวิจัย 
การเขียน และ การสอบปากเปล่า 

 
     5.3  ช่วงเวลา  

นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว      
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หลักจากนิสิตสอบเค้าโครงวิจัยแล้วก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 
(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียน หรือการรักษาสภาพนิสิตในการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 

 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต   
  12 หน่วยกิต 
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     5.5  การเตรียมการ   
ภาควิชาฯ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1.5.1 จัดโครงการสัมมนาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ด้านวิจัยและ

กระบวนการวิจัยในภาคการศึกษาท่ี 3 
1.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจัดท าบันทึกการให้

ค าปรึกษาแก่นิสิต 
1.5.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 

 
     5.6  กระบวนการประเมินผล  

หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบภาษา การสอบวัดคุณสมบัติ และ
ต้องมีการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

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

 บรรยายเนื้อหา เพ่ือให้นิสิตมีความรู้  ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ และวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้กรณีตัวอย่าง
ในการตัดสิน วินิจฉัย ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นแนวทาง 

 การจัดกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง 
เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกลุ่มที่
สะท้อนถึงการแสดงออกด้านภาวะผู้น า 

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นอย่างดี 

 กา ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน โ ดยกา รบร รย าย 
ประกอบการอภิปราย การใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
การใช้วิจัยเป็นฐาน 

 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษารวมถึงในสาขา           
อ่ืน ๆ ทางด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

 ส่งเสริมในนิสิตพัฒนาผลงานหรือหัวข้อวิจัยตาม
ความสนใจ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย
ได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณ
ปัญญา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ นิสิต
ได้ท าความเข้าใจปัญหา  ค้นหาวินิจฉัย รวมถึง
แสวงหาทางเลือก ข้อสรุปอันน าไปสู่การแก้ปัญหา 

 การจัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดท า
โครงการในสถานปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
รวมทั้งให้นิสิตค้นคว้างานวิจัย ที่ส่งเสริมให้สามารถ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
พัฒนาผลงาน และงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 การพัฒนาผลงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้
ค าแนะน า 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตท างานร่วมกัน การ
ได้แสดงบทบาทของการท างานเป็นทีม 

 การให้นิสิตร่วมกันจัดท าโครงการที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  

5. มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคล
อ่ืน สามาถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่
ได้รับ 

 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอผลงาน/

งานวิจัย โดยใช้เทคโนโลยี ทั้งในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน การประชุมวิชาการ/วิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

และจริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1  สามารถจัดการปัญหาทาง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ที่
ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
และสามารถวินิจฉัยด้วย
ความยุติธรรม 

1.2  มีความคิดริเริ่มในการยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยู่ เ พ่ือการทบทวนและ
แก้ไข 

1.3  สนับสนุน ให้ผู้ อ่ืน ใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการกับ
ข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี

 บรรยายเนื้อหา เพ่ือให้นิสิตมี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาการ และ
วิ ช า ชี พ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
การศึกษา 

 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การใช้กรณีตัวอย่างใน
การตัดสิน วินิจฉัย ปัญหา
ทา งจ ร ร ย าบร รณที่ มี อ ยู่
เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษาเป็น
แนวทาง 

 การจัดกิจกรรมประสบการณ์
วิชาชีพในสถานที่จริง เพ่ือให้

 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ตามคุณธรรม จริยธรรมใน
ระหว่างเรียน และการท า
กิจกรรมต่างๆ รวมถึง 

 ประเมินผลจากการร่วมอภิปราย 
การท ากิจกรรมกลุ่มการ
ปฏิบัติงาน การท างาน  ตาม
ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

1.4  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา 

นิ สิ ต เ รี ย น รู้  แ ล ะ พั ฒน า
ตนเองทางวิชาชีพ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมกลุ่มที่สะท้อน
ถึงการแสดงออกด้านภาวะ
ผู้น า 

 
 

 
2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1  มีความรู้และความเข้าใจ ใน
ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฎี ท า ง
เทคโนโลยีการศึกษา และ
น ามาประยุกต์ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติในการพัฒนาระบบ
การศึกษา 

2.2  มีความตระหนักในระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ
นานาชาติที่มีผลกระทบต่อ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า 
รวมทั้ ง เ หตุ ผ ลและการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ อ า จ จ ะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

2.3  มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี
การวิจัยและการปฏิบัติทาง
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  
ตลอดถึ งผลกระทบของ

 การจัดการเรียนการสอนโดย
การบรรยาย ประกอบการ
อภิปราย การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และการใช้วิจัยเป็นฐาน 

 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมถึงในสาขาอ่ืน ๆ 
ทางด้านการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

 ส่งเสริมในนิสิตพัฒนาผลงาน
หรือหัวข้อวิจัยตามความ
สนใจ ความต้องการจ าเป็น
ของสังคม ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 สังเกตการอภิปราย การตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

 การทดสอบความรู้ 

 การประเมินผลงาน รายงาน 
รวมถึงการน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ มี ต่ อ อ ง ค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
การศึกษา 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

3.2  สามารถบูรณาการความรู้
ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
การศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและ
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา 

3.3  สามารถสั ง เคราะห์และใช้
ผลงานวิ จัย  สิ่ งตีพิ มพ์ทาง
วิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิด
ใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้
เข้ากับองค์ความรู้ เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย 

3.4  ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินการโครงการส าคัญ
หรือโครงการวิจัยค้นคว้า

 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ นิสิตได้ท า
ความเข้าใจปัญหา  ค้นหา
วินิจฉัย รวมถึงแสวงหา
ทางเลือก ข้อสรุปอันน าไปสู่
การแก้ปัญหา 

 การจัดกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การ
จัดท าโครงการในสถาน
ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
รวมทั้งให้นิสิตค้นคว้า
งานวิจัย ที่ส่งเสริมให้สามารถ
พัฒนาผลงาน และงานวิจัย
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 การพัฒนาผลงานวิจัยโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้
ค าแนะน า 

 การสังเกต การอภิปราย และ
การตอบค าถาม 

 การทดสอบ 
 การประเมินผลงาน และ 

การปฏิบัติงาน 
 การประเมินความก้าวหน้าของ

การวิจัย 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
โ ด ย ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการ
วิจัย  

 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีความรับผิดชอบในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ต น เ อ ง 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และแสดงออกทักษะถึงการ
เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาส 

4.2  สามารถตัดสิน ใจในการ
ว า ง แ ผ น  วิ เ ค ร า ะ ห์  
ด า เนินงานตลอดจนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้ง
การวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองให้มีประสิทธิภาพใน
การท างาน 

 

 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นิสิตท างานร่วมกัน การได้
แสดงบทบาทของการท างาน
เป็นทีม 

 การให้นิสิตร่วมกันจัดท า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  
 

 

 การประเมินพฤติกรรม 
การท างาน 
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปั ญ ห า ส รุ ป ปั ญ ห า แ ล ะ
เสนอแนะแก้ไขปัญหาทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

5.2  ความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะ
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการ และวิชาชีพ 
รวมถึ งชุมชนทั่ ว ไป  โดย
น าเสนอผ่านปริญญานิพนธ์ 
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ
วชิาชีพ 

 การใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน 

 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นิสิตได้น าเสนอผลงาน/
งานวิจัย โดยใช้เทคโนโลยี 
ทั้งในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน การประชุม
วิชาการ/วิชาชีพ 
 

 การประเมินการน าเสนอ 
 การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 

งานวิจัย 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา และสามารถวินิจฉัยด้วยความยุติธรรม 
1.2  มีความคิดริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวน

และแก้ไข 
1.3  สนับสนุนให้ผู้ อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
1.4  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
2. ด้านความรู้ 2.1  มีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา 

และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
การพัฒนาระบบการศึกษา 

2.2  มีความตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา 
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.3  มีความรู้และเข้าใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้และ 
การปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

3.2  สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

3.3  สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
รายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีท้าทาย 

3.4  สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้า
ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดงออกทักษะถึงการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส 

4.2  สามารถตัดสินใจในการวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินงานตลอดจนการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

5.2  ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับกลุ่มบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยน าเสนอ
ผ่านปริญญานิพนธ์ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชีพ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 

พฐ 501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา                

พฐ 502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                

หมวดวิชาบังคับ 

ทน 511  หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา                

ทน 512  การออกแบบและพัฒนาการเรยีนการสอน                

ทน 513  การผลติสื่อใหม ่                

ทน 514  การใช้เทคโนโลยเีพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้                
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ทน 515  การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                

หมวดวิชาเอกเลือก 

ทน 521  การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน                

ทน 522  การจัดการเรียนรู้ออนไลน ์                

ทน 523  การผลติสื่อมลัตมิีเดียเพือ่การเรียนรู้                 

ทน 524  การผลติรายการวีดิทัศน์ดิจิทัล                 

ทน 525  กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอ                

ทน 526  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา                 

ทน 527 สถิติประยุกตส์ าหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา                  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ปริญญานิพนธ์   

ปพท 591 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                

รายวิชาส าหรับผู้ไม่มีพ้ืนความรู้หรือประสบการณ์ทางการศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา* 

ทน 500  พื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา                
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  
     
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และ
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาทวนสอบผลการเรี ยนรู้
ทุกรายวิชา และมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ในการทวนสอบมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดท า
รายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี 

นอกจากนี้ มีการติดตามส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 
และการสัมภาษณ์สอบถามศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ เกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการทางวิชาการ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและผู้เรียนต่อไป  
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นแผนการศึกษาที่มีการท าปริญญา
นิพนธ์และเรียนรายวิชา โดยมีเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  3.00  จาก
ระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้       

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าวและเป็นไปตามข้อบังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์
ใหม ่

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 และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน 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 เพ่ือตอบสนอง
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

2) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการสัมมนาในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับนิสิต สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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5) ก าหนดให้อาจารย์จัดท าใบประมวลการสอนรายวิชา  (Course Syllabus) ที่แสดงให้เห็นถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแต่ละภาคเรียน และชี้ให้เห็นถึงการสอนที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจาก
เดิม 

6) คณะ ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

7) การจัดโครงการรับใช้สังคม โดยส่งเสริมให้คณาจารย์น าองค์ความรู้ไปบริการวิชาการแก่สังคม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASIAN University Network 
Quality Assurance: AUN-QA) โดยมีกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 

1) การก าหนดให้มีการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือน าไปพิจารณาประกอบการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
วางแผนการผลิตบัณฑิต  

2) มีการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ งด้านห้องสมุด ระบบ
สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ หรือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอ่ืน ๆ ก่อนการจัดการเรียนการสอนให้อย่าง
น้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3) การก าหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความต้องการของ
สังคม ทั้งนี ้ปรัชญา วัตถุประสงค์ ตลอดจนทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจะถูกน าไป
สะท้อนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรอย่างครบถ้วน  

4) ออกแบบและจัดท ากลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร  

5) การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการวางระบบการดูแลนิสิตอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีแนวโน้มอาจไม่ส าเร็จตามหลักสูตร และจ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ  

6) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต โดยการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีคอยให้ค าแนะน าใน
ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ  

7) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิต เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา 

8) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละปี และน ามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรก่อนรับนิสิตรุ่นใหม่ 
9) มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ

นิสิตปัจจุบันเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
10) การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยใช้ตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละความส าเร็จของบัณฑิต 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 

11) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาทรัพยากร
บคุคลที่สอดคล้องกับพันธกิจและแผนการด าเนินงานของหลักสูตร จัดกลไกบริหารทรัพยากรบุคคล
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ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ก าหนดปริมาณ คุณสมบัติ และภาระงานของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  อาจารย์ผู้สอบปริญญา
นิพนธ์ ให้สอดคล้องกับระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ บุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสมกับ
งานของหลักสูตร ติดตามประเมินความพอเพียงของอัตราก าลังเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอย่าง
สม่ าเสมอ เสนอแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

12) จัดท ากลยุทธ์ในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หลักสูตร ก าหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  มี
กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินทรัพยากรบุคคลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงหรือ
พัฒนา 

13) มีการบริหารหลักสูตรโดยใช้ระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลครบทุกด้าน  ตั้งแต่ 
โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดกระบวนวิชา ทรัพยากรสนับสนุน อาคารสถานที่  คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิต บัณฑิต ตลอดจนผลงานวิจัยและปริญญานิพนธ์ 

 
2.  บัณฑิต 

บัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีความเป็น
ผู้น าในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีการศึกษาในองค์กรอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางการศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม และมีทักษะการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมีผลงานที่แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ผ่านการ
น าเสนอองค์ความรู้ในที่ประชุมหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีสมรรถนะการท างาน
ทางวิชาชีพเป็นที่พึงพอใจของสังคม 
 
3. นิสิต 

3.1  การรับนิสิต 
ผู้เข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ

สาขาทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศให้กับนิสิตแรกเข้าเพ่ือให้แนวทางและเตรียมความ

พร้อมในการศึกษา และทางหลักสูตรจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือแนะน าการเรียนในหลักสูตร ตลอดจนการ
แนะน าคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และนิสิตรุ่นก่อนหน้า 
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3.3  การควบคุมดูแล 
- จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปประจ าชั้นปีคอยให้การแนะน าและช่วยเหลือ 
- มีคู่มือส าหรับนิสิต เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียน ระเบียบ 

และข้อก าหนดการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
- หากนิสิตมีประสบการณ์ในการวิจัยน้อยหรืออาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการศึกษา ต้องใช้เวลาใน

การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากกว่าปกติ ภาควิชาฯ จะด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
1) เปิดสอนรายวิชาปรับพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นให้แก่นิสิตในภาคเรียนที่ 1 

และ/หรือ ให้เรียนร่วมแบบไม่นับหน่วยกิตกับนิสิตในระดับปริญญาโทบางรายวิชา ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ภาควิชาฯ ก าหนดสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง 

3) ภาควิชาฯ จัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนการอภิปรายทาง
วิชาการทุกปีการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการภายนอก 

4) ภาควิชาฯ ก าหนดให้นิสิตที่ขาดทักษะในการท าวิจัยต้องศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัย ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

5) ภาควิชาฯ จัดให้ใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อฝึกนิสิตให้วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้งเขียน
รายงานการวิเคราะห์บทความทางวิชาการ 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  
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4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบาง

รายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม และคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชา

เพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานงาน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องมีการด าเนินการดังนี้  
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือร่วมมือกันรับผิดชอบในการด าเนินการหลักสูตร นับแต่

การพิจารณาออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตรและรายวิชา กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล การออกแบบโครงร่างรายวิชา ประมวลการสอนรายวิชา การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชาที่เหมาะสม จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบประเมินการสอน
โดยมีแบบประเมิน แบบสอบถามนิสิต อาจารย์ทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา และแจ้งผลการประเมินแก่
อาจารย์ผู้สอนทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป ตลอดจนเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

 มีการแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นที่ปรึกษาทั่วไป กรรมการผู้ควบคุมปริญญา
นิพนธ์ พิจารณาเค้าโครง สอบปากเปล่าของนิสิตเป็นรายบุคคล 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินจากความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้สอน มาใช้ในการ
ติดตามและทบทวนมาพิจารณาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรในแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการรู้ของหลักสูตรที่ก าหนดต่อไป 

 
6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 - ใช้อาคารสถานที่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
 - คณะฯ จัดสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 - ภาควิชาฯ มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา อาทิ 

ห้องสตูดิโอ กล้องถ่ายภาพ และกล้องวีดิทัศน์  
 

6.2  ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง และศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (Self-access Learning Center) มีหนังสือด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2,755 เล่ม และมีวารสาร
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ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 35 ฉบับ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น 
ฐ า น ข้ อ มู ล ป ริ ญ ญ า นิ พน ธ์ , ThaiLIS, Educational Research Complete, SpringerLINK, Scopus,  
ProQuest 

นอกจากนี้คณะยังมีแหล่งค้นคว้าด้านวารสารทางการศึกษาจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ วารสารอุตสาหกรมมศึกษา วารสารบริหารการศึกษา วารสาร
การศึกษาพิเศษ และสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 คณะ/ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 
วารสารวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะ/ภาควิชาฯ ให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 
 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียน

การสอน 
 ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องศึกษา

ค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 
 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและผู้เรียน 
 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 
 
 
6.5  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ภาควิชาฯ ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนเข้า

ท างาน 
- บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดย

ให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง และการมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 
- การบริหารบุคลากรสนับสนุนการสอน ด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหารทรัพยากร

บุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
- ภาควิชาฯ สนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ 
- ภาควิชาฯ ให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ด้านการให้การบริการ 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 
2561 

ปีท่ี 2 
2562 

ปีท่ี 3 
2563 

ปีท่ี 4 
2564 

ปีท่ี 5 
2565 

(1)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

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

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

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

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

-     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 
2561 

ปีท่ี 2 
2562 

ปีท่ี 3 
2563 

ปีท่ี 4 
2564 

ปีท่ี 5 
2565 

(9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ 
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11)  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 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 ากิจกรรม
แบบฝึกหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน ประกอบกับ
การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีการสอน 

 
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/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และความสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา  

1.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน และบัณฑิต
ที่ส าเร็จตามหลักสูตร  

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

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

4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค
การศึกษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อหัวหน้าภาควิชาในการประชุมของ
ภาควิชาทุกภาคการศึกษา 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการประเมินในข้อ 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  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร  
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
การวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 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 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อดีตหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาศิลปากร 

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ – อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(5) ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
กระทรวงศึกษาธิการ    

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

(7) อาจารย์จุลศักดิ์ สุขสบาย - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (ผู้ใช้บัณฑิต) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 ชื่อและรหัส
หลักสูตร 

     1. ในที่ประชุมเห็นว่า ไม่มีการปรับแก้ไข
เนื่องจากเป็นชื่อสาขาวิชาที่เป็นจุดเด่นของ
หลักสูตรและเป็นชื่อหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของ มศว แสดงถึงตัวตนของ
ศาสตร์สาขาวิชา 

  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
1.3 วัตถุประสงค์      1. ควรปรับวัตถุประสงค์ให้กระชับ และไม่

ควรระบุคุณลักษณะพิเศษ ของนิสิตลงใน
วัตถุประสงค์  
     2. ควรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสามารถในด้าน
การน าวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

ปรับการเขียนให้เหลือเพียงวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ตัดคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตออก 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา      1. ที่ประชุมเห็นว่า ควรปรับค าอธิบาย

รายวิชาให้แสดงถึงความทันสมัยสอดคล้อง
1.1 ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี

การศึกษาหลักการและทฤษฎีก่อน
การก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือ

1.5 ไม่ได้ปรับชื่อ เนื่องจากการ
ก าหนดให้เป็นอุปกรณพ์กพาอาจ
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รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
สัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1.1 ปรับค าอธิบายรายวิชา ทน511 
ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยี ที่แสดงให้เห็น
ว่าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานก่อนเรียนรายวิชา ทน513 
การผลิตสื่อใหม่ 
 1.2 รายวิชา ทน513 การผลิตสื่อใหม่ 
ควรปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาให้กว้าง เช่น “การ
ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา” และค าอธิบาย
รายวิชา ควรระบุการเผยแพร่สื่อทั้งในลักษณะ
ออนไลน์และออฟไลน์ และแจกแจงเทคโนโลยี
ส าหรับสื่อใหม่ เช่น เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความ
จริงเสริม (Augmented Reality) Internet of 
Things เป็นต้น 
 1.3 รายวิชา ทน521 การออกแบบ
กราฟิกเพ่ือการเรียนการสอน ควรเพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับ Infographic หรือกราฟิกอื่นๆใน
รูปแบบดิจิทัล ด้วย 

น าไปสู่การออกแบบสื่อ และการ
ผลิตสื่อ 

1.2 ไม่ได้ปรับชื่อเนื่องจาก การผลืตสื่อ
ใหม่จะท าให้การสามารถเลือกใช้สื่อ
ได้ในหลากหลาย และเหมาะสมกับ
สถานการณ์มากกว่าระบุว่าเป็นสื่อ
ดิจิทัล แต่เพ่ิมเนื้อหาตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ  

1.3 เพ่ิมเนื้อหา อินโฟกราฟิก 
1.4 เพ่ิมเนื้อหา moocs การจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด
ส าหรับมหาชน 

1.6 ปรับตามข้อเสนอแนะ 
1.7 เพ่ิมเนื้อเข้าไปในรายวิชา ทน 521 
1.8 เพ่ิมตามข้อเสนอแนะ 
1.9 เพ่ิมเติมในหัวข้อ กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาของนิสิต โดย
เพ่ิม ข้อความว่า “คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจก าหนดให้นิสิตที่มีปัญหา 
ไปเรียนศึกษาเพ่ิมเติมในรายวิชาของ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ และ
สถานการณ์ 



81 

รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
 1.4 รายวิชา ทน522 การจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา 
MOOC course 
 1.5 รายวิชา ทน523 การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ควรปรับชื่อรายวิชาให้
มีความทันสมัย เช่น การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การเรยีนรู้บนอุปกรณ์พกพา เป็นต้น 
 1.6 รายวิชา ทน524 การผลิตรายการ
วีดิทัศน์ดิจิทัล ควรปรับเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
สื่อผ่าน Online หรือ Social Media 
 1.7 ที่ประชุมเสนอให้มีรายวิชาเกี่ยวกับ
สื่อสิ่งพิมพ์ ในลักษณะร่วมสมัย หรือน าไป
สอดแทรกใส่ไว้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย หรือสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ เป็นต้น 
 1.8 ค าอธิบายรายวิชา ทน527 การ
ฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ควรเพิ่มเติม
เนื้อหาเก่ียวกับ e-training , องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning organization: LO) และ การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: 
KM)     

ระดับปริญญาตรี ในสาขา เทคโนโลยี
การศึกษา เพ่ิมเติม” 
1.10  เพ่ิมในรายวิชา ทน 511 และ ทน 
513 
2.1 ปรับตามข้อเสนอ 
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รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
 1.9 ควรมีรายวิชาปรับพื้นฐานส าหรับผู้
ที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ทาง
การศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษา โดยเสนอให้
ร่วมเรียนกับนิสิตปริญญาตรี เพ่ือฝึก
ประสบการณ์ทักษะการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
 1.10 ควรมีการสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม ลงในรายวิชา
ต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้เห็นความส าคัญของ 
พรบ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ ฯลฯ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี
การศึกษา 
2. รายวิชา ทน511 ทฤษฎีและแนวโน้มทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 
เป็นรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ควรปรับหน่วยกิต
ให้สอดคล้องกับวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
1 
 
 

การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต (PLO) 

1. ที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่มคุณลักษณะพิเศษ
ของผู้เรียน เกี่ยวกับการประเมินสื่อ เป็น ELO 
อีกข้อหนึ่ง  

เพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อ
ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา 

ไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจาก ELO ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เป็น  soft skills 
หลักสูตรไม่ได้ต้องให้เป็น specific skills 
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รายการพิจารณา ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลของการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
คุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต 

2. ที่ประชุมเสนอปรับ ELO6: มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็น การพัฒนานวัตกรรมสื่อที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

แต่ทั้งนี้หลักสูตรได้เพ่ิมความคิด
สร้างสรรค์เข้าไปในทักษะ 

2 กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล  

กลยุทธ์การสอน ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้เพ่ิม การ
ส่งเสริมการน าเสนองานวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

ปรับเพิ่มตามข้อเสนอแนะ  

3 แผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบ 

     1. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าอธิบาย
รายวิชา ทน511 ทฤษฎีและแนวโน้มทาง
เทคโนโลยี และ รายวิชา ทน513 การผลิตสื่อ
ใหม่ ควรปรับเปลี่ยน “ความรับผิดชอบหลักและ
ความรับผิดชอบรอง” ในทั้ง 2 รายวิชา เพื่อให้
รายวิชาสัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ปรับตามข้อเสนอแนะ  

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
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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 26 คน จ าแนกเป็น 
  - ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 27 
  - ศิษย์เก่า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
  - ศิษย์ปัจจุบัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

 
2. ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบส ารวจทุกกลุ่มเห็นว่ามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ต้องมีความรู้มากท่ีสุด ในเรื่อง
การผลิตสื่อใหม่ (ค่าเฉลี่ย = 4.81) การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน (ค่าเฉลี่ย = 4.77) การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย = 4.77) ตามล าดับ 

 
 

 
 

3. สมรรถนะส าคัญของมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบส ารวจทุกกลุ่มเห็นว่าสมรรถนะส าคัญที่มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ต้องมีมาก
ที่สุด ได้แก่ สามารถออกแบบสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.88) สามารถแก้ปัญหาการเรียนการ
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สอนโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.85) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.85) มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.85)  ตามล าดับ 
 

 
 

 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านความรู้  

ก. ความรู้ด้านสถิติและการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบต่าง ๆ 
  ข. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา  

สมรรถนะที่ส าคัญ 
  ก. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้น า 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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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 
  วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
  การฝึกอบรมผ่านระบบเครืองข่าย 
  การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT 
  การออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์.  (2560).  การพัฒนา “Studio TECH in TEACH” ในการส่งเสริมสมรรถนะด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับนิสิตครู.  วารสารวิจัยทางการศึกษา, 
12(1): 114-131.  

สิริรัตน์ วัฒนสมศรี, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์, และ วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข.  (2560).  การศึกษาองค์ประกอบ
และประสิทธิภาพของหนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษา, 18(2): 142-158. 
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Pheeraphan N., Sirawong N., & Suwathanpornkul I.  (2017). Proposed Guidelines for 
Desirable Use of Online Social Network for Undergraduate Students in 
Thailand.  Canadian International Journal of Social Science and Education, 
12(June 2017):84-103 

นัทธีรัตน์ พีระพันธ์.  (2559). Studio TEACH กับการพัฒนานิสิตครูในศตวรรษที่ 21. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 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. (2557). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและลักษณะการใช้แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต เรื่อง อาเซียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 
25(3): 19-34.  

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 

 นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และคณะ.  (2555).  ความคาดหวังและการรับรู้ของคณาจารย์ที่มีต่อบทบาทและ
ภารกิจของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  การประชุม
วิชาการระดับชาติเพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, หน้า 118-126. 

 
3. ต ารา/หนังสือ 

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

 

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/general_search.php?TextSearch=%CD%D4%B7%B8%D4%BE%D1%B7%B8%EC%20%CA%D8%C7%B7%D1%B9%BE%C3%A1%D9%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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4. ภาระงานสอน  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ET714 SEMINAR IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH 
ET713 POLICY AND STRATEGY IN INSTRUCTIONAL DESIGN AND DEVELOPMENT OF 

LEARNING SYSTEM  
ET731 ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY 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 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นใน
การจัดการเรียนรู้ส 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 หัวหน้า
แผนงานวิจัย 

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

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Ms.KHAWANYING SRIPRASERTPAP  
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     088-263-9394  
Email     khwanying@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2541 
คอ.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2543 
กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

 
ความเชี่ยวชาญ 
  การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  
  วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และกัมปนาท บริบูรณ์. (2560, กันยายน-ธันวาคม) การ
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ข้าราชการพลเรือน (กพ) 
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เรียนรูด้้วย ICT ส าหรับนสิิต ครูและบุคลากร
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รัฐพล ประดับเวทย์. (2560). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านส าหรับนิสิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. 11(1), 
39-49. 

อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์, รัฐพล ประดับเวทย์, นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และสมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย. (2558). 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะแบบผสมผสานโดยเน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจาย
เสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 
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. 

 
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 

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

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการวิจัยและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ 
และจัดการเรียนการสอน MOOC รายวิชาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

โครงการไซเบอร์ยูนิ
เวอร์ซิตี้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2559 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนารูปแบบ “STUDIO TEACH FOR 
TECH” เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตในศตวรรษที่ 
21 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

การส ารวจความต้องการในอนาคตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
ของการไฟฟ้านครหลวง ประจ าปี 2557 

การไฟฟ้านครหลวง 2557 หัวหน้า
โครงการ 

การส ารวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ใน
ภาคอุตสาหกรรมหลัก ประจ าปี 2557 
ภาคอุตสาหกรรมการศึกษา  

ส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสื่อสารของการไฟฟ้านคร
หลวง ปีพ.ศ. 2556 

การไฟฟ้านครหลวง 2556 หัวหน้า
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. สาขาเวชนิทัศน์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2529 

กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2538 

กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2542 

  

ความเชี่ยวชาญ 

         เทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ 

การผลิตสื่อโทรทัศน์ 

การบริหารแหล่งทรัพยาการการเรียนรู ้  
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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. 

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) กรกฎาคม-ธันวาคม 2557: 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) กันยายน-ธันวาคม : 

172-181. 

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

ด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนอนุบาล

ลพบุรี”. วารสารวิจัยทางการศึกษา. 8(2): 169-176. 
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

  - 

3.        ต ารา/หนังสือ 

- 

4.        ภาระงานสอน ปีการศึกษา 2560 

-  

5.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
  

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ ส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ทุนวิจัยส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นางนฤมล  ศิระวงษ์ 
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 
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 Pheeraphan N., Sirawong N., & Suwathanpornkul I.  (2017). Proposed Guidelines for 

Desirable Use of Online Social Network for Undergraduate Students in Thailand.  

Canadian International Journal of Social Science and Education, 12(June 2017): 

84-103. 

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

อุปสรรค ในการผลิตครูของประเทศไทย. วารสารวิจัยทางการศึกษา 11(2): 255-269. 

ณัตพร วรคุณพิเศษ  และ นฤมล ศิระวงษ์. (2557).  การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ภาควิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารวิจัยทางการ

ศึกษา 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).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ. การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 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
ซิตี้ 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 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

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 Info graphic, 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. วารสาร

วิจัยทางการศึกษา. 10(2): 151-161. 

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

บัณฑิต กศ.บ.5 ปี (สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ. 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 2017. Kyoto, Japan, April 4-6, 2017.p78-89. 

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 2017. Kyoto, Japan, April 4-6, 2017.p103-114. 

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. p1564–1569. 
 

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.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
  

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานผลิตและ
หน่วยงานบริการ ของส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

ทุนวิจัยส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2560 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Application) 

ทุนวิจัยส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า
โครงการ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
  

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการผลิตครูของกลุ่มประเทศ
อาเซียนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วย
การใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วย
การใช้โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนา 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

การเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้แบบน าตนเองและทักษะสื่อสาร 
ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส านักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้า
โครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)      นางสาวกนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Ms 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 

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

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

กรวิชญ์ โสภา และ กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพ่ือ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร์กราฟิกส 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, p619 – 624 

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

Behavioral Sciences, Volume 186, 13 May 2015, p1275-1281 

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 
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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 

 

5.    ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
  

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

โครงการส่งเสริมการน าเรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไปใช้ใน
ระดับอุดมศึกษา 

ทุนส านักงานกสทช. 2560  ผู้ร่วมวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
สร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อ
สังคมระดับประถมศึกษา 

มหาวิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ช่วยวิจัย 

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมการบูร
ณาการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ส าหรับนิสิตครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า
โครงการ 

การศึกษาผลของการใช้แฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมส าหรับนิสิต
ปริญญาตรี  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากร
เพ่ือการจัดการความรู้และการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย 

ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2558 หัวหน้า
โครงการ 
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การพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการเรียนการสอนส าหรับ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการ 

 

 

 

 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กทม  10110 

เบอร์โทรศัพท์   089-156-6519 
Email    ittipaatresearch@gmail.com  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

วุฒิ
การศึกษา 

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   
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การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางภาษาไทย   
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ 

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

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับดี. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 28: 24-47. 

 
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;. 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 พลังการเรียนรู้
ก้าวสู่สากล; 12 กันยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; 2556. 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: เอดิสัน เพรสโปรดักส์; หน้า 81-88. 

อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล.  (2556). พฤติกรรม ความคิดเห็น และความต้องการจ าเป็นในการท าการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้ง
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ที่ 7 ; 1-2 เมษายน 2556; มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556. หน้า 563-572.  

 
3.  ต ารา/หนังสือ 
                - 
 
 
 
 
4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการ
เปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและ
ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเล่น
พนันของเยาวชนไทย 

ศูนย์วิจัยการพนัน 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

2558 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

โครงการสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558)  ระยะครึ่งวงจรด้าน
การอาชีวศึกษา 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพครู:  บทเรียนจากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้และพหุ
กรณีศึกษา 

ส านักงาคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตาม
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพครูส าหรับนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) 

2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
การวัดประเมินทางการศึกษาส าหรับ

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 2557 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การวิเคราะห์กลยุทธ์การน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน: พหุกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษาในระดับดี 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) (สทศ.) 

2556 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมิน
คุณค่าการใช้เทคนิควิธีการวิจัย
สะท้อนผลการพัฒนาพฤติกรรม
ตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 2556 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 

พฤติกรรม ความคิดเห็น และความ
ต้องการจ าเป็นในการท าการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะศึกษาศาสตร์ มศว 2556 หัวหน้า 
โครงการวิจัย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิลาวัลย์  ด่านสิรสิุข 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wilawan Dansirisuk 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  กทม 10110 
เบอร์โทรศัพท์      086-319-7270 
Email    wilawand@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่ส าเร็จ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 
กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 

การประถมศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา  
หลักสูตรและการสอน  
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  

 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, นฤมล  ศิระวงษ์, ดวงใจ  สีเขียว,อรอุมา  เจริญสุข, ศุภวรรณ  สัจจพิบูล, วันเพ็ญ  ประทุม

ทอง, วิลาวัลย์  ด่านสิริสุข. (2560). การวิเคราะห์สภาพปัญหา  ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการผลิตครูของประเทศไทย. วารสารวิจัยทางการศึกษา 11: 255 – 70.  

สิริรัตน์ วัฒนสมศรี, นัทธีรัตน์ พีระพันธ์, วิลาวัลย์ ด่านสิรสิขุ. (2560). การศึกษาองค์ประกอบและ
ประสิทธิภาพของหนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 18: 142 – 158. 

mailto:wilawand@g.swu.ac.th
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สุวิชา วันสุดล, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข, วันเพ็ญ ประทุมทอง. (2560). อนาคตภาพของการผลิต
ครูวิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า. 18: 170 – 86. 

 
2. บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ   
นิรมล พรหมทัศนานนท์, วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: 
แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน” ระหว่างวันที่  28 – 29 กรกฎาคม 2559; หน้า 688-96. 

อังชณีภรณ์ ศรีค าสุข, วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ.   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผัง
กราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: 
แนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559; หน้า 1849-60. 

 
3. ต ารา/หนังสือ 
  -  
 
4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีครินรินทวิโรฒ 

เงินรายได้ 
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร-วิโรฒ 

2559 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริม
และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จใน
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย. 

เงินรายได้ 
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร-วิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมวิจัย 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววันเพ็ญ  ประทุมทอง 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Wanphen  Pratoomtong 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สุขมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กทม 10110 
เบอร์โทรศัพท์   02-649-5000 ต่อ 15564 
Email    wpratoomtong_phen@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอ  

วุฒิ
การศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 
 
ความเชี่ยวชาญ 

การสอนวิทยาศาสตร์ 
การพัฒนาหลักสูตร 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุวิชา วันสุดล, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, วิลาวลัย์ ด่านสิริสุข, วันเพ็ญ ประทุมทอง. (2560). อนาคตภาพของการผลิตครู

วิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า. วารสารวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2560; 18: 170 – 86. 

รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง, นฤมล  ศิระวงษ์, ดวงใจ  สีเขียว, อรอุมา  เจริญสุข, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, วิลาวัลย์  ด่านสิริ
สุข.  (2560). การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการผลิตครู
ของประเทศไทย.  วารสารวิจัยทางการศึกษา. 11: 255-70. 

สุนีย์  เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ  สัจจพิบูล, วันเพ็ญ  ประทุมทอง, รังรอง  สมมิตร. (2560). ผลการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสิตครู (ระยะท่ี 1).  วารสารวิจัยทางการศึกษา. 
10: 11-28.  
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วันเพ็ญ  ประทุมทอง. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
บรรยากาศการเรียนรู้กับแบบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขต
กรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอล์บ. วารสารศึกษาศาสตร์. 37: 132-43. 

 
2.   บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, W., Sommitr, R. Development of An Instructional 

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

ณัฐชาพร  สาที, วันเพ็ญ  ประทุมทอง. ผลดารจัเดาร้รียนรู้วิชาเคมีพ้ืนฐานด้วยวัฏจักรการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 2560 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”; 30 เมษายน 2560; หอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปทุมธานี: 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี; 2560. หน้า 326-37. 

พนิตธิดา  รุ่งแจ้ง, วันเพ็ญ  ประทุมทอง.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “Research 4.0 Innovation and Development 
SSRU’s 80th Anniversary”; 16 มีนาคม 2560; บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2560.  หน้า 1569-81. 

ณัฐกาญจน์  เตจ๊ะเทพ, วันเพ็ญ  ประทุมทอง. การศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้งร่วมกับการ
สะท้อนคิด. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยลัยรังสิต ประจ าปี 2558 
(National Research Conference 2015); 24 เมษายน 2558; ชั้น 2 อาคารดิจิทัล คอมเพล็กซ์ 
(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต; 2558.  หน้า 1403–13. 

 
3.   ต ารา/หนังสือ 

- 
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4.   ภาระงานสอน 

 

5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

การวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่
ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จในการผลิตและพัฒนาครู
ของประเทศไทย 

เงินรายได้              
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต 

เงินรายได้              
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสิต
นักศึกษาครู 

เงินรายได้              
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบรรยากาศ
การเรียนรู้กับแบบการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานครตามทฤษฎีของคอล์บ 

เงินรายได้              
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ED111 Consciousness and Ethics for Teacher Profession 
ED321 Methodologies for Curriculum Development 
ED331 Methodologies for Learning Management 
ED391 Teaching Practicum I 

ELM552 Methodology of Science Learning Management and Assessment 
ELM553 Seminar in Problems and Research of Science Learning Management 
ELM654 Independent Study 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ  

การประเมินโครงการอาสา และพัฒนา
ป้องกันตนเองแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.
2554 ของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 

กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน 

2554 ผู้ร่วมวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2556 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชา 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
1. หมวดวิชาพ้ืนฐาน

ทางการศึกษา 
6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

4. ปริญญาพิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลของการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in 
Educational Technology  

ไม่มีการปรับปรุง - 

ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็ม (ไทย): การศึกษามหาบณัฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ช่ือย่อ(ไทย): กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Master of Education (Educational 
Technology) 
ช่ือย่อ(อังกฤษ):  M.Ed. (Educational Technology) 

ไม่มีการปรับปรุง - 

วิชาเอก 
เทคโนโลยีการศึกษา ไม่มีการปรับปรุง - 
ปรัชญา 
เทคโนโลยีน าการศึกษาสู่ความเจรญิงอกงาม สร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรฐกิจและ
สังคมของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายรัฐบาลใน
การปฎิรูปประเทศเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึง
ความต้องการของสังคม และยังสอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลของการปรับปรุง 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสรา้งบุคลากรทางการศึกษาท่ี 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม เคารพในสิทธิ
และทรัพยส์ินทางปัญญา สามารถพัฒนาตนเพื่อก้าวเข้าสู่
สังคมได ้
2. สามารถออกแบบและพัฒนาระบบการเรยีนการสอน และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  
3. เป็นนักวิชาการที่สามารถวิจัยดา้นเทคโนโลยีการศึกษา น า
ผลการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาไปแก้ปัญหาและพัฒนา
การศึกษา 
4. มีความสามารถในการประยุกตค์วามรู้ทางเทคโนโลยี
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติในองค์กรได ้
 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) สามารถออกแบบสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
2) สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  
3) สามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4) สามารถวิจัยและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น
ระบบ 
5) มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
6) มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
7) มีทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสรมิการใช้เทคโนโลย ี

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
รวมกลุ่มความร่วมมือทางด้านการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
( ASIAN University Network Quality 
Assurance: AUN-QA) )  ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการจัด
กา รศึ กษาแบบมุ่ ง เ น้ นผลลั พธ์ ก า ร เ รี ย น รู้  
( Outcome-Based Learning: OBL) น โ ย บ า ย
รัฐบาลในการปฎิรูปประเทศเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 
4.0 และสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถาบันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะ รวมถึงความต้องการของสังคม 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลของการปรับปรุง 
 เป็นหลักสูตรที่ท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วย

กิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี ้

1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา 6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4. ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    

 
 

 เป็นหลักสูตรที่ท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี ้
1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา  6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
4. ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1. เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีวิสัยทัศน์และเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้น า
ทางด้านการพัฒนาและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม
ให้กับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต  
3. เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ501  ชีวิตกับการศึกษา                         3(3-0-6) 
FE501  Life and Education  
ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติ  การเช่ือมโยงชีวิตกับการศึกษา ฐานคิด
ทางการศึกษา สร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ องค์ความรู้ที่
แตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 
จริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ของโลก ที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการศึกษาโดยเน้นการสร้างเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ502 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา                        3(3-0-6) 
FE502  Philosophy of Education to development 
ท าความเข้าใจที่มาและธรรมชาติของความรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ 
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก สัมมนาประเด็นปัญหา
ทางการศึกษาในมุมมองทางปรัขญาและสังคมศาสตร์จากกรณีศึกษาและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพื่อน าไปสู่การปรับเปลียนฐานคิด สร้างความ
ตระหนักในศักดิ์ครีความเป็นมนุษย์และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และ
สร้างรรค์ความรู้เพื่อน าพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการพึ่งตนเองและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ปรับชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลของการปรับปรุง 
พฐ502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพือ่สร้างและสื่อสารความรู้       
3(3-0-6) 
FE502  Technology and Research for Knowledge 
Construction and Communication 
ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา พัฒนาการทาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา กระบวน
ทัศน์ และบทบาทของการวิจัย   ระเบียบวิธีวิจัย   การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในกระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน  บุคลากรและองค์การ
ทางการศึกษา  และการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้สู่
สาธารณชน 

พฐ501 การวิจัยและสถติิทางการศึกษา                              3(3-0-6) 
FE501  Research and Statistics in Education 
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี มโนทัศน์ และวิธีวิทยาของการวิจัย การออกแบบการ
วิจัยและการเลือกใช้สถิติ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย การรวบรวมและจัดกระท าข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์
งานวิจัยทางการศึกษา ศึกษาสภาพปัญหาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและ
สถิติเชิงอนุมานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การแปลผลและการ
เขียนรายงานการวิจัย 

ปรับชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

ทน500  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา     
3(3-0-6) 
ET500   Foundations in Educational Technology 
ทฤษฎี และขอบเขตเทคโนโลยีการศึกษา หลักการ การ
ประยุกต์ และการบูรณาการสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา และ
นวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
สภาพแวดล้อมจริงและเสมือน แนวโน้มของเทคโนโลยี
การศึกษาในอนาคต  

ทน500  พื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา                           3(3-0-6) 
ET500  Foundation in Educational Technology 
หลักการ และขอบเขตเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ และการบูรณาการ
สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน  การฝึกปฏิบัติการใช้วัสดุ และ
เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ปรับกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่เน้นด้านการฝึก
ปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีพื้น
ฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลีการศกึษาอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ทน514  การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา   
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 1. ปรับรายวิชา จาก ทน 514 การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเดิมอยู่ในหมวด
วิชาเลือก เปลี่ยนมาเป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
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ET514  Change in Educational Technology 
ศึกษาและวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหว 
แนวโน้ม การพัฒนาและความคิดใหม่ทางเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษา เพื่อให้เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ทน511 หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา               
3(3-0-6) 
ET511  Principles Theory and Trends in Educational Technology 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มการใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ก าหนดประเด็น
ปัญหาหรือประเด็นสนใจด้านเทคโนโลยีการศึกษา การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนพื้นฐานผู้เรียน กฏหมาย 
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และน าเสนอแนวคิดในรูปแบบของรายงานการ
วิเคราะห์สังเคราะห์หรือบทความวิชาการ 

เนื่องจากสาระการเรียนรู้ ในวิชานี้ เป็นความรู้
พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆ  
2. ปรับกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่เน้นด้านการ
ฝึกปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อผู้เรียนจะสามารถ
บูรณาการความรู้ไปใช้ในการออกแบบสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ทน511 การออกแบบและพัฒนาการเรยีนการสอน3(3-0-6) 
ET511  Instructional Systems Design and 
Development 
ศึกษา วิเคราะห์ การออกแบบและพัฒนารูปแบบระบบการ
เรียนการสอน หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง น ามาบูรณา
การในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
ประเมินแนวทางในการแก้ปัญหาการศึกษา และสร้าง
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา 

ทน512  การออกแบบและพัฒนาการเรยีนการสอน                  3(3-0-6) 
ET512  Instructional Design and Development 
วิเคราะห์ แนวคิดพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ การ
ออกแบบสาร การใช้สื่อและเทคโนโลยี การประเมินการเรียนการสอน การ
น าเสนอ วิพากษ์ การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้สืีีอและเทคโนโลยี 

ปรับกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่เน้นด้านการฝึก
ปฏิบัติที่ ชัด เจนมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้ เ รียน
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้จริง   

ทน551  การพัฒนาสื่อและนวตักรรมการศึกษา  3(2-2-5) 
ET551  Development of Education Media and 
Innovation  
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการ ออกแบบ 
บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม เคารพในสิทธิและ

ทน513  การผลติสื่อใหม ่                                               3(2-2-5) 
ET551  New Media Production 
ศึกษาที่มาและความส าคัญของสื่อใหม่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและผลิตสื่อใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนหรือการน าเสนอ โดย
การบูรณาการสื่อใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม อินเทอร์เน็ต 

ปรับรายวิชา ทน 551 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การศึกษา เป็น ทน 513 การผลิตสื่อใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษา
โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตสื่อใหม่ ที่ตอบสนองการ
จัดการ เรี ยนรู้ ให้ตรงกับความต้ องการของ



130 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลของการปรับปรุง 
ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบสื่อและนวัตกรรมการศึกษา น ามาบูรณาการในการ
สร้างสื่อและนวัตกรรม ทั้งในลักษณะ 2 มิติ  3 มิติ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการ
น าไปทดลองใช้และการประเมินผล 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) 
และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) Internet of Things 
การสื่อสารและเผยแพร่กับทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา  และทฤษฎี
ทางการศึกษาบนพื้นฐานของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา น าเสนอ วิพากษ์และประเมินผลการใช้สื่อใหม่กับการจัดการเรียน
การสอนในช้ันเรียนและการเรียนออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมายทางการศึกษา และให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และ
ตลาดแรงงาน 

ทน512  การบริหารและจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา 
3(3-0-6) 
ET512  Administration and Management in 
Educational Technology 
ศึกษา หลักการ และทฤษฎีด้านการบริหารทางเทคโนโลยี
การศึกษา การวางแผนการพัฒนาองค์กร การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณ การบริการ และการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา  

ทน514  การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้                            3(2-
2-5) 
ET514   Using Technology to Enhance Learning 
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้  และการประเมินผล การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยี ตลอดจนการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

ปรับรายวิชา ทน 512 การบริหารและจัดการทาง
เทคโนโลยีการศึกษา เป็น ทน 514 การจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร ซึ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ทน531   การสร้างและพัฒนาเครือ่งมือวัดทางเทคโนโลยี
การศึกษา 
3(2-2-5) 
ET531  Construction and Development of 
Measuring Instruments in Educational Technology 
ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัด  วิธีการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา
ประเภทต่าง ๆ วิ เคราะห์   สังเคราะห์   วางแผน และ

ทน515  การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา            3(2-2-5) 
ET515 Research Design in Educational Technology  
ระเบียบวิธีวิจัย แนวทางการก าหนดปัญหา การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยการบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและด าเนินการวิจัย ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบการวิจัย การน าเสนออย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย 

ปรับปรุงรายวิชา ทน 515 การออกแบบงานวิจัย
ทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยบูรณาการรายวิชา 
ทน 531 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง
เทคโนโลยีการศึกษา เข้าด้วยกัน เนื่องจากเนื้อหา
ทั้งสองรายวิชามีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน  
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ปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยี
การศึกษา  รวมทั้งการทดสอบ  ปรับปรุง  และวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือวัด  การเก็บรวมรวมข้อมูลและการ
ตีความหมายของข้อมูล  การเขียนรายงานกระบวนการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวัดทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 
ทน515  การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน     
3(2-2-5) 
ET515  Instructional Graphic Design 
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานกราฟิกตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และจัดท าต้นแบบกราฟิก
ส าหรับสื่อการเรียน  การสอนประเภทต่าง ๆ ทั้งสื่อประเภท
สิ่งพิมพ์และสื่อ  โสตทัศน ์ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือกราฟิก 
และเทคนิคการน าเสนอด้วยระบบมัลติมีเดีย 

หมวดวิชาเลือก 
ทน521  การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรยีนการสอน                3(2-2-5) 
ET521  Instructional Graphic Design  
หลักการและแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทั้งไทยและ
ต่างประเทศ อินโฟกราฟิก การสร้างสารสนเทศทางกราฟิก การใช้กราฟิกใน
งานสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย  การใช้งานกราฟิกที่
มีผลต่อการรับรู้ของผู้เรียนในระดับต่างๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การฝึกปฏิบัติการออกแบบ
กราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าเสนอและเผยแพร่งานกราฟิก 

 
ปรับเนื้อหาสาระของรายวิชา ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง ซึ่งมุ่งเน้นไปยังการออกแบบกราฟิกเพื่อ
การเรียนการสอนมากขึ้น  

ทน554  นวัตกรรมระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6) 
ET554 Innovation of e-Learning System 
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ การติดต่อสื่อสาร รวมถึง ระบบบริหาร
จั ดการการ เรี ยนการสอนอิ เ ล็ กทรอนิกส์  ( Learning 
Management System: LMS) ออกแบบ และพัฒนาระบบ

ทน522  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์                                    3(2-2-5) 
ET522  Online Learning Management 
หลักการการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด
ส าหรับมหาชน หลักการออกแบบเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมในการเรยีน
การสอนออนไลน์ ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ออนไลน์ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ การฝึกปฏิบตัิการออกแบบและจดัการเรียนรู้
ออนไลน์ รวมถึงการประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ออนไลน ์

บูรณาการรายวิชา ทน 554 นวัตกรรมระบบการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทน 552 นโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ การจั ดการ เ รี ยนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ และ ทน 553 การออกแบบ การ
พัฒนา และการประเมินการเรี ยนการสอน 
อิเล็กทรอนิกส์  เข้าด้วยกัน เนื่องจากเนื้อหา
รายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เมื่อรวมกันจะ
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บริหารจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ความต้องการของการศึกษาในสังคมปัจจุบัน 
 
ทน552  นโยบายและยุทธศาสตร์การจดัการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
3(3-0-6) 
ET552  Policy and Strategy in e-Learning 
Management  
ศึกษาแนวคิดและหลักการ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การ
ก า หน ด โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน ของก า ร เ รี ย นก า รส อน
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์  การบริหารจัดการการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์และ
การใช้โดยชอบธรรม การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เพื่ อ แก้ ปั ญหาและพัฒนา ระบบการ เ รี ย นการสอน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทน553  การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์                                                
3(2-2-5) 

ท าให้มีความเป็นระบบสมบูรณ์มากขึ้น ท าให้
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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ET553  Design Development and Evaluation of e-
Learning  
ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ น ามาบูรณาการเพื่อการสร้างการเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนน าไปทดลองใช้และ
ประเมินผล เพื่อให้ได้การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ทน555  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู ้                         
3(2-2-5) 
ET555 Multimedia for Learning 
ศึกษาหลักการ  วิเคราะห์  ออกแบบ  พัฒนา  ทดลองใช้  และ
ประเมินผล  ส าหรับสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้  โดยมี
พื้นฐานอยู่บนหลักการทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
งานวิจัย   ตลอดจนฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และประยุกต์ใช้โปรแกรมได้อย่างเหมาะสม 

ทน523  การผลติสื่อมลัตมิีเดยีเพือ่การเรียนรู้                        3(2-2-5) 
ET523  Multimedia Production for Learning 
วิเคราะห์หลักการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมัลติมีเดีย ประโยชน์ของมัลติมีเดีย 
องค์ประกอบมัลติมีเดีย ภาพนิ่ง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวิดีโอ 
รูปแบบแฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ระบบมลัติมเีดยี 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย การปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์
ในการสร้างช้ินงานมัลติมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

ทน513  สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา            
2(1-2-6) 
ET513  Seminars in Educational Technology 

- ใช้วิธีการจัดการสัมมนาเป็นโครงการส่งเสริม
ศักยภาพนิสิต  เพื่อก ากับและติดตามการท า
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ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มของเทคโนโลยี
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษา การบูรณา
การเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกับศาสตร์ต่างๆ โดยน าเสนอ
เป็นโครงการ 
ทน534  สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 1(0-2-6) 
ET534  Research Seminars in Educational 
Technology 
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎี
ที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา ประเด็นและปัญหาที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา อันน าไปสู่การออกแบบงานวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา และการน าเสนอโครงการวิจัย  

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตในทุกปีการศึกษาแทน เพื่อ
ลดจ านวนรายวิชาลง 

 ทน524  การผลติรายการวีดิทัศน์ดิจิทัล                                3(2-2-5) 
524  Digital Video Production 
หลักการ แนวคิดในการผลิตรายการวิดีทัศน์ดิจิทัล ประเภทของรายการ
วิดีทัศน์ดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลกับการผลิตรายการวีดิทัศน์ กระบวนการ
ผลิตรายการวิดีทัศน์ดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิดีทัศน์รูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตรายการวิดีทัศน์ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่วิดีโอทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การ
ประเมินผลและการวิพากษ์รายการวิดีทัศน์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
โทรทัศน์และการเรียนรู้ 

เพิ่มรายวิชาใหม่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทางการศึกษา และให้มีทันสมัย
สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ในการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 

ทน516  กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสน       3(2-2-5) 
ET516  Presentation: Strategies and Tactics 

ทน525  กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอ 3(2-2-5) 
ET526  Presentation: Strategies and Tactics 

ปรับรหสัของรายวิชา   
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ศึกษาหลักการและทฤษฎีการน าเสนอ หลักจิตวิทยา หลัก
วาทการ บุคลิกภาพ การท าความเข้าใจกับเนื้อหาและการใช้
สื่อ วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการน าเสนอ ออกแบบ 
พัฒนา ประเมินผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์ เทคนิควิธีการ สื่อ 
และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

หลักการการน าเสนอ หลักจิตวิทยา หลักวาทการ บุคลิกภาพ หลักการ
ออกแบบสาร การท าความเข้าใจกับเนื้อหาและการเลือกใช้สื่อ กลยุทธ์ 
เทคนิคในการน าเสนอ รูปแบบของการน าเสนอ ปฏิบัติการออกแบบ และ
น าเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย   

ทน517  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศกึษา 3(2-2-5) 
ET517 Training in Educational Technology 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและ
เทคนิคในการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกอบรม
ตามกรอบแนวคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ทน527  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศกึษา 3(2-2-5) 
ET527 Training in Educational Technology 
ประยุกต์รูปแบบ กระบวนการและเทคนิคในการจัดฝึกอบรมทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ ระบบe-training การฝึกปฏิบัติการออกแบบ และการจัดอบรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 

ปรับรหสัของรายวิชา   

ทน532 สถิติทางเทคโนโลยีการศกึษา              3(2-2-5) 
ET532 Statistics for Educational Technology 
ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอผลการวิจัยด้วยการแจกแจงข้อมูล 
การประมาณค่าพารามิเตอร ์   การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว ความสมัพันธ์ การพยากรณ์ และสถติินอน
พารามิเตอร ์ และสถิติที่เกีย่วข้องกับงานวิจัยทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

ทน527 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา  3(2-2-5) 
ET527  Applied Statistics for Educational Technology Research 
ศึกษาสถิติพื้นฐาน สถิติพยากรณ์แนวโน้ม การหาปัจจัยเชิงสาเหตุ และสถิติ
ในการอธิบายความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับการออกแบบการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติติ 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม 

ทน533 การศึกษาตามเอกัตบุคคล  3(1-4-9) 
ET533 Independent Study 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา เลือก เนื่ องจาก ในรอบการ
ด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมาบางรายวิชาไม่มีนิสิต
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การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา ตามที่ผู้เรียนแต่ละคนสนใจศึกษาด้วยตนเอง 
ภายใต้การเห็นชอบ อนุมัติ และการดูแลของผู้สอน  

เลือกเรียน และไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

หมวดปรญิญานิพนธ ์  
ทน699 ปริญญานิพนธ์                         12 หน่วยกิต 
ET699 Thesis 
ศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการประเมินผล
ทางเทคโนโลยีการศึกษาบนหลักการทางจริยธรรมและ
พื้นฐานทางวิชาชีพ 

หมวดปรญิญานิพนธ ์  
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาโท                     12 หน่วยกิต 
GRT691 Master’s Thesis 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตามมติทีประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ช  ความสัมพันธ์ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะของ
หลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 PLO : สามารถออกแบบ พัฒนา และใช้สื่ อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์ซ่ึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 

ELO1: สามารถออกแบบสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

ELO2: สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้  

ELO3: สามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้บนพ้ืนฐาน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ELO4: สามารถวิจัยและแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น
ระบบ 

ELO5: มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
ELO6: มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยี 
ELO7: มีทักษะการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยี 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรู้ไว้ในทุกรายวิชาด้วย 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการจัด
กิจกรรม ตลอดจนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ดังนี้    
     - การสัมมนา วิพากษ์ และอภิปรายร่วมกัน 
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร 
     - การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน  
     - การเรียนรู้แบบโครงงาน 
     - การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
     - การเรียนรู้โดยใชว้ิจัยเป็นฐาน  
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 
     - การเรียนแบบร่วมมือ 
     - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยก าหนดรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะ
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน  ได้แก่ 
     - การสอบ 
     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน โครงการ ฯลฯ 
     - การประเมิน/สังเกต ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา 
     -  การประเมิน/สังเกต การมีส่วนร่วมและความ
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมิน/สังเกต การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     -  การประเมินจากการเขียนและน าเสนอรายงาน  
     -  การประเมนตนเอง 
     -  การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 

* PLO : ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
* ELO : ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สามารถออกแบบ พัฒนา และใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (PLO) โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 7 

ประการ ซึ่งจ าแนกได้เป็น 

 

1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะในสาขาวิชา (Specific Skills) ได้แก่  

ELO1: สามารถออกแบบสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
ELO2: สามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
ELO3: สามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 
ELO4: สามารถวิจัยและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังท่ัวไป (Generic Skills) ได้แก่  

ELO5: มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
ELO6: มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
ELO7: มีทักษะการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

 
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ มีกลยุทธ์การสอน วิธีวัดและประเมินผล ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ผลลัพทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ELO1: สามารถออกแบบสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การสัมมนา วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกัน 
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิทยากร 
     - การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน  
     - การเรียนรู้แบบโครงงาน 
     - การเรียนรู้โดยใชว้ิจัยเป็นฐาน  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
     - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การสอบ 
     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 
โครงการ ฯลฯ 
     - การประเมิน/สังเกต 
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมิน/สังเกต การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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ผลลัพทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
     -  การประเมินจากการเขียน
และน าเสนอรายงาน 

ELO2: สามารถผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิทยากร 
     - การเรียนรู้แบบโครงงาน 
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
     - การเรียนแบบร่วมมือ 
     - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การสอบ 
     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 
โครงการ ฯลฯ 
      -  การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมิน/สังเกต การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     -  การประเมินจากการเขียน
และน าเสนอรายงาน 

ELO3: สามารถประยุกต์ใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้บนพื้นฐาน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การสัมมนา วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกัน 
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิทยากร 
     - การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน  
     - การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
     - การเรียนรู้โดยใชว้ิจัยเป็นฐาน  
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
     - การเรียนแบบร่วมมือ 
     - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การสอบ 
     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 
โครงการ ฯลฯ 
     - การประเมิน/สังเกต 
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมินจากการเขียน
และน าเสนอรายงาน 

ELO4: สามารถวิจัยและ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น
ระบบ 

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การสัมมนา วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกัน 

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การสอบ 
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ผลลัพทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิทยากร 
     - การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน  
     - การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
     - การเรียนรู้โดยใชว้ิจัยเป็นฐาน  
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
     - การเรียนแบบร่วมมือ 
     - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 
โครงการ ฯลฯ 
     - การประเมิน/สังเกต 
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมิน/สังเกต การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     -  การประเมินจากการเขียน
และน าเสนอรายงาน 

ELO5: มีทักษะในการท างาน
เป็นทีม 

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การสัมมนา วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกัน 
     - การเรียนรู้แบบโครงงาน 
     - การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
     - การเรียนแบบร่วมมือ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การประเมิน/สังเกต 
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมิน/สังเกต การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     -  การประเมินตน 
     -  การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 

ELO6: มีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี 

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิทยากร 
     - การเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 
โครงการ ฯลฯ 
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ผลลัพทธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
     - การเรียนรู้แบบโครงงาน 
     - การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

     - การประเมิน/สังเกต 
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  การประเมินจากการเขียน
และน าเสนอรายงาน 

ELO7: มีทักษะการสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

การพัฒนาผลการเรียนรู้มีกลยุทธ์
การสอน ดังนี้    
     - การสัมมนา วิพากษ์ และ
อภิปรายร่วมกัน 
     - การเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็น
วิทยากร 
     - การฝึกปฏิบัติทางวิชาชพี  
     - การน าเสนอผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 
     - การเรียนแบบร่วมมือ 
     - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้มีวิธีการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 
     - การสอบ 
     - การประเมินผลงาน ชิ้นงาน 
โครงการ ฯลฯ 
     - การประเมิน/สังเกต 
ความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
     -  การประเมิน/สังเกต การมี
ส่วนร่วมและความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
     -  การประเมินจากการเขียน
และน าเสนอรายงาน 
     -  การประเมินตน 
     -  การประเมินโดยเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
ELO1: สามารถออกแบบสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยี
การศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อเทคโนโลยี
การศึกษา สามารถบูรณาการข้อมูล สภาพแวดล้อมทางสังคม นโยบาย
ระเบียบข้อบังคับ และความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในการออกแบบ
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ELO2: สามารถผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

มีความรู้และความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา 
และน ามาประยุกต์ในการผลือสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบต่อเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

ELO3: สามารถประยุกต์ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้บนพื้นฐานจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

มีความรู้และความเข้าใจใน ทฤษฎีการเรียนรู้  หลักการเลือก การ
ประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์ 
วางแผน เลือกประยุกต์ใช้ และประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการปัญหาที่มีผลกระทบทางการศึกษา โดย
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ELO4: สามารถวิจัยและ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ 

มีความรู้และเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา วิ เคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ซับซ้อน 
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ ที่มีผลกระทบต่อองค์ความรู้และการปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษา รวมถึงสามารถวางแผนและด าเนินการโครงการหรือ
โครงการวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มีอยู่ 

ELO5: มีทักษะในการท างาน
เป็นทีม 

มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่าง แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
ตามโอกาส สามารถตัดสินใจในการวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินงาน
ตลอดจนแก้ปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
 
 

ELO6: มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 

มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้ สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วย
วิธีการใหม่ หรือวิธีการที่หลากหลาย ประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปัญหาทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ELO7: มีทักษะการสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการน าเสนอและเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กับรายวิชา 

รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

รายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
พฐ501 ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา        

พฐ502 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา                                      

รายวิชาเอกบังคับ 

ทน511  หลักการ ทฤษฎีและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา         

ทน512  การออกแบบและพัฒนาการเรยีนการสอน        

ทน513  การผลิตสื่อใหม ่        

ทน514  การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้        

ทน515  การออกแบบงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา        

รายวิชาเลือก 

ทน521  การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรยีนการสอน        

ทน522  การจัดการเรียนรู้ออนไลน์        

ทน523  การผลิตสื่อมลัตมิีเดยีเพือ่การเรียนรู ้        

ทน524  การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัล        

ทน525  กลยุทธ์และเทคนิคการน าเสนอ        

ทน526  การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา        

ทน527 สถิติประยุกตส์ าหรบัการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา        

รายวิชาปริญญานิพนธ์        

ทน591 ปริญญานิพนธ์          
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 
 
 

 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ELO1: สามารถออกแบบสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู ้                

ELO2: สามารถผลติสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้                 

ELO3: สามารถประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรยีนรูบ้นพ้ืนฐาน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

                

ELO4: สามารถวิจยัและแก้ปัญหาการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ                

ELO5: มีทักษะในการท างานเป็นทีม                
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 
 
 

 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

ELO6: มีความคิดสร้างสรรคใ์นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ี                

ELO7: มีทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี                
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