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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
:
:

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 42 หนวยกิต
4. วิชาเอก หลักสูตรและการสอน
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 20 เมษายน 2555
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน
2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู/อาจารยในสถานศึกษา
8.2 นักวิชาการ
8.3 วิทยากร
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย
3 7399 00352 53 8

อาจารย ดร.วัฒนา อัคคพานิช
3 1015 02121 25 9

อาจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
3 5099 00207 34 3

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร.บ.(ทฤษฎีและปรัชญา
การเมือง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม.(การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.(สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย

อาจารย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2533
2525
2519
2547
2536
2528
2550
2545
2537
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ลําดับ
4
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ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร
3 7303 00074 54 7

อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู
3 6399 00155 67 9

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

รองศาสตราจารย

Ph.D.(English as an
International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ.(ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2548
2532
2525
2551
2530
2523

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การปรับปรุงหลักสูตรเกิดขึ้นจากการวิเคราะหปญหาและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่พบวาเศรษฐกิจไทยมีจุดออน
ในเชิงโครงสรางอยูที่การผลิตโดยอาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู ตองพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบ
ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุนและเทคโนโลยีในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตต่ํา มีการใชทรัพยากรเพื่อ
การผลิตและบริโภคอยางสิ้นเปลือง ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา
โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยางเหมาะสม ในขณะที่ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศซึ่ง
พบวาการบริหารจัดการประเทศยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจไมตอบสนองตอการเสริมสรางธรรมาภิบาล
มีลักษณะปด ขาดการมีสวนรวมของประชาชน และแมวาจะมีการกระจายอํานาจมากขึ้น แตองคกร
ปกครองทองถิ่นก็ยังไมเขมแข็งขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง ซึ่งตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหานี้
จึงไดกําหนดแผนใหสถาบันอุดมศึกษาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีศักยภาพสูง
ใหกับภาครัฐและภาคเอกชนมีการผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งยังไดกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นมีบทบาทในการใหคําปรึกษา การใหความรู ทักษะ พัฒนาบุคลากรและ
ประชาชนในทองถิ่นใหมีศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น มีความ
พรอมที่จะรองรับภารกิจการถายโอนมาจากสวนกลางไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพื่อเปนฐานรากสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของประเทศตอไป นอกจากนี้ จากการที่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ไดกําหนดวิสัยทัศน “อาเซียน
2015” เพื่อพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ใหเปนผลสําเร็จภายในป
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2558 ดังนั้นการศึกษาจึงมีหนาที่โดยตรงและมีบทบาทสําคัญในการใหความรูที่จําเปนในการขับเคลื่อน
และเตรี ย มการเพื่ อ ก า วสู ก ารเป น ประชาคมอาเซี ย นให ทั น ตามกํ า หนดในกรอบความร ว มมื อ ของ
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากขอมูลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
พบว า คุ ณภาพการศึ ก ษาไทยยั งไม เ พี ย งพอในการปรับ ตั ว เทา ทั น การเปลี่ ย นแปลงและเขา สู สั ง คม
เศรษฐกิจฐานความรู กําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งคน
ไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตดานคานิยมที่เปนผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสู
ประเทศทั้งทางสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม
ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตเขาสูแหลงงานนั้น นอกจากจะทําใหมีความรูความสามารถในทางวิชาการแลว ควรจะตองมี
คุณธรรม จริยธรรมและสามารถชวยชี้นําสังคมใหจรรโลง รักษา คานิยม วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
รวมทั้งชี้ใหเห็นผลกระทบจากวัฒนธรรมตางชาติดวย ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยกาวสู
ประชาคมอาเซี ย นที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องจะต อ งมี ก ารจั ด
การศึกษาเพื่อใหคนไทยมีความพรอมที่จะเปนพลเมืองอาเซียนที่สามารถแขงขันและอยูรวมกับเพื่อน
บานไดอยางสันติสุข
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศตามที่กลาวมาขางตน การ
พัฒนาหลักสูตรจึงใหความสําคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสูงในดานหลักสูตรและ
การสอน โดยสามารถวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปใช
แกปญหา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทองถิ่นไดแบบองครวม รวมทั้งเนนการผลิตบุคลากรที่มี
ความรูคูคุณธรรมยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได
กําหนดนโยบายใหป 2552 เปนปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย “บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน”
จึงไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF-HEd.) มุงเนนที่ผลลัพธการเรียนรู
(Learning Outcomes) ของผูเรียนซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและ
สื่อสารใหหนวยงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตโดยกําหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู (Domains of Learning) ซึ่งเปนผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาไว 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พันธกิจที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม คือ การผลิตบัณฑิตครูและ
สงเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นการผลิตครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจึงเปนการ
พัฒนากําลังคนในระดับสูงดานการศึกษาใหสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณไปประยุกตใช
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในทองถิ่น ซึ่งเปนบทบาทหนาที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิน่ ในอันที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งทางการศึกษาของทองถิ่น
ใหมีความพรอมรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและการกาวสูประชาคมอาเซียน
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/
โปรแกรมวิชาอื่น)
13.1 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
13.2 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
เชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 ความสําคัญ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ไดกําหนดใหการผลิตบัณฑิตครู
และสงเสริมวิทยฐานะครู เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 52 วรรค 1 ที่ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
โดยกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู อาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยาง
ตอเนื่อง
การผลิตนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนการผลิต
กํ า ลั งคนในระดั บ สู งเพื่ อตอบสนองความตองการในการพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษา เนื่องจากใน
ทศวรรษของการปฏิ รู ป การศึ กษาที่ ผา นมานั บ ตั้ งแต พ.ศ. 2545 จนถึง ปจ จุบั น ซึ่ง ประเทศไทยได
ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนตนมานั้น พบวาคุณภาพการศึกษาซึ่งพิจารณาจากผลการ
ทดสอบแหงชาติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้น ยังอยูในเกณฑต่ําผลการเรียนไมเปนที่นา
พอใจโดยเฉพาะในวิชาที่สําคัญ อาทิ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงวาการนําหลักสูตรสูหองเรียนหรือการดําเนินการใชหลักสูตรยัง
ขาดประสิทธิภาพ และนาจะเปนสาเหตุอันเนื่องมาจากขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในระดับสูงซึ่ง
เปนผูนําทางวิชาการที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบและพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยพัฒนาเปนเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูคูคุณธรรมตามความตองการของหลักสูตรไดอยางแทจริง ดังนั้นการผลิตครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจึงเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน
การพัฒนาครูประจําการของสถานศึกษาในทองถิ่นตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของหนวยงานทาง
การศึกษาและนักวิชาการที่ทํางานดานฝกอบรมของหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางๆ ใหเปนกําลังใน
การพัฒนาการศึกษาไดอยางเขมแข็ง
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงเปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่สามารถสรางองคความรูดวย
วิธีการวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิสัยทัศนในการจัดทําหลักสูตรและการเรียนการสอน สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับสูงทุกประเภทใหมีความพรอมดาน
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพื่อใหสามารถทําหนาที่พัฒนาการศึกษาในชุมชนและทองถิ่น
ใหมีคุณภาพกาวสูมาตรฐานสากลโดยประยุกตใชเทคโนโลยีและเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชแกปญหาและพัฒนาการศึกษาของทองถิ่นใหมีคุณภาพ
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1.3 วัตถุประสงค
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอนใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1) มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีในดานการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน
2) มีทักษะในการแสวงหาความรู การสื่อสาร สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
3) มีปฏิสัมพันธที่ดี สามารถทํางานแบบรวมมือกับผูอื่นในการแกปญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในดานหลักสูตรและการสอน
4) มีคุณลักษณะพิเศษดานการเปนผูนําทางวิชาการดานหลักสูตรและการสอน สามารถ
วิจัยและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิปญญา
ทองถิ่น
5) มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรและจัด
กระบวนการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

กลยุทธ
-สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
-ใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานใน
โรงเรียนตนแบบดานหลักสูตร
และการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
และคุณลักษณะของบัณฑิต
- รายงานผลการประเมินการ
ใชหลักสูตร
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

2. พัฒนาสื่อ อุปกรณการเรียน
ที่ทันสมัย ครบถวนสอดคลอง
กับจํานวนและความตองการ
ของผูเรียน

วางแผนงบประมาณเพื่อจัดหา
สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน
สําหรับใชในการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ

- รายงานการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารยผูสอน
เกี่ยวกับการใชสื่อและอุปกรณ
การเรียนการสอน

3. จัดหาหนังสือ เอกสารตํารา
สําหรับการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ครบถวนสอดคลองกับ
จํานวนผูเรียน

จัดทําแผนการจัดซื้อ/จัดหา
หนังสือเอกสารตํารา และ
ฐานขอมูลทางการศึกษาที่
ทันสมัยและดําเนินการให
เปนไปตามแผน

- รายงานการสํารวจหนังสือ
เอกสารตํารา สถิติการใช
ฐานขอมูลทางการศึกษา ให
เปนไปตามแผนการดําเนินงาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพ
ดานคุณธรรม การสอนและการ
วิจัย พรอมที่จะเปนผูสอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ
- จัดทําแผนพัฒนาอาจารยดาน
การจัดการเรียนการสอนและ
วิจัยเพิ่มพูนทักษะประสบการณ
ในการวิจัยดานการจัดการเรียน
การสอนและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานขอมูลทาง
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ
- แลกเปลี่ยนอาจารยและ
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศในดานการศึกษา
และการวิจัยดานการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
- จัดหาทุนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย
- รายงานสรุปผลการพัฒนา
อาจารยดําเนินงานโครงการ
แลกเปลี่ยน
- จํานวนทุนในการพัฒนา
อาจารย
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้น อยูกับการพิจ ารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.3 การเทียบหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2 . การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ทุ ก สาขาจากหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
2.2.2 สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร ตองเรียน
รายวิชาเสริมตามที่หลักสูตรกําหนด
2.3 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
คาดวาจะรับเขาศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555
2556
2557
20
20
20
20
20
20
40
40
20
20

2558
20
20
40
20

2559
20
20
40
20
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2.4 งบประมาณตามแผน
2.4.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปงบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

2.4.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)

ปงบประมาณ
2557

หมวดเงิน

2555

ก. งบดําเนินการ
1.1 คาใชจายบุคลากร
1.2 คาใชจายดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

144,000
576,000
180,000

200,000 200,000 200,000 200,000
1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000
360,000 360,000 360,000 360,000

900,000

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2555

2556

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2558

2559

2559

300,000 600,000 600,000 600,000 600,000
300,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
20
40
40
40
40
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
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2.5 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.6 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร จัดหลักสูตรเปนแผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชา จํานวนรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ดังนี้
ก. หมวดวิชาสัมพันธ
9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
21 หนวยกิต
วิชาบังคับ
12
หนวยกิต
วิชาเลือก (ไมนอยกวา )
9
หนวยกิต
ค. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
ง. วิ ชาเสริ ม ไม นั บ หน วยกิ ต และเป น ไปตามเงื่ อ นไขของแต ล ะรายวิ ช า
ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ
ก2
โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ
รวมหนวยกิต
หนวยกิตรวม

บังคับ

เลือก

9
12
12

9
-

33

9
42
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาสัมพันธ
9
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1126101
ปรัชญาและแนวคิดเพื่อการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Concept of Educational Management
1126102
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
1126103
วิทยาการวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ใหเรียนจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต ดังนี้
1. วิชาบังคับ
12 หนวยกิต
2. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต แบงเปน 2 แบบ คือแบบเลือกทั่วไปและ
แบบเลือกกลุมวิชา โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง
วิชาบังคับ เรียน 12 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1127101
ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Theory and Practice of Curriculum Development
1127102
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Instructional Design and Development
1127103
สัมมนาการวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Seminar in Curriculum and Instructional Research
1127104
การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Curriculum and Instructional Management
วิชาเลือก ใหเลือกเรียน 1 กลุมวิชาจาก 7 กลุมวิชาจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
แบบที่ 1 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1128201
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
Ethics and Morals Development
1128202
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Instruction for the Development of Thinking Process
1128203
การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3(3-0-6)
Application of Religious Principles in Instruction
1128204
การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม
3(3-0-6)
Curriculum Development and Training Techniques
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รหัสวิชา
1128205
1128206

1128207
1128208
1128209
1128210
1128211
1128212
1128213
1128214
1128215
1128216

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
Learning Society Development
ปญหาพิเศษดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
3(3-0-6)
Special Problems in Curriculum and Instructional
Development
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information Technology for Education
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Computer for Instruction
การวิจัยในชั้นเรียน
3(3-0-6)
Classroom Research
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
3(3-0-6)
Action Research for School - based Curriculum
Development
การพัฒนาวินัยในการเรียน
3(3-0-6)
Learning Discipline Development
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Development of Tools for Educational Research
การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาระดับสูง
3(3-0-6)
Advance Statistics for Educational Research
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แบบที่ 2 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1128301
ภาษาไทยสําหรับครู
3(3-0-6)
Thai Language for Teachers
1128302
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาไทย
3(2-2-5)
Practicum in Thai Language Curriculum and Instructional
Development
1128303
กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Strategies for Thai Language Instruction
1128304
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Special Problems in Thai Language Curriculum and
Instruction
1128305
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Workshops for Thai Language Teachers
1128306
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาไทย
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
in Thai Language
1128307
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in
Thai Language
แบบที่ 3 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1128401
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English Language for Teachers
1128402
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Curriculum and Instructional Development
1128403
ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Applied Linguistics in English Instruction
1128404
วิทยาการการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Teaching Methodologies
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รหัสวิชา
1128405

1128406
1128407
1128408

1128409

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Special Problems in English Language Curriculum and
Instruction
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Workshops for English Teachers
สัมมนาหัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษา
อังกฤษศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Selected Topics in English Language Teaching
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
in English Language
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research
in English Language

แบบที่ 4 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1128501
คณิตศาสตรสําหรับครู
3(3-0-6)
Mathematics for Teachers
1128502
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3(2-2-5)
Practicum in Mathematics Curriculum and Instructional
Development
1128503
กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Strategies for Mathematics Instruction
1128504
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3(3-0-6)
Special Problems in Mathematics Curriculum and
Instruction
1128505
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Workshops for Mathematics Teachers
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รหัสวิชา
1128506

1128507

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
in Mathematics
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอน คณิตศาสตร
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research
in Mathematics

แบบที่ 5 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1128601
วิทยาศาสตรสําหรับครู
3(3-0-6)
Science for Teachers
1128602
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Practicum in Science Curriculum and Instructional
Development
1128603
กลวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Strategies for Science Instruction
1128604
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Special Problems in Science Curriculum and Instruction
1128605
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Workshops for Science Teachers
1128606
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
in Science
1128607
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research
in Science
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แบบที่ 6 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
1128701
สังคมศึกษาสําหรับครู
3(3-0-6)
Social Studies for Teachers
1128702
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
3(2-2-5)
Practicum in Social Studies Curriculum and Instructional
Development
1128703
ปญหาสังคมกับการศึกษา
3(3-0-6)
Social Problems and Education
1128704
กลวิธีการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Strategies for Social Studies Instruction
1128705
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
3(3-0-6)
Special Problems in Social Studies Curriculum and
Instruction
1128706
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Workshops for Social Studies Teachers
1128707
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
in Social Studies
1128708
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research
in Social Studies
แบบที่ 7 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1128801
พลศึกษาสําหรับครู
Physical Education for Teachers
1128802
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษา
Practicum in Physical Education Curriculum and
Instructional Development
1128803
กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา
Strategies for Physical Education Instruction

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1128804

1128805

1128806

1128807
ค. วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
1129001

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษา
3(3-0-6)
Special Problems in Physical Education Curriculum
and Instruction
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนพลศึกษา
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
in Physical Education
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนพลศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research
in Physical Education
จิตวิทยาการกีฬา
3(3-0-6)
Sports Psychology

วิทยานิพนธ
Thesis

ชื่อวิชา

ง. รายวิชาเสริม
รายวิชาที่นักศึกษาจะตองเรียนตามขอกําหนดเฉพาะโดยไมนับหนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1125001
หลักการศึกษาและการเรียนรู
Principles of Education and Instruction
1125002
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
Instructional Innovation and Evaluation
1125003
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
1125004
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Computer for Graduate Students

น(ท-ป-ค)
12 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ขอกําหนดเฉพาะ
1. นักศึกษาซึ่งไมไดสําเร็จการศึกษาดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรตองเรียนรายวิชา 1125001
และ 1125002 โดยไมนับหนวยกิต
2. นักศึกษาทุกคนตองศึกษาและสอบผานรายวิชา 1125003 และ 1125004 โดยไมนับหนวยกิต
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือ
หมวดวิชาและหมู

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1 – 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
หมายเหตุ
112 หมายถึงกลุมวิชาหลักสูตรและการสอน
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
หมายเหตุ
5
หมายถึงหมวดวิชาเสริม
6
หมายถึงหมวดวิชาสัมพันธ
7
หมายถึงหมวดวิชาบังคับ
8
หมายถึงหมวดวิชาเลือก
9
หมายถึงวิทยานิพนธ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5
บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
0
หมายถึงรายวิชาเสริม
1
หมายถึงรายวิชาแกน
2
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาเลือกทั่วไป
3
หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
4
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
5
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
6
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
7
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา
8
หมายถึงรายวิชาในกลุมวิชาพลศึกษา
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1126101 ปรัชญาและแนวคิดเพื่อการจัด
การศึกษา
1126102 สถิติเพื่อการวิจัย
1127102 การออกแบบและพัฒนาการ
เรียนการสอน
1125003 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา*
รวม
* รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต

หนวยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษา
คนควา
ดวย
ตนเอง
6

3
3

3
3

0
0

6
6

-

3

0

6

หนวยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษา
คนควา
ดวย
ตนเอง
6

3
3

3
3

0
0

6
6

-

3

0

6

9

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

1127101

ชื่อวิชา

ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตร
1126103 วิทยาการวิจัย
1127104 การจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน
1125004 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา*
รวม
* รายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต

9
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1127103 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
xxxxxxx วิชาเลือกทั่วไป
xxxxxxx วิชาเลือกทั่วไป
xxxxxxx วิชาเลือกทั่วไป
รวม

หนวยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

3

2

2

ศึกษา
คนควา
ดวย
ตนเอง
5

3
3
3
12

3
3
3

0
0
0

6
6
6

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

ศึกษา
คนควา
ดวย
ตนเอง

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

1129001 วิทยานิพนธ

ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

12
12
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาสัมพันธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1126101
ปรัชญาและแนวคิดเพื่อการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy and Concept of Educational Management
แนวคิดปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาทางการศึกษาของตางประเทศและของไทยและพุทธ
ปรัชญา กระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและกระบวนทัศนใหมในการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาและการพัฒนามนุษย แนวโนมและการพัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับบริบทและแนวโนมทางการศึกษาของทองถิ่น
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะหสถิติบรรยาย สมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอางอิง ทั้งพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก การเลือกใชสถิติให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของการวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและแปลความหมาย
จากผลการวิเคราะห การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

1126102

วิทยาการวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
จรรยาบรรณของนักวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการการวิจัยและพัฒนา การกําหนดปญหา
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
กําหนดวัตถุประสงคการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การกําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนโครงรางการวิจัย การประเมิน
งานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การสังเคราะหและนําผลการวิจัยไปใช

1126103

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน

1. วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1127101
ทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Theory and Practice of Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ปจจัยและพื้นฐานที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนา
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร บทบาทและความรับผิดชอบของนักพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรของไทย การฝกวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน การประยุกตใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นสู
การออกแบบหลักสูตร
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รหัสวิชา
1127102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Instructional Design and Development
ทฤษฎีการเรียนรู ความหมาย และกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ปจจัย
เกี่ยวกับธรรมชาติของผูเรียน ธรรมชาติของเนื้อหาสาระและบริบททางสังคมสูการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอน ระบบการสอน รูปแบบการสอน นวัตกรรมดานการเรียนการสอนและการ
จัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู

สัมมนาการวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(2-2-5)
Seminar in Curriculum and Instructional Research
สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
แนวคิดใหมทางการศึกษา การจัดสัมมนาเพื่อวิพากษสภาพปจจุบันและปญหาของการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน และนําผลการสัมมนามาประยุกตใชในการจัดทําเคาโครงวิจัยดานหลักสูตรและ
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับแนวโนมและบริบทของสังคม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาของทองถิ่น

1127103

การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Curriculum and Instructional Management
ความสัมพันธของหลักสูตรระดับชาติและหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การกํากับดูแล และการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา บทบาทของผูที่
เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอน

1127104

2. วิชาเลือก โดยเลือกกลุมวิชา 1 กลุมวิชา จาก 7 กลุมวิชา ดังนี้
2.1 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128201
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน
3(3-0-6)
Ethics and Morals Development
ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวพุทธศาสตร ความฉลาดทางอารมณของเด็ก ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมใน
สังคมและในทองถิ่น กระบวนการสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค แนวทางแกไขปญหา
ทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความฉลาดทางอารมณ
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การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Instruction for the Development of Thinking Process
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับการคิดและการพัฒนาสติปญญาทั้งของไทยและตางประเทศ
การสงเสริมทักษะการคิด ลักษณะการคิด กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการคิด
แกปญหา และกระบวนการคิดสรางสรรค การวัดความสามารถในการคิดและประเมินการคิด การ
ควบคุมการคิด การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด

1128202

การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3(3-0-6)
Application of Religious Principles in Instruction
แนวคิดและหลักการในศาสนาตางๆ เนนสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
สังเคราะหจุดมุงหมายของการพัฒนามนุษยตามหลักศาสนา แนวทางศาสนาที่ควรนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหลักศาสนา

1128203

การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม
3(3-0-6)
Curriculum Development and Training Techniques
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการฝกอบรม สังเคราะหรูปแบบ
และเทคนิคการฝกอบรม การพัฒนาและใชหลักสูตรฝกอบรม การประเมินผลและรายงานการ
ฝกอบรม

1128204

การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
Learning Society Development
สภาพและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัตน ผลกระทบ
ที่มีตอครอบครัวและชุมชน ระบบการเรียนรูในสังคมยุคใหม ลักษณะของสังคมแหงการเรียนรู
การสรางเครือขายการเรียนรู การเสริมสรางการเรียนรูของชุมชน และการรวมพลังเพื่อการ
เรียนรู กระบวนการเรียนรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู รวมทั้งบทบาทของโรงเรียน
ในการสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู

1128205

ปญหาพิเศษดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Special Problems in Curriculum and Instructional Development
การศึกษาปญหาและกรณีศึกษาที่นาสนใจทางดานหลักสูตรและการเรียนการสอนและ
นํามาจัดโครงการพิเศษหรือรายงาน ภายใตคําปรึกษาแนะนําของอาจารย

1128206

การฝกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนในสถานศึกษาของทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาในทองถิ่นเพื่อ
กอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว

1128207
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รหัสวิชา
1128208

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information Technology for Education
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทางการศึกษา การคนควา การนําเสนอขอมูล การ
ใชระบบการจัดการฐานขอมูลเพื่อการบริหารการศึกษา การใชอินเตอรเน็ตเพื่อประยุกตใชในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระบบเครือขายและการสื่อสาร และการวิเคราะหกรณีศึกษา
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชทางการศึกษา

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Computer for Instruction
หลักการและกระบวนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอน ระบบการ
จัดการเรียนรูอิเล็กทรอนิคส การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสื่อประสม การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนแหลงความรูสําหรับ
ทองถิ่นและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน

1128209

การวิจัยในชั้นเรียน
3(3-0-6)
Classroom Research
รูปแบบและวิธีการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การสังเกต เก็บขอมูล
การกําหนดปญหาวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาการเรียนการสอน
การออกแบบและเขียนเคาโครงการวิจัย การทดลองปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานและ
นําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการนําผลวิจัยไปใช

1128210

การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
3(3-0-6)
Action Research for School - based Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การวางแผนและการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
1128211

การพัฒนาวินัยในการเรียน
3(3-0-6)
Learning Discipline Development
ความหมายและปญหาวินัยนักเรียน ทฤษฎี แนวคิด และการประยุกตหลักการปรับ
พฤติกรรมในการพัฒนาวินัยในการเรียน การสงเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และการ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียน การศึกษา การวิเคราะห และนําเสนอกระบวนการปลูกฝง
ใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และกระบวนการพัฒนาใหเกิดชุมชนการเรียนรูที่ยั่งยืน

1128212
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รหัสวิชา
1128213

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
แนวคิด หลักการ วิธีการประกันคุณภาพ และประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การเขียน
รายงานและการรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก การวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมและการ
วิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบขอมูลระหวางการ
ตรวจเยี่ยม การวิเคราะหขอมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการวางแผน
ปฏิบัติงานเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา

การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Development of Tools for Educational Research
หลักการและกระบวนการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยทางการศึกษา การหา
คุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา
1128214

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
ปรัชญาและหลักการสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะประเด็นคําถาม วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพประเภทตางๆ การวางแผนการวิจัย การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักการและวิธีการรวบรวมขอมูลที่สําคัญประเภทตางๆ การสังเกต การสัมภาษณระดับลึก
การจัดกลุมสนทนา การจดบันทึกขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ

1128215

สถิติระดับสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Advance Statistics for Educational Research
แนวคิด ทฤษฎี การใชสถิติอนุมานในการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มากกวา
2 กลุม การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรที่มากกวา 2 ตัวแปร ขึ้นไป การวิเคราะหจําแนกประเภท
การจัดกลุมการฝกปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูล และการนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1128216

27

2.2 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128301
ภาษาไทยสําหรับครู
3(3-0-6)
Thai Language for Teachers
ทฤษฎี เทคนิคและพัฒนาการของการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย หลักการใช
ภาษาวรรณคดี วัฒนธรรมทางภาษา วิจารณเปรียบเทียบภาษาและวรรณคดีไทย ภาษากลางและ
ภาษาถิ่น การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน
วิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระภาษาไทยในหลักสูตรที่เปนปญหายากตอการเขาใจ เพื่อศึกษา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู ทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานี้
1128302
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Practicum in Thai Language Curriculum and Instructional
Development
สภาพปญหาในปจจุบัน แหลงเรียนรูของทองถิ่น และ ความตองการในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยของทองถิ่น ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนภาษาไทยใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน
กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Strategies for Thai Language Instruction
รูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนภาษาไทยเชิงทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิง
ปฏิบัติการที่ไดจากการสํารวจ การจัดการศึกษาของทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี
พัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดที่ไดจากการวิเคราะหและการสังเคราะห การนํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไป
ทดลองใชภาคสนาม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข

1128303

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Special Problems in Thai Language Curriculum and Instruction
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาและแนวคิดใหมดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาไทยตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณทองถิ่นและสังคมนําเสนอโครงการศึกษาปญหา
หรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษา การวิเคราะหหรือวิจัยเพื่อตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม การ
นําเสนอผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128304

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
Workshops for Thai Language Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิตเอกสาร
ประกอบหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเนนการใชทรัพยากรในทองถิ่น การ
สะทอนผลการดําเนินงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128305
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รหัสวิชา
1128306

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(150)
ภาษาไทย
Internship in Curriculum and Instructional Development in
Thai Language
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Thai Language
เกณฑในการประเมินงานวิจัย การวิเคราะหและประเมินงานวิจัยดานหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาไทยในดานหลักวิธีการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยและผลงานของการวิจัย
การนําเสนอแนวคิด การประยุกตใชงานวิจัยที่ผานการวิเคราะห การเลือกสรรเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1128307

2.3 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128401
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3-0-6)
English Language for Teachers
การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักการใชภาษา
ภาษาอังกฤษที่ใชในการเรียน และวัฒนธรรมของเจาของภาษา ทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สอง ตัวแปรที่มี
ผลตอการเรียนรูภาษาที่สอง งานวิจัยที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองและ
ภาษาตางประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
English Curriculum and Instructional Development
สภาพปญหาและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน บทบาทของ
ภาษาอังกฤษในสังคมในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ แหลงเรียนรูใน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

1128402

1128403
การสื่อสาร

ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Applied Linguistics in English Instruction
แนวคิด ทฤษฎีภาษาศาสตร ผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
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รหัสวิชา
1128404

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิทยาการการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Language Teaching Methodologies
ทฤษฎีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละ
วิธีการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น การนํารูปแบบกลวิธี
การเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใชภาคสนาม การวัดและการประเมินผลภาษาอังกฤษ

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Special Problems in English Language Curriculum and Instruction
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาหรือแนวคิดใหม ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม นําเสนอโครงการศึกษา
ปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษาหรือวิจัยเพื่อตอบปญหาหรือสรางแนวคิดใหม การนําเสนอ
ผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128405

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Workshops for English Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิตเอกสาร
ประกอบหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเนนการใชทรัพยากรในทองถิ่น การ
สะทอนผลการดําเนินงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128406

สัมมนาหัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษาอังกฤษศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Selected Topics in English Language Teaching
การวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาครู การใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนวัฒนธรรมขามชาติ การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
การสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ

1128407

การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(150)
ภาษาอังกฤษ
Internship in Curriculum and Instructional Development in
English Language
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษา เพื่อกอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว

1128408
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รหัสวิชา
1128409

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in English
Language
เกณฑในการประเมินงานวิจัย และการประเมินงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ทั้งในและตางประเทศ ในดานหลักและวิธีการวิจัย และผลของการวิจัย นําเสนอ
แนวคิดการประยุกตใชงานวิจัยที่ผานการวิเคราะหเลือกสรร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

2.4 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128501
คณิตศาสตรสําหรับครู
3(3-0-6)
Mathematics for Teachers
ปรัชญาคณิตศาสตร ธรรมชาติ และโครงสรางของคณิตศาสตร กระบวนการแสวงหา
ความรูทางคณิตศาสตร พัฒนาการของเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร
วิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระคณิตศาสตร ในหลักสูตรที่เปนปญหายากตอการทําความเขาใจ
เพื่อศึกษา อภิปราย แลกเปลี่ยนความรูทําความเขาใจในเนื้อหาสาระเหลานั้น
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Practicum in Mathematics Curriculum and Instructional
Development
สภาพปญหาในปจจุบัน แหลงเรียนรู ความตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรในทองถิ่น ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ใหเหมาะสมกับสภาพในทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารย

1128502

กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Strategies for Mathematics Instruction
รูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนคณิตศาสตรเชิงทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิง
ปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี
พัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดจากการวิเคราะหและสังเคราะห นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข

1128503

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Special Problems in Mathematics Curriculum and Instruction
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาหรือแนวคิดใหม ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตรตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณในทองถิ่นและสังคม การนําเสนอโครงการ
ศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม การนําเสนอ
ผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128504
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รหัสวิชา
1128505

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Workshops for Mathematics Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิตเอกสาร
ประกอบหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนการใชทรัพยากรในทองถิ่น การ
สะทอนผลการดําเนินงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(150)
คณิตศาสตร
Internship in Curriculum and Instructional Development in
Mathematics
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสวนงานที่จัดการศึกษา เพื่อกอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว

1128506

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Mathematics
เกณฑในการประเมินงานวิจัย การวิเคราะห และการประเมินงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศดานหลักวิธีการวิจัย วิธีดําเนินการ และผลของการวิจัย การนําเสนอแนวคิดการประยุกตใช
งานวิจัยที่ผานการวิเคราะห เลือกสรร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
1128507

2.5 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128601
วิทยาศาสตรสําหรับครู
3(3-0-6)
Science for Teachers
ประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติและโครงสรางของวิทยาศาสตร การพัฒนาวิธีการเรียนรู
การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับทองถิ่น การวิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรในหลักสูตร การอภิปราย
การแลกเปลี่ยนความรูและทําความเขาใจในเนื้อหาสาระ
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Practicum in Science Curriculum and Instructional Development
สภาพปญหาในปจจุบัน แหลงความรู และความตองการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในทองถิ่น ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน
1128602
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รหัสวิชา
1128603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กลวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Strategies for Science Instruction
รูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรเชิงทฤษฎีจากการศึกษาคนควาและเชิง
ปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาในทองถิ่น การวิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี
การพัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดจากการวิเคราะหและสังเคราะห การนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม การประเมินผลและปรับปรุงแกไข

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Special Problems in Science Curriculum and Instruction
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาหรือแนวคิดใหม ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม การนําเสนอโครงการ
ศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม การนําเสนอ
ผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128604

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Workshops for Science Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิคและทักษะการสอน การออกแบบและผลิตเอกสาร
ประกอบหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยเนนการใชทรัพยากรในทองถิ่น การ
สะทอนผลการดําเนินงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128605

การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชา 3(150)
วิทยาศาสตร
Internship in Curriculum and Instructional Development in Science
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว

1128606

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Science
เกณฑในการประเมินงานวิจัย การวิเคราะหและการประเมินงานวิจัยดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ ในดานหลักวิธีดําเนินการวิจัย และผลของการ
วิจัย การนําเสนอแนวคิด การประยุกตใชงานวิจัยที่ผานการวิเคราะหเลือกสรร เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1128607
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2.6 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128701
สังคมศึกษาสําหรับครู
3(3-0-6)
Social Studies for Teachers
ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสราง และเนื้อหาสาระของสังคมศาสตร การพัฒนาวิธี
การเรียนรูและแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร การประยุกตเนื้อหาสาระทางสังคมศาสตรไปสู
หลักสูตรสังคมศึกษา ความเคลื่อนไหวและแนวโนมของวิชาสังคมศึกษา การวิเคราะห รวบรวม
เนื้อหาสาระทางสังคมศึกษาในหลักสูตรที่เปนปญหาเพื่อศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู
การทําความเขาใจในเนื้อหาสาระเหลานั้น
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Practicum in Social Studies Curriculum and Instructional
Development
สภาพปญหาในปจจุบัน แหลงเรียนรูและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนสังคมศึกษาในทองถิ่น ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน
1128702

ปญหาสังคมกับการศึกษา
3(3-0-6)
Social Problems and Education
ความหมายและขอบเขตของปญหาสังคม ภาวการณและสาเหตุสําคัญของปญหา
ตลอดจนผลกระทบในสังคม รวมทั้งวิธีการดําเนินงานทางการศึกษาเพื่อการแกไขปญหาในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ

1128703

กลวิธีการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Strategies for Social Studies Instruction
รูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนสังคมศึกษาเชิงทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิง
ปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจ การจัดการศึกษาในทองถิ่น การวิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี
พัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดที่ไดจากการวิเคราะห การสังเคราะห การนํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไป
ทดลองใชภาคสนาม การประเมินผลและปรับปรุงแกไข

1128704

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Special Problems in Social Studies Curriculum and Instruction
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาหรือแนวคิดใหม ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษาตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม การนําเสนอโครง
การศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น การดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม การ
นําเสนอผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128705
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รหัสวิชา
1128706

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคม
3(2-2-5)
Workshops for Social Studies Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิตเอกสาร
ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยเนนวัสดุทองถิ่น การสะทอนผล
การดําเนินงานและอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(150)
สังคมศึกษา
Internship in Curriculum and Instructional Development in
Social Studies
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว

1128707

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Social Studies
เกณฑในการประเมินงานวิจัย การวิเคราะหและประเมินงานวิจัยดานหลักสูตรและ
การเรียนการสอนสังคมศึกษาทั้งในและตางประเทศในดานหลักวิธีการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัยและผล
ของการวิจัย การนําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจัยที่ผานการวิเคราะหเลือกสรรเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
1128708

2.7 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1128801
พลศึกษาสําหรับครู
3(3-0-6)
Physical Education for Teachers
ปรัชญาพลศึกษา ธรรมชาติ คุณคาและความสําคัญของการศึกษาพลศึกษา
พัฒนาการกระบวนการเรียนรูและการแสวงหาความรูทางพลศึกษา อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอการพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ผลของการออกกําลังกายตอระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ อาหาร และการออกกําลังกาย เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือใน
หองปฏิบัติการดานสรีรวิทยา การออกกําลังกาย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
แนวโนมของหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
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รหัสวิชา
1128802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Practicum in Physical Education Curriculum and Instructional
Development
สภาพปญหาในปจจุบัน แหลงเรียนรูและความตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนพลศึกษา ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษาใหเหมาะสมกับ
สภาพทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน

กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา
3(3-0-6)
Strategies for Physical Education Instruction
รูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนพลศึกษาเชิงทฤษฎีจากการศึกษาคนควาและเชิง
ปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาในทองถิ่น การวิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี
การพัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดที่ไดจากการวิเคราะห การสังเคราะห การนํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไป
ทดลองใชภาคสนาม การประเมินผลและปรับปรุงแกไข

1128803

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
3(3-0-6)
Special Problems in Physical Education Curriculum and Instruction
การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาหรือแนวคิดใหม ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษาตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณในทองถิ่นและสังคม การนําเสนอโครงการศึกษา
ปญหาหรือแนวคิด การดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม การนําเสนอผลงาน
และอภิปรายเพื่อประเมินผลงานรวมกัน

1128804

การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Physical
Education
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว

1128805

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
3(3-0-6)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Physical
Education
เกณฑในการประเมินงานวิจัย การวิเคราะหและประเมินงานที่นาสนใจทั้งในและ
ตางประเทศในดานหลักวิธีการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลงานวิจัย การนําเสนอแนวคิดการ
ประยุกตใชงานวิจัยที่ผานการวิเคราะหเลือกสรรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1128806

36

จิตวิทยาการกีฬา
3(3-0-6)
Sports Psychology
การนําเอาหลักจิตวิทยาการกีฬามาประยุกตใชในสถานการกีฬา การผอนคลาย
ความวิตกกังวลกอนหรือขณะแขงขันกีฬาและเทคนิคการควบคุม ทฤษฎีแรงจูงใจในการเลนกีฬา
จิตวิทยาสังคมในการกีฬา การสรางความสัมพันธในทีมและการเปนผูนํา

1128807

ค. วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1129001
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาคนควาวิจัยประเด็นปญญาดานหลักสูตรและการสอนในระดับปริญญาโท
และเรียบเรียงจัดทําเปนรายงานในรูปแบบวิทยานิพนธ
ง. รายวิชาเสริม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1125001
หลักการศึกษาและการเรียนรู
3(3-0-6)
Principles of Education and Instruction
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา ประวัติและ
แนวคิดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ ครูและ
ผูบริหารกับการพัฒนาประเทศ องคกรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรและพื้นฐานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน ปญหาและแนวโนมการจัดและการบริหารการศึกษาไทย
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
3(3-0-6)
Instructional Innovation and Evaluation
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล สื่อการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน การออกแบบ การพัฒนา การใชการจัดการ
และการประเมินผลนวัตกรรมการเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และหลักการวัดและ
ประเมินผล การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรระดับตางๆ ปญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและการแกไข

1125002

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
English for Graduate Students
ทักษะในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสืบคน การอานและการสรุปใจความสําคัญของเอกสารทาง
วิชาการจากสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการทําวิจัย การเขียนบทคัดยองานวิจัยและบทความวิจัย

1125003
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คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Computer for Graduate Students
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอร ทักษะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชและการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต สื่อเคลื่อนไหว ฐานขอมูลงานวิจัย
และวิทยานิพนธ โปรแกรมประยุกตในการจัดทําวิทยานิพนธ การทําสารบัญ การทําบรรณานุกรม
อัตโนมัติและการนําเสนอผลงาน รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธและการเขียนอางอิง
1125004

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สมจิต จันทรฉาย
3 7399 00352 53 8

2

อาจารย
ดร.วัฒนา อัคคพานิช
3 1015 02121 25 9

3

รองศาสตราจารย
ดร.วิไลรัตน คีรินทร
3 7303 00074 54 7

ตําแหนง
ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด. (หลักสูตรและการ
สอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารย
ค.ด.(หลักสูตรและการ
สอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ร.บ.(ทฤษฎีและปรัชญา
การเมือง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองศาสตราจารย Ph.D.(English as an
International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับ
4

5

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
อาจารย
ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
3 5099 00207 34 3

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

อาจารย
ดร.อัมรินทร อินทรอยู
3 6399 00155 67 9

อาจารย

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม.(การวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.(สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ.(ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6
6
6
6

6

6

6

6

3.2.2 อาจารยประจํา (ระบุอาจารยผูสอนใหครบตามโครงสรางหลักสูตร)
ลําดับ
1

2

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สมจิต จันทรฉาย
3 7399 00352 53 8

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ
3 1005 02747 72 6

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวย
ศาสตราจารย

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ
การพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ed.D. (Early childhood
Education)
University of North
Texas U.S.A.
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (การประถมศึกษา
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวย
ศาสตราจารย

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
อาจารย
ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย
3 5099 00207 34 3

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

4

อาจารย
ดร.อัมรินทร อินทรอยู
3 6399 00155 67 9

อาจารย

5

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.โยธิน ศรีโสภา
3 5099 0080 61 5

6

อาจารย
ดร.ดวงใจ ชวยตระกูล
3 9303 00241 48 4

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ม.(การวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ.(สถิติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.บ.(ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ.(ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม.(วัดและประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากร
มนุษย)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

3

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับ
7

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.วิชัย ลําใย
5 73050 0042 20 3

8

อาจารย
ดร.ดรุณี โกเมนเอก
3 7006 00019 80 1

9

อาจารย
ดร.นภาภรณ ยอดสิน
5 6404 00001 80 8

10

รองศาสตราจารย
ดร.วิไลรัตน คีรินทร
3 7303 00074 54 7

ตําแหนง
ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิการศึกษา

ค.ด.(เทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
อาจารย
ปร.ด.(การจัดการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารย
ค.ด.(เทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย Ph.D.(English as an
International Language)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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ลําดับ
11

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
อาจารย
ดร. กันตดนัย วรจิตติพล
3 7301 00700 16 9

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

Ph.D. (Composition and
TESOL) Indiana
University of
Pennsylvania, USA
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
6

6

6

6

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

อาจารย
ดร.วัลลภา จันทรเพ็ญ

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

ค.ด.(หลักสูตรและ
การสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม.(การศึกษาผูใหญ
และการศึกษาตอเนื่อง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ.(เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3 7006 00077 71 1

2

รองศาสตราจารย
สมประสงค นวมบุญลือ
3 7399 00312 78 1

รองศาสตราจารย

ค.ม.(สังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ.(สังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

3

3

3

3
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ลําดับ
3

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน
อาจารย
ดร.สมชาย หมื่นสายญาติ
3 7303 00374 57 5

4

รองศาสตราจารย
ดร.พิมพันธ เดชะคุปต
3 1199 00233 12 1

5

อาจารย
ดร.สําเริง กุจิรพันธ
3 1005 00520 00 0

6

อาจารย
ดร.สุจิตรา คงจินดา
4 7305 00006 38 1

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

Ph.D. (Education
Curriculum and
Instruction)
Utah State University
M.S. (Industrial
Technology)
Utah State University
คอ.บ.(วิศวกรรม
โทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูบริหาร
Ed.D. (Educational
สถานศึกษา
Administration)
เชี่ยวชาญ
University of Northern
Philippines, Philippines
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒพิษณุโลก
อาจารย

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม.(ศึกษาศาสตรการ
สอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค.บ.(ภาษาไทย)
วิทยาลัยครูพระนคร

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไมมี
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 จะตองลงทะเบียนรายวิชา
วิ ท ยานิ พ นธ โดยหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ จ ะต อ งเป น เรื่ อ งที่ อ ยู ใ นขอบเขตการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รกํ า หนดโดยมี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ที่ เ ป น ไปตามหลั กเกณฑ ข อบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเพื่อใชในการแกปญหา
ดานหลักสูตรและการสอนไดและสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพรได
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สําหรับแผน ก แบบ ก 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) จํานวน 12 หนวยกิต มีขั้นตอนกระบวนการดําเนินงาน
ดังนี้
5.4.1 การเสนอหัวขอ การวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธ
การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการพัฒนาเครื่องมือวิจัย และการขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ
5.4.2 การพัฒนาเครื่องมือที่จะใชสําหรับการทําวิทยานิพนธ รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูล นําเสนอขอมูลสําหรับเขียนวิทยานิพนธตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
5.4.3 เขียนวิทยานิพนธตามขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและการวิเคราะห แลวนํา
ขอมูลมาสรุปผลและอภิปรายผล นําวิทยานิพนธเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ กอนนําเสนอตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธภายหลัง
การสอบวิทยานิพนธแลว
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอการวิจัย กระบวนการศึกษา
คนควาและประเมินผล
5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาเพื่อรับ
ขอเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
สําหรับกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธนั้น นักศึกษาจะไดรับการประเมินเปน
ระยะๆ ดังนี้
5.6.1 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ
5.6.2 การพัฒนาเครื่องมือ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสําหรับเขียนวิทยานิพนธตอ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

44

5.6.3 การสอบปองกันวิทยานิพนธและปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธเปนที่เรียบรอย
เมื่อนักศึกษาผานการประเมินทั้ง 3 ระยะ จะไดรับการประเมินผลรวมในการ
สอบปองวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ
- มีความเปนครู
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี
- มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
สรางความเขาใจที่ดี

1.
2.

3.
ดานความเปนผูนําทางวิชาการและการวิจัย 1.
- มีความเปนผูนําทางวิชาการ
- มีความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อแกปญหาและสรางองค
ความรูในวิชาการดานหลักสูตรและ
2.
การสอน
3.
4.

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ใหความรูและแนวทางการสรางเสริมบุคลิกภาพที่
ดีตอนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ
ปจฉิมนิเทศ
สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน ความเปนครู
การสื่อสาร การทํางานรวมกับผูอื่น เปนตน โดย
การสอดแทรกเขาไปในการจัดการเรียนรูของ
รายวิชาตาง ๆ ใหมีประสบการณเขารวมการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนําเสนอผลงาน
จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษาโดยเฉพาะ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละรายวิชาโดยใช
การสัมมนา การวิจัยเปนฐานในการเรียนรู โดย
บูรณาการศาสตรและศิลปที่เปนสากลกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น ใหสอดคลองกับสภาพและปญหา
ของหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา
ใหนักศึกษาทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ
พัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน เพื่อ
แกปญหาและพัฒนาการศึกษาของทองถิ่น
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความเปนผูนําโดย
มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
ในการดําเนินกิจกรรมในแตละรายวิชา
มีจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยเฉพาะการทํา
วิทยานิพนธ
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คุณลักษณะพิเศษ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ประพฤติตนตามศีลธรรมจรรยา
- ยึดถือตามหลักของจรรยาบรรณ
นักวิจัย

1.

2.
3.

ดานทักษะทางสังคม
- ทํางานรวมกับผูอื่นได
- สามารถเปนผูนํา ผูตาม ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น

1.

ดานการสื่อสารและเทคโนโลยี
- มีความสามารถในการสื่อสารทาง
วิชาการ
- มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต

1.

2.

2.

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ โดย
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหนักศึกษา
เกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของคุณธรรม
และจริยธรรม
จัดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบริการทาง
วิชาการสูชุมชน
มีการใหความรูถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยดาน
หลักสูตรและการสอน และวิเคราะหกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ โดยให
นักศึกษาฝกการทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ
ใหนักศึกษาเขารวมการประชุมทางวิชาการดาน
หลักสูตรและการสอนเพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาทักษะทางสังคม
จัดรายวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรสําหรับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหนักศึกษาทุก
คนเรียนเพื่อเปนเครื่องมือในการวิจัย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาทุกคน
สืบคนขอมูลและนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝก
ใหนักศึกษาไดพัฒนาการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการ
ดํารงตนและการปฏิบัติงาน
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง
วิชาชีพและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
(5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในการทํางานกลุมนั้น
ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย และรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากนี้ อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิ ชา ตลอดจนการวางตั วที่ เปน แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการสอน เชน การยกยองนักศึกษาที่กระทําความดี มีความเสียสละ ซึ่งเปน
ประโยชนตอสวนรวม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่
ไดรับมอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความซื่อสัตยไมแอบอางและคัดลอกผลงานของผูอื่น
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจสาระสํ า คั ญ ของหลั ก การและทฤษฎี ด า น
หลักสูตรและการสอน ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน
(2) มีความรอบรู กวางไกลและติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่
ศึกษา รวมทั้งเข าใจหลั กการและประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาดานหลักสูตรและการสอนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของทองถิ่น
(3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ สามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลและภูมิปญญาทองถิ่น
(4) รู เ ท า ทั น สถานการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงต า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตสู
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงโดยใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรีย นรูจ ากสถานการณจ ริง โดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากวิทยานิพนธหรือรายงานการศึกษาคนควาในปญหาพิเศษ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบ คน วิเคราะห ประมวลและประเมิน สารสนเทศตลอดจน
งานวิจัยดานหลักสูตรและการสอนเพื่อใชแกปญหาและพัฒนาคุณภาพดานหลักสูตรและการสอน
(3) กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปได
เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหาดานหลักสูตรและการสอน
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจากปญหาที่พบในการ
ปฏิบัติงานและจากทองถิ่น นํามาวิเคราะหและเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน จากความรูที่ไดศึกษามาประยุกตใช
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรับตนเองและผูอื่น สามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางเปนกับยาณมิตร
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหา
สถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
(3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
(4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ
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หรือองคกรอยางเหมาะสม
ตอเนื่อง

(5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุม
(6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยาง

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับผูอื่นหรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณโดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการที่ไปปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและ
สถิติพื้นฐาน ตลอดจนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรูวิชาการและการพัฒนาตนเอง
(2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอ
ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช ค วามรู พื้ น ฐานเทคโนโลยี คณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการ
ประมวลผล การแปล ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ
โลกปจจุบัน
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ โดยเฉพาะในการจัดทําวิทยานิพนธ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
(2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยขอสอบ การทํารายงานกรณี และ
การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวา
แตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2 )
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและ
การปฏิบัติงาน
2. มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคการ และสังคม
ความรู
1. มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. มี ความรอบรู กว างไกลและติ ดตามความกาวหน าทางวิ ช าการในวิ ช าที่ศึ กษา
รวมทั้งเขาใจหลักการและประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3. สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติและ
นานาชาติ
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ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2. ตระหนักรูศักยภาพของตนเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาอยาง
สรางสรรค
4. กําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
5. สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3. มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่และ
ความรับผิดชอบ
5. มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุก ตใชวิ ธีการทางคณิ ตศาสตร และสถิติ ในการดํ าเนิ น ชีวิ ตและ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
กับโอกาสและวาระ
3. สามารถเลื อกใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถใชความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมายและการวิเคราะหขอมูล
5. สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลก
ปจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ
1126101 ปรัชญาและแนวคิดเพื่อการจัดการศึกษา
1126102 สถิติเพื่อการวิจยั
1126103 วิทยาการวิจัย
หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาบังคับ
1127101 ทฤษฎีและปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร
1127102 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน
1127103 สัมมนาการวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอน
1127104 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทั่วไป
1128201 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน
1128202 การเรียนการสอนเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
1128203 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
1128204 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม
1128205 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
1128206 ปญหาพิเศษดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
1128207 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน
1128208 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1128209 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

 ความรับผิดชอบรอง

ความรู

5

1

2

3

ทักษะทางปญญา

4

1

2

3

4

1

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
2 3 4 5

6

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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53
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
1128210 การวิจัยในชั้นเรียน
1128211 การวิจยั เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา
1128212 การพัฒนาวินัยในการเรียน
1128213 การประกันคุณภาพการศึกษา
1128214 การสรางเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการศึกษา
1128215 การวิจยั เชิงคุณภาพ
1128216 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาระดับสูง
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
1128301 ภาษาไทยสําหรับครู
1128302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาไทย
1128303 กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย
1128304 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาไทย
1128305 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย
1128306 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาไทย
1128307 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาไทย

 ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
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54
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) กลุมวิชาแกน หรือกลุมวิชาชีพครู
 ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
1128401 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
1128402 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
1128403 ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
1128404 วิทยาการการสอนภาษาอังกฤษ
1128405 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
1128406 การประชุมปฏิบตั ิการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
1128407 สัมมนาหัวขอเรื่องที่คัดสรรสําหรับภาษาอังกฤษ
ศึกษา
1128408 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1128409 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
1128501 คณิตศาสตรสําหรับครู
1128502 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร

คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

 ความรับผิดชอบรอง

ความรู
5

1

2

3

ทักษะทางปญญา
4

1

2

3

4

1

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
2 3 4 5 6

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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55
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
1128503 กลวิธกี ารเรียนการสอนคณิตศาสตร
1128504 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
1128505 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร
1128506 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
1128507 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนคณิตศาสตร
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
1128601 วิทยาศาสตรสําหรับครู
1128602 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
1128603 กลวิธกี ารเรียนการสอนวิทยาศาสตร
1128604 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
1128605 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร
1128606 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
1128607 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
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56
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
1128701 สังคมศึกษาสําหรับครู
1128702 ปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
1128703 ปญหาสังคมกับการศึกษา
1128704 กลวิธกี ารเรียนการสอนสังคมศึกษา
1128705 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
1128706 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคมศึกษา
1128707 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนสังคมศึกษา
1128708 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนสังคมศึกษา
กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
1128801 พลศึกษาสําหรับครู
1128802 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม
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 ความรับผิดชอบรอง

ความรู
5
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ทักษะทางปญญา
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1

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
2 3 4 5 6

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
 ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู
กลุม รหัส และชื่อรายวิชา
1128803 กลวิธกี ารเรียนการสอนพลศึกษา
1128804 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษา
1128805 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนพลศึกษา
1128806 การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียน
การสอนพลศึกษา
1128807 จิตวิทยาการกีฬา
วิทยานิพนธ
1129001 วิทยานิพนธ
รายวิชาเสริม
1125001 หลักการศึกษาและการเรียนรู
1125002 นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
1125003 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1125004 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ทักษะการวิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ
และการใชเทคโนโลยี
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา เปนสวนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหนวยงาน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ การวิจัยอาจดําเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป ระกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การส ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ การประเมินตําแหนงและหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรู
จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.2.4 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา
2.2.5 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน จํานวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติและจํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการ
ที่ทําประโยชนตอสังคม เปนตน
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
3.1.3 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
3.1.4 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาที่เรียนไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเทา
3.1.5 สอบผานการสอบวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย
และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาใหยื่นคํารองแสดง
ความจํ า นงขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ต อสํ า นัก งานบั ณฑิ ต ศึก ษาล ว งหน าอย างน อย 20 วั น กอ นสิ้น ภาค
การศึกษาสุดทาย
3.2.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ดรั บ พิจ ารณาเสนอชื่ อ ขออนุมั ติ ตอ สภามหาวิ ทยาลัย ต องเป น
ผูสําเร็จการศึกษา ตามขอ 41 ในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
3.2.3 ผู ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ต อ งไม ค า งชํ า ระ
คาธรรมเนียมตางๆ ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ และไมอยูในระหวางการพิจารณา และ/หรืออยูระหวาง
การลงโทษทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1)
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2)
สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัย อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาความรู และการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะดําเนินในลักษณะโครงการมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจํา
สาขาวิ ช าประกอบด ว ย ประธานหลั ก สู ต รและอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รร ว มเป น กรรมการ
รับผิดชอบบริหารหลักสูตรโดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระทําทุกปอยางตอเนื่องดังนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให 1.1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
1.1 หลักสูตรไดรับการประเมินจาก
ทันสมัยโดยอาจารย
มาตรฐานวิชาชีพดานหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิทางดานหลักสูตรและ
และนักศึกษา
และการสอนในระดับชาติและ
การสอนวาไดมาตรฐานทางวิชาการ
สามารถกาวทันหรือ
ระดับสากล
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
เปนผูนําในการสราง
สม่ําเสมอ
องคความรูใหมๆ
1.2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย 1.2 หลักสูตรไดรบั การประเมินจาก
ทางดานหลักสูตร
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
แหลงประกอบการหรือผูใชบัณฑิตวา
และการสอน
ทุกๆ 5 ป
สอดคลองกับความตองการของแหลง
งาน
2. กระตุนใหนักศึกษา
เกิดความใฝรู มี
แนวทางการเรียนที่
สรางทั้งความรู
ความสามารถใน
วิชาการ วิชาชีพที่
ทันสมัย

2.1. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน 2.1. จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให
ใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรูใหม
ไดดวยตนเอง
ประจําวิชาใหนักศึกษาไดศึกษา
ความรูที่ทันสมัยดวยตนเอง
2.2 จํานวนและรายชื่อคณาจารย
2.2 จัดสัมมนาเพื่อเปดโอกาสใน
ประจํา และอาจารยพิเศษ
นักศึกษา คณาจารย และ
ประวัติอาจารยดาน คุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกได
ประสบการณ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู
ประสบการณซึ่งกันและกัน รวมทั้ง การพัฒนาอบรมของอาจารย
การศึกษาดูงานแหลงปฏิบัติงาน
จริงและโรงเรียนตนแบบ
2.3. จัดใหมีผูสนับสนุนการ
2.3 ประเมินความรูความเขาใจ และ
ทักษะที่ไดรับจากการสัมมนาและ
เรียนรู และหรือ ผูชวยสอนเพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู
การศึกษาดูงาน
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การดําเนินการ
การประเมินผล
3. ตรวจสอบและ
3.1. กําหนดใหอาจารยที่สอนมี
3.1 จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
ปรับปรุงหลักสูตรให
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเปนผูมี
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
มีคุณภาพมาตรฐาน
ประสบการณตามเกณฑที่
สนับสนุนการเรียนรู
มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 มีจํานวนคณาจารยประจําไม
3.2 ผลการประเมินการเรียนการสอน
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
3.3. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
การเรียนรูข องผูสนับสนุนการ
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ เปน
เรียนรู โดยนักศึกษา
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดาน
หลักสูตรและการสอนหรือในดาน
ที่เกี่ยวของ
3.4. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใหไปดูงานหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
4. มีการประเมิน
มาตรฐานของ
หลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

4.1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
4.1 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
ทุกป และภายนอกอยางนอยทุก
ทุกป
5 ป
4.2 จัดทําฐานขอมูลทางดาน
4.2 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
นักศึกษา อาจารย อุปกรณ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 5 ป
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ความรวมมือกับตางประเทศ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลใน
การประเมินของคณะ
กรรมการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของ
4.3 ประเมินผลโดยบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป
สอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา
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การดําเนินการ
การประเมินผล
5. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยโดยการ 5. รายงานผลการพัฒนาอาจารย
5. พัฒนาอาจารย
สงเสริมการศึกษาตอ ประชุม
ผูสอนใหมีความรู
รายบุคคล
อบรมและการศึกษาดูงานทั้งใน
ทางวิชาการที่
และตางประเทศในสาขาที่
ทันสมัยและสามารถ
เกีย่ วของกับการเรียนการสอน
เชื่อมโยงกับวิชาการ
รวมทัง้ การทําวิจัยหรือเอกสารทาง
และภาคปฏิบัติได
วิชาการตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาประสิทธิภาพ 6. จัดทําแผนยุทธศาสตรในการ
6. มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ในการบริหาร
การรายป
บริหารงานทั้งในเรื่องแผนการ
หลักสูตร
ดําเนินงาน บุคคลและงบประมาณ
รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการรายป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มีห นัง สือด านหลั กสู ตรและการสอนและดา นอื่น ๆ รวมถึ ง
ฐานขอมูลตางๆที่เกี่ยวของในดานหลักสูตรและการสอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเตรียมอุปกรณที่ใช
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการ
ใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อ
อื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ตํารา ทั้งนี้จะขอใหทางเจาหนาที่หองสมุดประสานงานกับรานจําหนายหนังสือ
ตางๆ สงรายการหนังสือเพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอนคัดเลือกในการเสนอ
จัดซื้อเปนประจําทุกภาคเรียน
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เพื่อใหการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และ
สนับสนุนใหนักศึกษามีการ
เรียนรูไดดวยตนเอง

การดําเนินการ
จัดใหมีหองเรียน
หองปฏิบัติการ ที่มีความ
พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชงาน
หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา
และสื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ
และสถิติการใชงานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
(1) การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษหรือ
กรณีขาดแคลนอาจารย
(2) การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตอง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
(3) โปรแกรมวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงความ
ตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและสภาวิชาการ
(4) การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
(5) จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรูดานหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวของ
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4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น จะตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและจะตอ ง
สามารถบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมหรือการ
สอนงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก
นักศึกษารวมทั้งกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได ในสวนของ
การขอปรึกษาดานอื่นนอกเหนือจากทางดานวิชาการ จะมีการจัดเจาหนาที่ประจําโครงการใหคําปรึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มี ก ารสํ า รวจความต อ งการแรงงานและความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณฑิ ต เพื่อ นํ า ข อมู ล มาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้: กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1)
(2)
(3)

มีอาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

ป
ป
ป
2555 2556 2557
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(4)

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการสอนใหครบทุก
รายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0)
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หมวดที่ 8 การประเมินผลและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามี
ความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา
และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 2 และเรียน
รายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลว ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่นักศึกษาดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาจะสามารถติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา
สามารถนําความรูที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกตใชกับการศึกษา วิเคราะหกับกรณีศึกษา ปฏิบัติงานได
จริงหรือไม มีความรับผิดชอบ และยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและใน
แตละรายวิชา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1
คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 10 ขอ
ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 3 ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต
ละรายวิชาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการ
ปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก
5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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