หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
Master of Education Program in Research and Curriculum
Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
ชื่อย่อ (ไทย):
ศษ.ม. (การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Education (Research and Curriculum Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Ed. (Research and Curriculum Development)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ...........
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตั ิหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
8.2 นักวิชาการศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ปรึ กษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ วิทยากร ที่ปรึ กษาทางด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรและการฝึ กอบรม
9. ชื่อ-สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ตาแหน่ ง
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ - สาขาวิชา
สาเร็จจาก
วิชาการ
1.

2.

นางสิ ริลกั ษณ์
ผูช้ ่วย
ค.อ.ด. (วิจยั และพัฒนา
หาญวัฒนานุกลุ ศาสตราจารย์
หลักสูตร)
คม. (วิจยั การศึกษา)
วท.บ. (การสอนคณิ ตศาสตร์)
นางสุภาพร
ผูช้ ่วย
ศษ.ด. (หลักสูตรและ
แพรวพนิต
ศาสตราจารย์
การสอน)
คม. (นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร)
กศ.บ. (การสอนมัธยมศึกษา)

ปี ที่
จบ

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2528

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ บางเขน

2521

2527
2524
2547
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

3.

นางสาวธัญญภรณ์
เลาหะเพ็ญแสง

ตาแหน่ ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ - สาขาวิชา
ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจยั )
ศษ.ม. (วิจยั และสถิติ
การศึกษา)
ศษ.บ. (บริ หารธุรกิจ)

สาเร็จจาก

ปี ที่
จบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555
2546

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ 3 การ
สร้ างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจยั มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อ
พัฒนาหลักสู ตร ทาให้สามารถสร้ างองค์ความรู ้ และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศ ตลอดจนเสริ มสร้ าง
ศักยภาพการวิจยั ของประเทศ ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) ที่กล่าวถึง การเพิ่มสมรรถนะของประเทศในกระแสโลกาภิวฒั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง และมีบทบาท
ส าคัญ ใน การพัฒนาทั้ง ด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง รวมทั้ง เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการสร้ า งความ
เจริ ญ เติ บ โตทางปั ญ ญาของคนไทย จึ ง จ าเป็ นต้อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการจัด การความรู ้ ท้ ัง
ภูมิปัญญาไทยและความรู ้ ปัจจุ บนั ที่อยู่ในตัวคน ความรู ้ ในวิทยาการด้านต่างๆ ให้เป็ นปั จจัยหลักในการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสามารถพัฒนากาลังคนให้รองรับความต้องการในเรื่ องการวิจยั
และพัฒนาหลักสู ตรทั้งในประเทศและอาเซี ยน โดยการบริ หารจัดการพัฒนาหลักสู ตรทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและที่เป็ นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคือการพัฒนาหลักสู ตรวิชาชี พที่
นาไปใช้ได้จริ งทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการบนพื้นฐานของการวิจยั ให้ได้ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรนับเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างพลังให้ประเทศสามารถพึ่งตนเอง
และนาองค์ความรู้จากการวิจยั เป็ นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ ทาให้เกิดองค์ความรู ้ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพคนไทยให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์และจินตนาการ สามารถปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวฒั น์ได้อย่างเท่าทัน ส่ งผลให้ประเทศมีฐานเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง
สามารถรั ก ษาอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ได้ด้ว ย “สั ง คมและเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ ” และยก
ระดับประเทศให้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู ้ ที่เกิ ดจากการวิจยั
และพัฒนาหลักสู ตร
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11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาตามทิ ศ ทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความสามารถมองปั ญหาในลักษณะบูรณาการ สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ โดยมีความรับผิดชอบและรู้บทบาทของตนเองในองค์กรและสังคม มีกระบวนการคิดที่เป็ นระบบ
พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิตอย่างยัง่ ยืน เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีศกั ยภาพ คิดเป็ น ทาเป็ น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้ างสรรค์ มี
คุณธรรม/จริ ยธรรม สังเคราะห์ ความรู ้ สั่งสม และต่อยอดสู่ นวัตกรรมความรู ้ การฝึ กฝนจนเกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์ การเปิ ดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มนั่ คง และเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริ บท
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิ ตทางด้านการวิจยั และการพัฒนาหลัก สู ตรที่ มีศกั ยภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการวิจยั โดยในการพัฒนาหลักสู ตร
ได้ใช้หลักการ ความรู้ วิธีการ และงานวิจยั ทางด้านการศึกษาทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชี วศึกษา
และอุ ด มศึ ก ษา มาเป็ นฐานในการออกแบบหลัก สู ต ร รวมทั้ง การก าหนดเนื้ อหาสาระและกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้อง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลัก สู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ได้พฒั นาขึ้ นตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศทางด้านวิชาการและการวิจยั
รวมทั้ง ผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบตั ิให้มีคุณภาพสู ง เพื่อให้หลักสู ตรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ หรื อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิ จและสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น ความเกี่ ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรทางด้านวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร คือ รับผิดชอบในการระดม
สรรพก าลัง เชิ ง วิช าการเพื่ อสนับ สนุ น ให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามพร้ อ มในการเรี ย นทุ ก ด้า น สนับ สนุ น ให้มี ก าร
แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และผูเ้ รี ยนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อปรับระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา โดยมหาบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถปฏิ บ ัติต นอย่า งมื ออาชี พ มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม
มีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ ยงั สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้
ได้เป็ นอย่างดี สามารถพัฒนางานวิจยั ทางด้านการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู ้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป

5
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
รายวิชาในหลักสู ตรหมวดวิชาบังคับร่ วม จัดการเรี ยนการสอนให้กบั หลักสู ตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรอบรู้และทักษะใน
การวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักสู ตรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 สามารถดาเนินชี วติ ได้อย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณของนักวิจยั และ
พัฒนาหลักสู ตร
1.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างงานวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ
1.2.3 มีความคิดริ เริ่ มในการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู ้ นวัตกรรม งานวิจยั และพัฒนา
หลักสู ตรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการเข้ากับองค์
ความรู้เดิมได้
1.2.4 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่ วมมือกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม
1.2.5 สามารถสื บค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถคัดกรองข้อมูลโดยใช้สถิติ
และระเบี ยบวิธีวิจยั เพื่ อพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษาและสถานประกอบการได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ
รวมทั้งสามารถสื่ อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทัว่ ไปได้อย่างเหมาะสม
1.2.6 มีทกั ษะในการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษาและสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มีแผนการพัฒนาปรับปรุ ง
ดังรายละเอียดแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุ ง ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- แผนการนาผลการประเมิน
การเรี ยนการสอนประจาภาค
การศึกษามาใช้ในพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
การบริ การจัดการหลักสู ตร
- แผนการปรับปรุ งหลักสู ตร
ทุก 5 ปี
- แผนการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองประจาปี
การศึกษา

กลยุทธ์
- ประเมินการเรี ยนการสอน
- ประเมินความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานของหลักสู ตรและ
คุณภาพของมหาบัณฑิต
- ประเมินความต้องการของ
ผูใ้ ช้และตลาดแรงงาน
- ติดตามผลผูส้ าเร็ จการศึกษา
จากหลักสู ตร
- ประเมินคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตและคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการประเมินการ
เรี ยนการสอนประจาภาคการ
ศึกษา
- สถิติและจานวนนักศึกษาที่
รับและสาเร็ จการศึกษา
- รายงานผลความพึงพอใจใน
การดาเนินงานของหลักสู ตร
และคุณภาพของมหาบัณฑิต
รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา อาจารย์ผสู้ อนและ
ผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
- รายงานการติดตามผลผูส้ าเร็ จ
การศึกษาจากหลักสู ตร
- รายงานการประเมิน
คุณลักษณะมหาบัณฑิตและ
คุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่างๆ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกสาขาหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะต้องศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นบั จานวนหน่วยกิต ในรายวิชา 02-211-601 พื้นฐานทางการศึกษา
2.2.3 ผูส้ าเร็ จการศึกษาในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา แต่มีประสบการณ์ทางการศึกษา
สามารถเทียบโอนประสบการณ์ในรายวิชาข้อ 2.2.2 ได้
2.2.4 ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 1 ปี ถ้าไม่มีประสบการณ์ให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2.2.5 ผูเ้ ข้าศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ หรื อมีผลสอบ TOEFL ผลสอบ IELTS หรื อ
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1. การปรับตัวในด้านการเรี ยนและการบริ หารเวลา
2. ความรู ้พ้นื ฐานทางภาษาอังกฤษ
3. ความรู ้พ้นื ฐานและความพร้อมทางการวิจยั
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2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนาการวางแผนการเรี ยน
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน ให้ทาหน้าที่ให้คาแนะนาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามผลการเรี ยนตลอดระยะเวลาของการศึกษา
3. จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการจัดอบรมความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
การเรี ยนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษกับคณะ/หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดให้
4. เชิญอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิดา้ นวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มาให้คาแนะนาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมทางการวิจยั และปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
15
15
-

15
15
30
15

20
15
35
15

20
20
40
20

20
20
40
20

2.4 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558

2559

300,000 600,000 700,000 800,000 800,000
360,000 810,000 930,000 1,080,000 1,080,000
660,000 1,410,000 1,630,000 1,880,000 1,880,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2555
645,900
143,700

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558

2559

1,232,700 1,324,700 1,422,200 1,525,400
152,350 161,500 171,200 181,500

382,800 817,800 945,400 1,090,400 1,090,400
1,172,400 2,202,850 2,431,600 2,683,800 2,797,100
94,600
100,500 106,800 113,250 120,000
94,600
100,500 106,800 113,250 120,000
1,267,000 2,303,350 2,538,400 2,797,050 2,917,100
15
30
35
40
40
84,466.67 76,778.33 72,525.71 69,926.25 72,927.50

*หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสู ตรปรับปรุ ง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 75,324.89 บาทต่อปี

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ว่าด้วยการด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนหน่ วยกิ ตรายวิชาและการเทียบโอนจากต่างสถาบันเป็ นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิ การและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ใช้หลักสู ตรตาม แผน ก (2) แบ่งเป็ นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับร่ วม
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ความหมายของตัวเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา ในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจาแนกตาม
แผนภูมิต่อไปนี้
คณะ / วิทยาลัย
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
XX-X X X-X XX
12 3 4 5 6 7 8
1. ตาแหน่งที่
2. ตาแหน่งที่
3. ตาแหน่งที่
4. ตาแหน่งที่
5. ตาแหน่งที่
6. ตาแหน่งที่

1-2
3
4
5
6
7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา/สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในแขนงวิชา/กลุ่มวิชา

ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา
X (X- X - X)
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รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับร่ วม
6 หน่ วยกิต
02-132-601 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(3-0-6)
Research Methodology
02-133-602 สถิติเพื่อการวิจยั
3(3-0-6)
Statistics for Research
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
18 หน่ วยกิต
2.1 วิชาบังคับ 12 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
02-141-601 ทฤษฎีหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
3(3-0-6)
Curriculum Theories and Curriculum Development
02-141-602 การบริ หารหลักสู ตร
3(3-0-6)
Curriculum Administration
02-132-602 การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
3(2-2-5)
Research and Curriculum Development
02-141-703 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
3(2-2-5)
Seminar in Research and Curriculum Development
2.2 วิชาเลือก 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
02-132-603 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
Qualitative Research
02-132-604 การวิจยั เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Research
02-132-605 ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน
3(1-4-4)
Practicum in Classroom Action Research
02-141-704 การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3(2-2-5)
Curriculum Development for Educational Institutions and Work Places
02-141-705 ฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตร
3(1-4-4)
Practicum in Curriculum Development
02-141-706 การประเมินหลักสู ตร
3(2-2-5)
Curriculum Evaluation
3. วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
02-223-602 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
Thesis

13
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
02-132-601
02-133-602
02-141-601

ระเบียบวิธีวจิ ยั
สถิติเพื่อการวิจยั
ทฤษฎีหลักสู ตรและการพัฒนา
หลักสู ตร
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

02-141-602
02-132-602
02-xxx-xxx

การบริ หารหลักสู ตร
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

02-141-703
02-xxx-xxx
02-223-602

สัมมนาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
02-223-602 วิทยานิพนธ์
รวม

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
6

9

9

0
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หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
9

3
2
x
x

0
2
x
x

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
3
3
9

2
x
0
x

2
x
0
x

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
x
x
ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
x
9
x

หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้ วยตนเอง
9
0
0
27
9
0
0
27

หมายเหตุ ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จะต้องศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นบั หน่วยกิต และต้องมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ในระดับ S ในรายวิชา
02-211-601 พื้นฐานทางการศึกษา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
02-211-601 พืน้ ฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Fundamentals of Education
พื้นฐานการศึกษา การบูรณาการความรู ้ ที่เกี่ ยวกับปรัชญาการศึกษา ระบบการศึกษาของ
ไทย ระบบหลัก สู ต รและการสอน จิ ตวิท ยาการเรี ย นรู้ และการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
Knowledge integration of educational philosophy, Thai education system, curriculum
and instruction systems, psychology of learning and teaching, innovation and
technology, measurement and evaluation
หมายเหตุ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ มีระดับคะแนน เป็ น S และ U
02-132-601

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(3-0-6)
Research Methodology
ความหมาย ระเบี ย บวิ ธี แ ละขั้น ตอนการท าวิ จ ัย ประเภทต่ า งๆ ปั ญ หาการวิ จ ัย และ
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั การตรวจเอกสารงานวิจยั การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐานกลยุทธ์การออกแบบวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็ บ และรวบรวมข้อมู ล การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล และการแปลความโครงการวิจยั การ
รายงานผลการวิจยั และจรรยาบรรณในการวิจยั
Concept research methodology and procedures of conducting various types of research
projects, research objectives, literature reviews, hypothesis forming and testing, research
designs, population and samples, research instruments, data collection, data analysis and
interpretation of the data, research reports and research ethics

02-133-602

สถิติเพือ่ การวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ตัวแปร ระดับการวัด การแจกแจงข้อมูลแบบต่าง ๆ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การถดถอยอย่างง่ าย และการถดถอยพหุ คูณ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Variables levels of measurement, different types of data distribution, measurement of
central tendency, hypothesis testing, T-test, analysis of variance, Chi-square, correlation,
simple and multiple regression, data analysis via computer software, data interpretation
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02-141-601

ทฤษฎีหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
3(3-0-6)
Curriculum Theories and Curriculum Development
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี หลักสู ตร และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร ข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร รู ป แบบในการพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการสร้ างและ
พัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ การนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมิน
หลักสู ตร การศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร ปั ญหา แนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ นวัตกรรมทางด้านหลักสู ตรทั้งใน
ประเทศและอาเซียน
Concepts and principles of curriculum theories and theories related to curriculum
development, basic information for curriculum development, models for curriculum
development, procedures for designing and developing curriculums for educational
institutions and work places, curriculum implementation and evaluation, research related
to curriculum development, issues and trends in developing curriculums for educational
institutions and work places, curriculum innovations in Thailand and ASEAN

02-141-602

การบริ หารหลักสู ตร
3(3-0-6)
Curriculum Administration
หลักการ และรู ปแบบของกระบวนการบริ หารหลักสู ตร วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่มี
ผลต่อการบริ หารงานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การนาระบบประกันคุ ณภาพ
การศึกษามาใช้ในการบริ หารงานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ศึกษา
ดูงานเกี่ ยวกับการบริ หารและการใช้หลักสู ตรในสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
Principles and models of procedures for curriculum administration, analysis of problems
and constraints affecting curriculum administration as well as learning and instructions,
application of quality assurance systems for effective curriculum administration as well
as learning and instruction, a study tour on the administration and implementation of
curriculums used in either public or private educational institutions and work places
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02-132-602

การวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร
3(2-2-5)
Research and Curriculum Development
กระบวนทัศน์ ลักษณะและระเบียบวิธีวจิ ยั และพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บค้นงานวิจยั และการพัฒนาหลักสู ตรในสถานศึกษาและสถานประกอบการ กรณี ศึกษา
ฝึ กวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร โดยการกาหนดรู ปแบบหลักสู ตรที่มีความหลากหลาย การ
วางแผน การรวบรวมข้อ มู ล การสร้ า งและพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ การทดลอง การประเมินเพื่อปรับปรุ ง พัฒนาและเผยแพร่ หลักสู ตร
Concepts and research paradigms for research and development; use of information
technology for information search and curriculum development for educational
institutions and work places; case studies and practicum on research and curriculum
development by means of designing variety of curriculum models, setting research plans,
collecting data, designing and developing curriculums for educational institutions and
work places, experimentation, evaluation, as well as development and dissemination of
particular curriculums

02-141-703

สั มมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร
3(2-2-5)
Seminar in Research and Curriculum Development
องค์ประกอบและปั จจัยที่ มีผลต่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร จัดและบริ หารโครงการ
สัมมนา อภิปราย วิพากษ์วิจารณ์ สังเคราะห์ขอ้ ค้นพบเพื่อใช้ในการออกแบบการวิจยั และ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและสถานประกอบการ
Elements and factors affecting research and curriculum development, arrangement and
administration of seminar projects, discussions, comments, and synthesis of the research
outcomes in order to design research projects and develop curriculums for educational
institutions and work places

17

02-132-603

การวิจัยเชิ งคุณภาพ
3(2-2-5)
Qualitative Research
ปรัชญา และแนวคิดพื้นฐานของการวิจยั เชิ งคุณภาพ ประเภทของการวิจยั เชิ งคุณภาพ การ
ออกแบบการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนโครงการวิจยั และ
รายงานวิจยั เชิงคุณภาพ
Philosophy,basic concepts ofqualitative research, and different types ofqualitative
research,research designs, data collection, data analysis, writing a research projectand
writing up a qualitative research report

02-132-604

การวิจัยเชิ งบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Research
กระบวนทัศน์การวิจยั เชิงบูรณาการ ระเบียบวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริ ง ลักษณะและ
ประโยชน์ข องการวิจยั เชิ งบู รณาการ ยุทธศาสตร์ แ ละแผนงานวิจยั เชิ งบูร ณาการ การ
ออกแบบและบริ หารโครงการวิจยั เชิงบูรณาการ
Concepts and paradigms of integrated research, procedures for seeking the truth with
reference to the nature and benefits of integrated research, strategies and plans for
integrated research, design and management of an integrated research project

02-132-605

ฝึ กปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
3(1-4-4)
Practicum in Classroom Action Research
แนวคิ ด และหลัก การการวิ จ ัย ในชั้น เรี ย น รู ป แบบการวิ จ ัย ในชั้น เรี ย น ขั้น ตอนการ
ปฏิ บตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน การวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
แปลความหมาย และการรายงานผลการวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน
Concepts and principles of classroom action research, types of classroom action
research, procedures for classroom action research, research plans, data collection, data
analysis, interpretation of the data, reporting of the findings, practicum on classroom
action research
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02-141-704

การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและสถานประกอบการ
3(2-2-5)
Curriculum Development for Educational Institutions and Work Places
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและสถานประกอบการตาม
สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อง แหล่ งการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา และทรั พยากร
ท้อ งถิ่ น เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการออกแบบและพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ
Analysis of curriculum development for educational institutions and work places in
relation to the following factors: social, cultural, economic, and political environments,
learning resources, local wisdoms, and localresources

02-141-705

ฝึ กปฏิบัติการพัฒนาหลักสู ตร
3(1-4-4)
Practicum in Curriculum Development
สารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั สภาพความต้องการในการพัฒนาหลักสู ตร สภาพปั ญหา
ของการพัฒนาหลัก สู ตร การออกแบบการจัดการเรี ย นการสอน ฝึ กปฏิ บตั ิ ก ารพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษาและสถานประกอบการ และการทดลองนาหลักสู ตรไปใช้บนพื้นฐาน
การวิจยั
Survey and analysis of current contexts as well as needs for and problems of curriculum
development, designs of learning and teaching management models, practicum on
curriculum development for educational institutions and work places, pilots of designed
curriculums for a research purpose

02-141-706

การประเมินหลักสู ตร
3(2-2-5)
Curriculum Evaluation
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและระบบการประเมินหลักสู ตร องค์ประกอบของการประเมิน
หลักสู ตร รู ปแบบของการประเมินหลักสู ตร การสร้างเครื่ องมือประเมินหลักสู ตร และฝึ ก
ประเมินหลักสู ตร
Concept and principles, theories and systems for curriculum evaluation, elements and
models of curriculum evaluation, designing instruments for curriculum evaluation,
practicum on curriculum evaluation
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02-223-602

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
วางแผน ดาเนินการ เสนอวิทยานิพนธ์ ภายใต้ขอบข่ายของการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
With the approval of program committees, students plan, conduct, and present a thesis
within the scope of research and curriculum development
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3.2 ชื่อ-สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลา
ดับ
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อ - นามสกุล
นางสิ ริลกั ษณ์
หาญวัฒนานุกุล

นางสุภาพร
แพรวพนิต

นางสาวธัญญภรณ์
เลาหะเพ็ญแสง

นายสุทธิพร
บุญส่ง

นางสาวปาริ ชาต
คลื่นสุวรรณ

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

ผูช้ ่วย
ค.อ.ด. (วิจยั และพัฒนา
ศาสตราจารย์
หลักสูตร)
คม. (วิจยั การศึกษา)
วท.บ. (การสอน
คณิ ตศาสตร์)
ผูช้ ่วย
ศษ.ด. (หลักสูตร
ศาสตราจารย์
และการสอน)
คม. (นิเทศการศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร)
กศ.บ. (การสอน
มัธยมศึกษา)
อาจารย์

ค.ด. (วิธีวิทยาการ
วิจยั )
ศษ.ม. (วิจยั และสถิติ
การศึกษา)
ศษ.บ. (บริ หารธุรกิจ)
ผูช้ ่วย
ศษ.ด. (หลักสูตรและ
ศาสตราจารย์
การสอน)
ศษ.ม. (การสอน
สังคมศึกษา)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
อาจารย์

Ph.D. (TESOL)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์)
คบ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จจาก

ปี ที่
จบ

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

2544

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547

มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
บางเขน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่

2546

มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2543
2545

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
The University of Leeds
United Kingdom
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2533

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์ /

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
3

6

6

6

6

9

9

-

3

6

6

6

3

6

6

6

-

3

3

3

2527
2524

2528

2555

2525
2544
2535
2526

3
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลา
ดับ

ชื่อ - นามสกุล

1.

นางอุษาพร
เสวกวิ

2.

3.

4.

5.

6.

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

สาเร็จจาก

รอง
กศ.ด. (วิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
ศาสตราจารย์
หลักสูตร)
วิโรฒประสานมิตร
กศ.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร
นางนนทลี
ผูช้ ่วย
ศษ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พรธาดาวิทย์
ศาสตราจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คหกรรม)
นางสาวประนอม
ผูช้ ่วย
คด. (การวัดและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พันธ์ไสว
ศาสตราจารย์
ประเมินผล
การศึกษา)
กศ.ม. (การวัดผล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
การศึกษา)
วิโรฒประสานมิตร
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒประสานมิตร
นางรสริ น
อาจารย์ คด. (หลักสูตรและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจิมไธสง
การสอน)
ศษ.ม. (หลักสูตรและ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การนิเทศ)
ศษ.บ. (การประถม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษา)
นางสาวริ นรดี
อาจารย์ คด. (หลักสูตรและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พรวิริยะสกุล
การสอน)
ค.ม. (นิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และพัฒนา
หลักสูตร)
ค.บ. (วิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฎพระนคร
ทัว่ ไป)
นางสาวเอมอร
ผูช้ ่วย
คม. (การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญญาศรี วรมย์ ศาสตราจารย์
วิทยาศาสตร์)
คบ. (การสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์)

ปี ที่
จบ
2532

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์ /
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

2545
2529
2524

3

6

6

6

2555

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

2524
2522

2530
2528
2555
2541
2537
2555
2546

2541
2521
2519
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ลา ชื่อ - นามสกุล
ดับ
7.

นายณัฏฐพงศ์
ชูทยั

8.

นางสุ กญั ญา
บุญศรี

ตาแหน่ ง
วิชาการ

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

สาเร็จจาก

ปี ที่
จบ

ผูช้ ่วย
ศศ.ม. (จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526
ศาสตราจารย์
การศึกษาและ
การแนะแนว)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครู
2523
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คม. (การวัดและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
อาจารย์
ประเมินผล
การศึกษา)
คบ. (การสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
วิทยาศาสตร์
และชีววิทยา)

ภาระการสอน ชม./สั ปดาห์ /
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

3

3

3

3

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
รศ.ดร.รัญจวน คาวชิรพิทกั ษ์
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
ผศ.ดร.อลิสรา ชูชาติ
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์
ดร.คมศร วงษ์รักษา

8.

ดร.ไอลดา คล้ายสาริ ด

ตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองผูอ้ านวยการสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
ศึกษานิเทศก์

9.
10.
11.

ดร.ตระการ ก้าวกสิ กรรม
ดร.สุมมนา ระบอบ
ดร.วรรณดี สุทธินรากร

นาวาอากาศเอก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

12.

ดร.ราชันย์ บุญธิมา

สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

สถานทีท่ างาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชการบานาญ
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาจากอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่จะต้องควบคุม กาหนดขอบเขตการทางานที่ชดั เจน การรายงานความก้าวหน้าของ
วิทยานิ พนธ์ทุกภาคการศึกษา การเขียนวิทยานิ พนธ์ตามรู ปแบบที่กาหนด การนาเสนอต่อที่ประชุ มและสอบ
ความรู ้ดว้ ยปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบ รวมถึงผลงานวิทยานิ พนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรื อ ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนกั วิชาการกลัน่ กรอง หรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการที่ มีนกั วิชาการกลัน่ กรองและ
มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม (Full paper)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจยั ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การวิ จ ัย และพัฒ นาหลัก สู ต ร โดยเน้น กระบวนการการพัฒ นาหลัก สู ต รบนพื้ น ฐานการวิ จ ัย เพื่ อ ให้ ไ ด้
องค์ความรู ้ใหม่ที่สามารถนาไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุ ด
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1. สามารถวางแผน กาหนดกรอบแนวคิด และวิธีดาเนิ นงานในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิ พนธ์อย่างเป็ น
ระบบได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนรู ้ ติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยมี
การสื บค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
3. สามารถดาเนิ นงานวิจยั อย่างสร้ างสรรค์ด้วยตนเอง โดยใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ
ดุลยพินิจ เทคนิควิจยั หรื อเทคนิคคานวณ รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุ ปที่สมบูรณ์ได้
4. สามารถสื บค้น ตีความและใช้ความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ เพื่อแก้ปัญหาหรื อจัดการกับ
บริ บทใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการพัฒนาหลักสู ตร
5. สามารถสังเคราะห์และพัฒนาหลักสู ตรบนพื้นฐานการวิจยั ได้อย่างสร้างสรรค์
6. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้การสื่ อสารด้วยปากเปล่าและการเขียนรวมทั้งสามารถ
นาเสนอรายงานแบบเป็ นทางการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายในปี การศึกษาแรกให้กบั คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
2. มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. นักศึกษาทุกคนต้องมีการนาเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอด
ช่วงของการทาวิทยานิพนธ์ให้กบั คณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วยอาจารย์ประจา 3 คน
2. ต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย อาจารย์
ประจา 3 คน และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อย 1 คน
3. นักศึกษาต้องส่ งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี กาหนดข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรอย่างถ่องแท้
ลึกซึ้ ง

ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการเรี ยนการสอนที่มุ่งให้ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทางการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร เพื่อสร้างองค์ความรู้
และสามารถนาองค์ความรู้จากการวิจยั เป็ นฐานใน
การคิดค้นความรู ้ใหม่ๆ
- มีการเรี ยนการสอนโดยใช้เอกสารหรื อสื่ อการสอน
เป็ นภาษาต่างประเทศในบางรายวิชา
- มีการส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

