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วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
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1 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร 31005024xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 
ค.ด. 

M.Ed. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Educational Studies 

 

นเิทศการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร 

ฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

The University of Aberdeen, United 

Kingdom. 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2550 

2540 

 

2527 

2521 

2 นางเกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ  

คงเจรญิ 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

3 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

2557 

2549 

2543 

4 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 35701005xxxxx ผู้ช่วย 

ศาสตร์จารย ์

ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       ความเป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่             

การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง

สู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม อย่างไรก็

ตาม ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบ

เศรษฐกิจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมอยู่ในล าดับต่ า ทิศทางการพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน เป็นผลให้การ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมี

การน าผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า (แผนพัฒนาเศรษกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2564) 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 

รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค

ใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ข้างต้น แผนการ

ศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา ข้อ 4 เพื่อน าประเทศไทย

ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง ในขณะที่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียม

ความพรอ้มของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้

โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 

มีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว

ของภาคการผลิตและบริการ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์

ของยุทธศาสตรช์าติ ในอีก 20 ปีขา้งหน้า 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้วิถีชีวิตของ

คนในสังคมอยู่ในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น มีแนวโน้มการใช้ดิจิทัลในการเพิ่มมูลค่าการใช้ชีวิต

เพื่อยกระดับให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชากรในยุคปัจจุบันก้าวสู่ความเป็นพลเมืองโลก (Global 

citizenship) ที่มีความเช่ือมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลก และมีจิตส านึกร่วมถึงปัญหาใน

ระดับโลก และความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) คือ ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและปลอดภัย ในขณะที่

สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญ ที่ท าให้มีการบริ โภคสินค้า

และบริการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤต

ทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี  ในส่วนของประเทศไทย 

แนวโน้มโครงสร้างประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยปี 2557 

ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมี

ปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ คนไทยส่วน

ใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ 

และการมจีติสาธารณะ (แผนพัฒนาเศรษกิจแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564, หนา้ 8-9)  

 จากสถานการณ์ข้างต้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้

ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ

สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท า

ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต ิฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและ

การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 

โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตาม

บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่
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ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ความเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองดิจิทัลของคนในแต่ละช่วงวัยตาม

ความเหมาะสม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ                 

ของสถาบัน  

          12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษาครูโดยตรงและส าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชาอื่นที่สนใจในการศึกษาต่อในวิชาชีพครู ได้เลือกเรียนระบบที่เพิ่มการเรียนรายวิชาและ

สมรรถนะในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ

ด้านอื่น ได้มโีอกาสเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพครู จึงเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรที่มีความสามารถ

เฉพาะทางเข้ามาประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ครอบคลุมความรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญ

ทางด้านหลักสูตรและการสอน มีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

การเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการ

แก้ปัญหาการศึกษาทั้งในด้านหลักสูตรและการสอน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องยึดถือจรรยาบรรณ และมีความ

มุ่งมั่นในวิชาชีพเป็นหลักส าคัญในการพัฒนา  

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน  

12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาให้กับ

ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 

ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง การพัฒนาต่อยอด

การศึกษาในสาขาการศึกษา และสาขาวิชาอื่นที่สนใจงานด้านการศึกษาหรือการเป็นครู  โดยมีพันธกิจ 

ที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้  

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

                           มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher 
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Education) (TQF: HEd.) โดยมุ่งเนน้การสรา้งบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรยิธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ

และความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษา           

ในอนาคต จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน         

ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ

วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย 

(2) ดา้นการวิจัย 

                            มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่ม  

ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3) ดา้นการบริการวชิาการ 

          มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย             

มากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่ ง เงินทุนของ

สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะการให้บริการวชิาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มกี าลังซือ้สูง เชน่ ภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น 

โดยการด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ

ตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

             (4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม 

ในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย         

เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ 
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เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน             

ในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่ านิยมที่พึงประสงค์ 

ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

12.2.2 พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา  

วิทยาลัยการศกึษา มีพันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

(1) เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

(2) เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพสู่สากล  

(3) เป็นวิทยาลัยที่มุง่รเิริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  

(4) เป็นวิทยาลัยที่มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

(5) เป็นวิทยาลัยที่มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ 

ภูมปิัญญาไทย เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

(6) เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

(7) เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู 

12.2.3  ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

การศึกษา 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ตอบสนอง 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษา ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มีความรู้  

คุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในสังคมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้  

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

      (1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เน้นการ

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน รวมทั้งทางวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มี

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผดิชอบ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ 

(2) ด้านการวจิัย 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เน้นการ

ผลิตบัณฑิตที่สามารถท าการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทุกระดับ สามารถแสวงหา
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องค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการสอนได้ โดยอาศัยการวิจัยกระบวนการศึกษาวิจัยเป็น

เครื่องมือหาค าตอบ อีกทั้งยังเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมในด้านต่าง ๆ และเพื่อ

น าไปสู่การเรยีนการสอนที่มีประสทิธิผลและมีคุณภาพชวีิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว 

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เน้นการ

ผลติบัณฑิต ที่มจีติส านึกและความผูกพันที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการสอนที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มุ่งเน้นการ

ผลิตมหาบัณฑิตที่จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความเข้าใจถึงความเป็นไทย   

อย่างถ่องแท้ มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นน ามาใช้เป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร

และการสอน สามารถเข้าใจและรักษา ความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ในประชาคมโลกอย่างมเีอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  

12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของวทิยาลัยการศึกษา 

  (1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางวิชาการ งานด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ประกอบวิชาชีพ 

(2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตใหม้ีความสามารถ

ในการสร้างองค์ความรู้ ด้านหลักสูตรและการสอนในทุกระดับให้กับทุกองค์กร อย่างเป็นระบบและ

ถูกต้องตามหลักการ 

(3) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีจิตส านึกในการท างาน

หลักสูตรและการสอนเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมและชุมชน 

(4) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรักและ

หวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยใช้ศาสตร์ทางการศึกษา และ

ด้านหลักสูตรและการสอน ให้ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ /ภาควชิา/หลักสูตรอื่น  

  13.1.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

   ไม่ม ี  

 13.3 การบริหารจัดการ 

  13.3.1 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน ซึ่งแต่งตั้งโดยวิทยาลัยการศึกษา ท าหน้าที่ก ากับกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน

หลักสูตร ควบคุมคุณภาพและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน* และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ** ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ท าหน้าที่ก ากับกระบวนการต่าง ๆ ในการ

ด าเนินงานหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ควบคุมคุณภาพและการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    13.3.3 แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน 

และนิสิตในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ

ด าเนนิการ 

    13.3.4 มอบหมายให้คณะอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่บนพื้นฐาน

ความเช่ือในคุณค่าความเป็นมนุษย์ว่าสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพในทุกด้าน ด้วยจิตใจใฝ่

เรียนรู้ ให้เป็นนักการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหา

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทั้งออกแบบ สร้าง ใช้ และวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนตามบริบทของสังคม ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น

กระบวนการและเป็นระบบอย่างมคีุณธรรมจริยธรรมและจติส านึกในวิชาชีพ 

 

 1.2 ความส าคัญ  

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตร 

การออกแบบการเรียนรู้ เป็นผู้น าทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน ในสถาบันการศึกษาและ

องค์กรทุกระดับ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมใน

ศตวรรษที่ 21 และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม  

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

  1.3.1 เป็นครูและนักการศึกษามืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ  

  1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน      

  1.3.3 เป็นผู ้ที ่สามารถพัฒนา และประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ไขปัญหาทางด้าน

หลักสูตรและการสอน รวมทั ้งสามารถปฏิบ ัต ิงานด้านหลักสูตรและการสอน ได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ  

  1.3.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

และผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกด้านความเป็นผู้น าในด้าน
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การพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้เหมาะสมตามโอกาส และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

      1.3.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าเสนอรายงาน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ/

หรือ วิทยานิพนธ์ที ่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ทั ้งในรูปแบบที ่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ หลักฐาน 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามท่ี 

สกอ.ก าหนดสอดคล้องกันกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรของ 

สกอ .  และสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา และตามมาตรฐาน

วชิาชีพคร ู

1.2 ตดิตามประเมินหลักสูตร 

อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานของ สกอ. 

1.3 ติดตามความต้องการ

ของผู้ใชแ้ละการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1. 1 .  ไ ด้ เ อ ก ส า ร

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

เอกสารประกอบ

หลั กสู ต ร ท่ีต ร ง

ต ามม าต ร ฐ าน

ของสกอ.  

 

1. เอกสารหลักสูตร 

2. เอกสารประกอบหลักสูตร 

3. รายงานผลการประ เมิน 

หลักสูตร 

4. รายงานผลการประ เมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑิตของหน่วยงานผู้ใช้

บัณฑิต    

2.การตดิตามคุณภาพการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรตาม

ประกาศของการทรวง

ศกึษาธิการ ประกาศของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

เพื่อด าเนนิงานตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 

5 ด้าน 

2.1 พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนโดย

เนน้การจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 

ด้าน 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

นสิิต 

1. 1. คุณภาพอาจารย์ 

2. 2. คุณภาพบัณฑิต

ตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง (ELO) 

1.  จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ

พัฒนาอาจารยผ์ู้สอน ในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนท้ัง 5 ด้าน 

2. ความพงึพอใจของอาจารย์และ

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ หลักฐาน 

3. การปรับปรุงหลักสูตร 

ให้มีความสอดคล้องและทันสมยั

กับผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดท า

แผนการพัฒนานิสติให้มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของ

นสิิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สกอ. 

3.2 บูรณาการการจัดการ 

เรียนการสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บริหารวชิาการ และการวจิัย 

3.3 จัดการเรียนการสอน

ภาคปฏบัิต ิโดยเนน้ให้นสิิต

ฝึกทักษะและความช านาญใน

วชิาชีพครูอยา่งเพียงพอและ

ตอ่เนื่อง รวมท้ังสง่เสริม

ศลิปวัฒนธรรม 

3.4 พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏบัิต ิที่เนน้

การมสี่วนร่วมของบุคลากรใน

สถานศกึษา 

3.5 พัฒนาทักษะด้าน

หลักสูตรและการสอนของ

อาจารย์ให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

1. ได้หลักสูตร

ปรับปรุงท่ีทันสมัย 

2. ได้รายวชิาท่ี

จัดให้มกีาร 

บูรณาการการ

จัดการเรียนการ

สอนกับกิจกรรม

เสริมความเป็น

ครูและกิจกรรม

วชิาการ 

3. มีรายวชิาได้รับ

การปรับปรุงและ

เพิ่มรายวชิาใหม่ 

4. มีการพัฒนา

ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวชิา

ใหมเ่พื่อให้

สอดคล้องกับยุค

สมัย 

1.  แผนการพัฒนานิสติให้มี

ความพร้อมในการเรียน 

การสอนท้ังภาคทฤษฎแีละ

ภาคปฏบัิต ิ

2. รายวชิาท่ีจัดให้มกีาร 

บูรณาการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรกับกิจกรรมเสริม

ความเป็นครูและกิจกรรม

วชิาการกับบริการวิชาการและ

การวจิัย 

3. ตัวเล่มหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง 2563 รายวชิาท่ีเนน้

ให้นิสติฝึกทักษะและความ

ช านาญในวชิาชีพอย่างเพยีงพอ

และตอ่เนื่อง 

4. ผลการส ารวจความคิดเห็น

ของบัณฑิตและความคิดเห็น

ของผู้ใช้บัณฑิต 

5. จ านวนรายวชิาและ

ค าอธิบายรายวชิาดา้นหลักสูตร

และการสอนท่ีได้รับการ

พัฒนาขึ้นใหมใ่นแต่ละปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

(ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลา

การศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

และให้สอบวัดความรูท้างดา้นภาษาอังกฤษ 

  คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

หมวดที่ 1 การรับเข้าศกึษา ข้อ 7 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา      

  7.1 วุฒิการศึกษา 

   7.1.3 ปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรหีรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  7.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอัน

ได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

  7.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด 

  7.4 เป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  7.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด          
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

1) แผน ก แบบ ก2   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2  15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  15 15 15 15 

2)  แผน ข (1)  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  30 30 30 30 

3) แผน ข (2) (สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  30 30 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

3,000,000 

900,000 

2,100,000 

3,300,000 

990,000 

2,310,000 

3,630,000 

1,089,000 

2,541,000 

3,992,000 

1,197,000 

2,795,000 

4,391,000 

1,317,000 

3,074,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

2,192,000 

512,000 

600,000 

600,000 

480,000 

2,411,000 

563,000 

660,000 

660,000 

528,000 

2,651,000 

619,000 

726,000 

726,000 

580,000 

2,915,000 

681,000 

798,000 

798,000 

638,000 

3,207,000 

749,000 

878,000 

878,000 

702,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

2,400,000 

2,400,000 

2,640,000 

2,640,000 

2,904,000 

2,904,000 

3,194,000 

3,194,000 

3,513,000 

3,513,000 

4. งบเงินอุดหนุน 500,000 550,000 605,000 665,000 131,000 

รวมรายจ่าย 8,092,000 8,901,000 9,790,000 10,766,000 11,842,000 

5. ค่าใชจ้่ายตอ่หัวต่อปี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
 

2.7  ระบบการศึกษา 

    √ แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

 √ อื่นๆ (ระบุ) แบบผสมผสานทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

3.1.1.1  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1) แผน ก แบบ ก2  และ แผน ข(1)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 36(5) หน่วยกิต ไม่สามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

2) แผน ข(2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48(5) หน่วยกิต

สามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1)  โครงสรา้งหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

หมายเหตุ   1. แผน ก แบบ ก2 และแผน ข(1) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน ตามเกณฑ์ มคอ.และสกอ. ไม่สามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

2. แผน ข(2) หมายถงึ โครงสร้างหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตาม

เกณฑ์ มคอ.และสกอ. สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

3. นิสิตท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่าน

ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษ

แบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 3(3-0-6) 

  

 

 
 

ล าดับ 

 
 

 

รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 

แผน ก 

แบบ  

ก1 

แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน ข แผน ก แบบ  

ก2 

แผน  

ข(1) 

แผน  

ข(2) 

1 งานรายวชิา (Coursework)  

ไม่น้อยกว่า 

   24 30 42 

1.1 หมวดวิชาวิชาแกน - - - 9 9 9 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะดา้น    15 21 33 

   1.2.1 วิชาเอก - - - 9 9 9 

   1.2.2 วชิาชีพครู 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การปฏิบัตกิารสอน 

- - - - 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

12 

6 

   1.2.3 วิชาเลือก    6 12 6 

2 วทิยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 12 - 12 - - 

3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  - - 3-6 - 6 6 

4 วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - (5) (5) (5) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 36 36 36(5) 36(5) 48(5) 
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3.1.3 แผนรายวิชาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 3.1.3.1 การศึกษาตามแผน ก แบบ ก2    จ านวน  36(5) หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน จ านวน 9  หน่วยกิต 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Sciences  

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 

 Digital Innovation Technology for Educational  

177703 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

 

     

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 15 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเอก จ านวน  9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5) 

 Curriculum Theories and School Curriculum  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

 Research for Curriculum and Instruction Development  

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Instructional Effectiveness Development for Teaching in English  
 

 2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

177721 การจัดการหลักสูตร                                      3(2-2-5)     

 Curriculum Management  

177722 การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนากระบวนการคิด* 3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Process Development  

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน และการนเิทศ* 3(2-2-5) 

 Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision  

177724 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน* 3(2-2-5) 

 Synthesis of Curriculum and instructional research  

177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม* 3(2-2-5) 

 Inclusive Learning Development  

177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 3(2-2-5) 

 Online Curriculum Development  
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177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Curriculum and Instructional Innovation  

 

3) วิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

177793 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

177781  สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

177782 ภูมภิาคศึกษา 

Ragional Studies 

1(0-2-1) 

 

3.1.3.2 การศึกษาตามแผน ข (1)    จ านวน  36(5) หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน จ านวน 9  หน่วยกิต 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Sciences  

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 

 Digital Innovation Technology for Educational  

177703 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

 

     

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 21 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเอก จ านวน  9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5) 

 Curriculum Theories and School Curriculum  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

 Research for Curriculum and Instruction Development  
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177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Instructional Effectiveness Development for Teaching in English  

 

 2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 12 หน่วยกิต 

177721 การจัดการหลักสูตร                                      3(2-2-5)     

 Curriculum Management  

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด* 3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Process Development  

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน และการนเิทศ* 3(2-2-5) 

 Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision  

177724 การสังเคราะหง์านวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน* 3(2-2-5) 

 Synthesis of Curriculum and instructional research  

177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม* 3(2-2-5) 

 Inclusive Learning Development  

177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 3(2-2-5) 

 Online Curriculum Development  

177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Curriculum and Instructional Innovation  

   

 

3) การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 

177792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study  
 

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

177781  สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

177782 ภูมภิาคศึกษา 

Ragional Studies 

1(0-2-1) 
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3.1.3.2 การศึกษาตามแผน แผน ข (2) จ านวน  48(5) หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกนไม่น้อยกว่า จ านวน  9 หน่วยกิต 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Social Sciences  

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 3(2-2-5) 

 Digital Innovation Technology for Educational  

177703 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กบัการประกันคุณภาพการศกึษา 3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

 

     

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 33 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาเอก จ านวน  9 หน่วยกิต 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตรสถานศกึษา 3(2-2-5) 

 Curriculum Theories and School Curriculum  

177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

 Research for Curriculum and Instruction Development  

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Instructional Effectiveness Development for Teaching in English  

 

 2.2) กลุ่มวิชาชีพครู จ านวน 18 หน่วยกิต 

        2.2.1) วิชาชีพครู จ านวน   12 หน่วยกิต 

177711 ปรัชญาการศกึษาและจติวิทยาการศกึษา  3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and  Educational Psychology  

177715 ความเป็นครูมอือาชีพ 2(2-0-4) 

 Self - Actualization for Professional Teachers  

177716 ทฤษฎีการจัดการเรยีนรู้และการจัดการช้ันเรยีน 3(2-2-5) 

 Learning Management Theories and Classroom Management  

177717 การสรา้งความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3(2-2-5) 

 Building Relationships with Parents and Communities  

177718 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน 1 หน่วยกิต  

 Professional experience Practicum during study (60 ช่ัวโมง) 
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       2.2.2) การปฏิบัติการสอน              6  หน่วยกิต 

177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 3 หนว่ยกิต (240 ช่ัวโมง) 

 Teaching Practice in School 1  

177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง) 

 Teaching Practice in School 2  
 

 2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า      จ านวน   6 หน่วยกิต 

177721 การจัดการหลักสูตร                                      3(2-2-5)     

 Curriculum Management  

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด* 3(2-2-5) 

 Learning Management for Thinking Process Development  

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน และการนเิทศ* 3(2-2-5) 

 Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision  

177724 การสังเคราะหง์านวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน* 3(2-2-5) 

 Synthesis of Curriculum and instructional research  

177726 การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบเรียนรวม* 3(2-2-5) 

 Inclusive Learning Development  

177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 3(2-2-5) 

 Online Curriculum Development  

177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Curriculum and Instructional Innovation  

146721 การจัดการหลักสูตร                                      3(2-2-5)     

 Curriculum Management  
 

4) การค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 หน่วยกิต 

177792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  6 หนว่ยกิต 

 Independent Study  
 

5) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 
Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

177781  สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

177782 ภูมภิาคศึกษา 
Ragional Studies 

1(0-2-1) 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

 

1) การจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2  
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177701 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์  

Research Methodology in Social Sciences 

3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา  

Digital Innovation Technology for Educational 

3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎีหลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา  

Curriculum Theories and School Curriculum 

3(2-2-5) 

177713 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและการสอน  

Research for Curriculum and Instruction Development 

3(2-2-5) 

146700 ภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177703 การวัดและการประเมนิผลการเรยีนรูก้ับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

3(2-2-5) 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Instructional Effectiveness Development for Teaching in English  

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177781 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar (ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177793 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

177782 ภูมิภาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

 177793 วิทยานิพนธ ์ 6 หน่วยกิต 

 Thesis  

  รวม 6 หน่วยกิต 
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2) กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข (1)   
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177701 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์  

Research Methodology in Social Sciences 

3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา  

Digital Innovation Technology for Educational 

3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎีหลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา  

Curriculum Theories and School Curriculum 

3(2-2-5) 

177713 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและการสอน  

Research for Curriculum and Instruction Development 

3(2-2-5) 

146700 ภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177703 การวัดและการประเมนิผลการเรยีนรูก้ับการประกันคุณภาพการศึกษา  

Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

3(2-2-5) 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

Instructional Effectiveness Development for Teaching in English 

3(2-2-5) 

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177781 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 12(1) หนว่ยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

177782 ภูมภิาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 6(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177xxx รายวิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 Major Elective   

177792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

  รวม 6 หน่วยกิต 
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3) กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข (2) 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177701 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์  

Research Methodology in Social Sciences 

3(2-2-5) 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา  

Digital Innovation Technology for Educational 

3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎีหลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา 

Curriculum Theories and School Curriculum 

3(2-2-5) 

177713 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและการสอน  

Research for Curriculum and Instruction Development 

3(2-2-5) 

146700 ภาษาองักฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

Intensive English for Graduate Studies  

3(3-0-6) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177703 การวัดและการประเมนิผลการเรยีนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

 

177711 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา  3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and  Educational Psychology  

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Instructional Effectiveness Development for Teaching in English  

177716 ทฤษฎีการจัดการเรียนรูแ้ละการจัดการช้ันเรยีน 3(2-2-5) 

 Learning Management Theories and Classroom Management  

177718 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน  

Professional experience Practicum during study 

1 หน่วยกิต  

(60 ช่ัวโมง) 

177781 สัมมนา  1(0-2-1) 

 Seminar  (ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 13(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177715 ความเป็นครูมอือาชีพ 2(2-0-4) 

 Self - Actualization for Professional Teachers  

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 3 หนว่ยกิต  

 Teaching Practice in School 1 (240 ช่ัวโมง) 

177792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

177782 ภูมภิาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 11(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177717 การสรา้งความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3(2-2-5) 

 Building Relationships with Parents and Communities  

177xxx รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 3 หน่วยกิต  

 Teaching Practice in School 2 (240 ช่ัวโมง) 

177792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study  

  รวม 12 หน่วยกิต 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา    3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies                                     (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ระดับปริญญาโท โดยเน้นดา้นการอา่น และการเขียนเชงิวิชาการ 

 Academic English at intermediate and upper- intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

 

177701 ระเบียบวิธีวจิัยทางสังคมศาสตร์       3(2-2-5)  

Research Methodology in Social Science 

  หลักการ แนวคิด การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยผสานวิธี ความหมายและ

ระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการและ

การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรม การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพ สถิติเพื่อการวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเรียนการสอน 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ผลงานตนเองและผูอ้ื่น  

  Concepts, principles of quantitative, qualitative, and mixed method research, research definitions 

and methodology, research types, research models, classroom action research, procedures of 

research and innovation design, instrument construction and verification, research statistics, data 

analysis, research report writing, research implications for teaching and learning development, 

research ethics, and plagiarism 

 

177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศึกษา                                  3(2-2-5)  

 Digital Innovation Technology for Educational 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อหลากรูปแบบ ทักษะส าหรับการจัดการ

เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านสื่อหลากรูปแบบเพื่อจัดการเรียนรู้ 

การบูรณาการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและออนไลน์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนแบบผสมผสาน การผลิต

สื่อการศกึษาแบบเปิดส าหรับมหาชน กฎหมายดิจิทัล การจัดการความรูท้างดิจทิัล การสรา้งสรรค์และ

ผลตินวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีดจิทิัลผา่นสื่อหลากรูปแบบ และงานวิจัยในปัจจุบัน   

Theories related to innovation for multimodal literacies, skills for learning management 

through digital technology, application of digital technology through multimodalities for learning 
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management, integration of tools for teaching and learning management in onsite and online 

classrooms, flipped classroom, blended learning, production of open educational resources for 

massive open online courses, digital laws, digital knowledge management, creating and producing 

learning management innovation using digital technology through multimodalities, and current 

research      

 

177703 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality Assurance 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสรา้งและใชเ้ครื่องมือ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ปฏิบัติการ

ออกแบบสร้างเครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา ด าเนนิการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวัดผลประเมินผล ตลอดจนใช้ความรู้การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 

Principles, concepts and practices in learning assessment and evaluation, the development 

and use of tools for assessment and evaluation, assessment and evaluation according to national 

curriculum, the use of its results to develop learners, principle, concepts, practices in educational 

administration quality and quality assurance, practices in educational quality, educational quality 

assurance, internal and external school quality assurance, practice in designing tools for educational 

assessment and evaluation, quality assurance conduction, ethics and the code of conducts including 

the use of assessment and evaluation and quality assurance for learner’ s problem solving and 

learner’s development  

 

177711 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา     3(2-2-5 ) 

Educational Philosophy and Educational Psychology 

ปรัชญา ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดหลักที่ใช้ในการจัดการศึกษา จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยา

พัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 

การให้ค าแนะน าช่วยเหลอืผูเ้รียนรู้จักศักยภาพตนเองมากยิ่งขึน้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาและ

จติวิทยาไปก าหนดเป็นแนวทางการจัดการศกึษาสอดคล้องกับบริบท เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนตามศักยภาพอย่างมคีุณธรรมและสร้างสรรค์ 

Philosophy, philosophy in education and principles of education administration, foundation 

psychology, developmental psychology, learning psychology, educational psychology, guidance and 
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psychological counselling for learners recognize their own potential even more, counselling for holistic 

individual development, applying  philosophical and psychological concepts to determine educational 

practices with the understanding and support of learners’  learning based on  their communities, 

learning potential morally and creatively   

 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา                3(2-2-5) 

Curriculum Theories and School Curriculum  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร รูปแบบ

หลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การ

จัดการหลักสูตร หลักสูตรแม่บท แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย 

หลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรที่เช่ือมโยงกับบริบทของชุมชน 

Principles and concepts of curriculum, curriculum theories, curriculum models, curriculum 

development, curriculum implementation, curriculum evaluation, curriculum management, 

national/ core curriculum, trends on curriculum development and school curriculum in Thailand, 

curriculum for the 2 1 st learners, The practices of school curriculum and local curriculum, the 

importance of the integration of curriculum development and community context.    

 

177713 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน      3(2-2-5) 

  Research for Curriculum and Instruction Development  

กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย  การ

ออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสร้างเครื่องมือวิจัย การด าเนินการวิจัย การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการ

น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การน าผลการวิจัย

ไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน บูรณาการความรู้ทางหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมและงานวิจัยที่ทันสมัยที่อยู่บนฐานบริบทชุมชนที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Research methodology for curriculum and instruction, research planning and research 

proposal writing, curriculum and instruction design, the construction of research tools, research 

conduction, data collection, data analysis and interpretation, conclusion, discussion and suggestion 

for the use of research results to develop curriculum and instruction, to integrate curriculum and 

instruction knowledge to develop innovation and modern research work with the context- base 

alongside the professional ethics.   
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177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ     3(2-2-5)  

Instructional Effectiveness Development for Teaching in English 

 หลักการพื้นฐานและประเด็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจากมุมมองสหวิทยาการ แนวคิด

และทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การประยุกต์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการท างานใน

บริบทที่หลากหลายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หลักการและทักษะการจัดการเรียนรู้เป็น

ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การจัดท าแผนการเรียนรู้เป็น

ภาษาอังกฤษและน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงในห้องเรียน  การสรา้งบรรยากาศการจัดการช้ันเรียน

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่รว่มกันอย่างสันติ 

 Thai language and culture for teacher, foreign language for professional development of 

teacher, skills in listening, speaking,reading writing,Thai and foreign language for accurate meaning 

communication, using language and culture for peaceful coexistence, principles and instructional 

skills, instructional techniques, instructional problem survey, selection of  instructional method for 

solving instructional problem, instructional media, assessment and evaluation,  and the use of 

language and culture for coexistence, lesson planning in English and practices for the real action in 

classroom, the creation of learning environment, classroom management leading the learners’ 

learning, enhancing learning, paying attention and accepting the individual difference of the learners 

 

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ        2(2-0-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Self actualization for Professional Teachers 

 ความหมายและความส าคัญของวิชาชีพครู บุคลิกภาพครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ

การเป็นผู้น าทางวิชาการ สภาพงานครู ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมและจริยธรรม

ของครู ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพครู แนวทางการพัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

รู้เท่าทันสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองเข้มแข็ง สามารถ

แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ น าแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสรา้งภูมิคุม้กันใหผู้เ้รียน และมีจิตวญิญาณความเป็นครู 

Definition and importance of  teacher profession, teacher personality, ; characteristics of 

good teachers; creating good attitudes towards teacher profession,  state of teacher work, being 

professional teacher in the 21st century, teacher’ s morals and ethics, teacher’ s community of 

practice, teaching professional standard and teacher codes of conduct, teacher law, self-developed 

as a knowledgeable person, modern and  up-to date with the contextual change, keeping up to the 

society, being a good role model, possessing the morality and ethics, strong citizenship, being able 
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to search for self- developed knowledge, inspiring to be curious learner, raising philosophy of 

‘Sufficiency Economy’ to boost immune system for the learner and to master  teacher spirituality. 

 

177716 ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรยีน                                  3(2-2-5) 

Learning management Theories and Classroom Management 

ทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรยีน รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการ

ช้ันเรยีน เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู ้และการจัดการช้ันเรียนในศตวรรษที่ 

21 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน และการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมี

ความสุขโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนรู้ด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู 

          Theories and principles of learning management and classroom management, models of 

learning management and classroom management, technique and skill on learning management, 

methods of learning management and classroom management in 21st century, practices in learning 

activities management and classroom management and the creation of atmosphere for happy 

learner with the awareness on learner’s well-being, awareness and value on learning management 

with teacher spirituality   

 

177717 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน     3(2-2-5) 

Building Relationships with Parents and Communities 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับชีวิตและ

ชุมชน การเข้าถึงบริบทของชุมชน การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม การส่งเสริม

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสื่อสารและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน หลักการและการ

ออกแบบการเรียนรู้บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การออกแบบและจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโดย

ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน เห็น

คุณค่าของวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

Study, analyze, synthesize and discuss on the relationship among education relating to life 

and community, community access, co-existence under different cultures, promotion of culture and 

local wisdom conservations, communication and collaboration with parents and community, to either 

develop or solve students, build networking among parents and community, principle and learning 

design based on cultural and wisdom, design and manage student competence project using 

community- based approach, awareness on the importance of good relationship between parents 

and community, value on culture and local wisdom  
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177718 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน                             1 หน่วยกิต (60 ช่ัวโมง) 

          Professional experience Practicum during study 

ศกึษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศกึษาด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าช้ัน 

ครูผู้สอน ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 

มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู  

 Study and gather school information, educational administration and management in 

academic affairs, school budget, personnel affairs, general administration, community context culture 

and local wisdom, internal quality assurance system, practices in developing educational quality 

project, observation on teachers’ roles, duties, and responsibilities of teacher as class teacher, subject 

teacher, guidance counsellor teacher, practices the duties of class teacher, applying to use basic 

psychology, developmental psychology, educational psychology, psychology for counseling analyzing 

and developing students’ potential, proposing learner individual development, performing 

appropriate personality as being a professional teacher with honesty, responsibility, and disciplining 

to be good teacher, honest, responsible, and discipline in teacher’s task.  

 

177721 การจัดการหลักสูตร                                                                          3(2-2-5)                                     

 Curriculum Management 

 หลักการ รูปแบบ กระบวนการจัดการหลักสูตร ปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการจัดการ

หลักสูตร การน าระบบการประกันคุณภาพการศกึษามาใช้ในการจัดการงานด้านหลักสูตรและการสอน

ให้มปีระสิทธิภาพ 

 Principles, models, and processes of curriculum management, factors and obstacles affecting 

curriculum management, effectively use of quality assurance system on managing curriculum and 

instruction tasks. 
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177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด     3(2-2-5) 

Learning Management for Thinking Process Development 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนากระบวนการคิด การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แบบไตร่ตรอง กระบวนการคิดแก้ปัญหา การ

ประเมินการคิด เทคนิค การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาแนวทางการ 

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้และสร้าง

นวัตกรรมอย่างมคีุณธรรม 

Theories in thinking and thinking process development, promotion of critical thinking process 

skill, creative thinking, reflective thinking, process of problem solving thinking, thinking evaluation, 

techniques, learning process management for thinking process, developing in the line of learning 

management for the development of thinking process with morals 

 

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน และการนิเทศ      3(2-2-5) 

Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision 

ศึกษาวิเคราะห์สภาพ ปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตร 

การสอน และหรือการนิเทศการสอน ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือ การสอน และ/หรือการ

นิเทศการสอนในโรงเรียน สถาบัน องค์กร และหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้บริบทเป็นฐาน ทดลองน าไปใช้ใน

สถานการณ์จริง สัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ชุมชนวิชาชีพ จากการน านวัตกรรม

ทางดา้นหลักสูตร และ/หรือ การสอน และ/หรือ การนเิทศการสอนไปปฏิบัติในสถานการณจ์รงิ 

Aalyzing problems and guiding for problem solving and innovation development on 

curriculum, instruction and supervision, Practices in curriculum development, instruction and/or 

supervision in school, in institution, in organization and in other sectors by using context-based. 

Implementing  in real situation, seminar in problems and guides for solving problems on taking 

innovation related to curriculum, instruction and/or supervision into practice in real situation by using 

professional learning community 

 

177724 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน     3(2-2-5) 

Synthesis of Curriculum and instructional research 

การสังเคราะห์งานวิจัยในด้านหลักสูตรและการสอนที่ทันสมัย การวิเคราะหอ์ภิมาน การศกึษา

และวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน จากงานวิจัยคัดสรร และการใช้ผล

การสังเคราะหง์านวิจัยในด้านหลักสูตรและการสอน การเขียนการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทางด้าน

หลักสูตรและการสอน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตร

และการสอนที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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A synthesis of up- to- date curriculum and instructional research, meta- analysis, studying 

and analyzing  the trends, directions  on the development of curriculum and instruction from selected 

researches, the use of research synthesis in curriculum and instruction development, literature-

reviewed writing on curriculum and instruction for determining research procedure and developing 

innovation on curriculum and instruction correctly due to codes of conduct   

 

177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรยีนรวม      3(2-2-5) 

Inclusive Learning Development 

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม ความสัมพันธ์ระหว่าง

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้เครื่องมือคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร่วมกับ

ผู้ปกครอง การประเมินพัฒนาการรายบุคคล น าไปสู่การจัดกิจกรรมเฉพาะรายบุคคล IEP IIP เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงสุด เน้นชุมชนเป็นฐาน ตลอดจนการประเมินสถานศึกษาเรียนรวม  

ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้แบบเรียนรวมด้วยจิตวญิญาณความเป็นครู  

Theories, principles, concepts, goal of inclusive learning management, relationship between 

curriculum and inclusive learning management, the use of screening tools to individually classify 

learners with parents, individual developmental evaluation, inclusive learning evaluation ( IEP IIP) , 

especially community based learning, Educational quality assurance, and practice in inclusive 

learning with teacher’s spirituality 

 

177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                       3(2-2-5) 

Curriculum and Instructional Innovation 

แนวคิด ทฤษฎี บทบาทของนวัตกรรมร่วมสมัย การออกแบบและประยุกต์ นวัตกรรมทางด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อใช้นวัตกรรมร่วมสมัยทางด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ การประเมินนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ตระหนักถึง

ความส าคัญในการพัฒนาและใช้นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี

คุณธรรม 

Concepts, theories, roles of contemporary innovation, designing and applying innovation  on 

curriculum and learning management, environment arrangement for implementation of 

contemporary  innovation on curriculum and instruction, assessment of curriculum and learning 

management innovation, awareness on the importance of developing and using innovation in 

curriculum and learning management with morals 
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177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                       3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง)      

          Teaching Practice in School 1 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัด

และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการ

สื่อสาร สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รียน สร้างแรงบันดาลใจใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้ฝเ่รียนรู้ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

วัดและประเมินผลและการวิจัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักและศรัทธาใน

วิชาชีพคร ู

Investigation school curriculum and subject course curriculum, learning management, practices in 

learning design, learning management and classroom management, development and use of digital 

innovation technology for learning, the uses of Thai and English languages for learning management and 

communication, constructing measurement and evaluation tools for the major subject, designing classroom 

action research for learner problem solving, To inspire students to be passionate about learning and creating 

innovation. possessing morals and ethics in measurement and evaluation and research, behaving as a role 

model with positive attitude towards teacher profession, love and faith in the teacher profession 

 

177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          3 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง) 

           Teaching Practice in School 2 

 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ตามความถนัดและความสนใจ ใหม้ีปัญญารู้คดิและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน ใช้ความรู้

การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและ

สามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผูเ้รียน มีคุณธรรม

จริยธรรม และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 Practice to manage learning in the major subject area, integrate knowledge toward major 

contents, curriculum, teaching science, and digital technology for leaning management, use knowledge 

of measurement and evaluation, and educational research to solve learning problem and develop learner, 

be able to use Thai and English to manage learning, participate in educational quality assurance, 

participate with professional learning community, connect with student-parents and community, be 
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ability to creatively work with other, follow changing of world context, embrace self-awareness 

socialization, be able to use philosophy of sufficiency economy initiative to teach student for risk 

management, be ethics and be professional teachers spirituality 

 

177719 สัมมนา          1(0-2-1) 

 Seminar                    (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การน าเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน สัมมนาประเด็นหัวข้อการ

ท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางการหลักสูตรและการสอน การน าเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์/การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการวิพากษ์ 

 Presenting problems and trends in curriculum and instruction research, seminar 

thesis/ Independent Study topics of curriculum and instruction, presenting thesis/ Independent Study 

proposal for cementation 

 

177782 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies                                                                    (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศกึษาข้อมูลและเอกสารทางการศกึษา เศรษฐกิจ การเมอืง สังคม สภาพภูมศิาสตร์ ภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศตา่งๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศกึษาดูงานในและหรอืต่างประเทศ 

Study data and documents of other countries in education, economics, politics, social 

sciences, geography, languages and cultures in comparison with Thailand, including study visit in 

Thailand or aboard  

 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู ้

 Investigating, data collecting, researching, analyzing and synthesizing, report 

writing, presenting and discussing, publishing on curriculum and instruction topic 

 

 

 

 

 

38



 

177793 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 

 Thesis 

 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตพีิมพ์เผยแพร่  

 Analyzing, synthesizing, developing curriculum and instruction by systematic research 

methodology, problem solving, publishing on curriculum and instruction topic 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  177    หมายถึง  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาพืน้ฐานทางการศกึษา 

  เลข 1-4  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  เลข 6  หมายถึง  การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 

  เลข 8  หมายถึง รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 

  เลข 9  หมายถึง  การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคนิพนธ์  

       และวิทยานิพนธ์ 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

39



 

3.2 ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายสมบัต ินพรัก 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

อังกฤษ-ไทย 

M.S. University of Baroda, India 

M.S. University of Baroda, India 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา ประสานมติร 

2537 

2519 

2512 

2 นางธิดาวัลย์ อุน่กอง 35207002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2558 

2545 

2536 

3 นางสาวน้ าฝน กันมา 36508000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

4 นายลือชา ลดาชาต ิ 39201007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

วชิาชีพคร ู

ฟิสิกส์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 

2545 

2544 

5 นายสันติ  บูรณะชาต ิ 35509001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

6 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational  

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

7 นางสาวโสภา อ านวยรัตน์ 35019005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

อาชีวศกึษา 

การบริหารงานบุคคล 
 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2542 

2540 

8 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร* 31005024xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

M.Ed. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Educational Studies 

 

นเิทศการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร 

ฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

The University of Aberdeen, United 

Kingdom. 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2550 

2540 

 

2527 

2521 

9 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 32203001XXXXX 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2547 

10 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต*์ 35701005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

11 นางเกศราพรรณ  

พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ* 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศึกษา 
 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

12 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน* 35504000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี
 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

2557 

2549 

2543 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

13 นายศานิตย ์ศรีคุณ 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ศษ.ม. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร์การศึกษา 

การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2562 

2550 

2549 

2548 
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3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นางดวงเดอืน พันธุมนาวนิ ศาสตราจารย์ Ph.D. 
Social Psychology and 

Cultural 

2 นางสาวส าลี ทองธิว รองศาสตราจารย์ Ph.D. Curriculum and Instruction 

3 นางสุนันท์ สังข์อ่อง รองศาสตราจารย์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

4 นายนิพนธ์ คันธเสว ี ศาสตราจารย์ Ph.D. Higher Education 

5 นายยุวัฒน์ วุฒเิมธี ศาสตราจารย์พิเศษ Ph.D. Education Extension 

6 นางเทียมจันทร์ พานชิย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ปร.ด. การศึกษา 

7 นางวารีรัตน์ แก้วอุไร รองศาสตราจารย์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

8 นายต่าย เซี่ยงฉ ี รองศาสตราจารย์ กศ.ด. วจิัยและพัฒนาหลักสูตร 

9 นายประจักษ ์สายแสง รองศาสตราจารย์ Ph.D. Philosophy 

10 นายส าราญ มแีจ้ง รองศาสตราจารย์ ค.ด. 
การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

11 นายไพโรจน์ ด้วงนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 
Industrial Education and 

Innovation Technology 

12 นายสุชาติ ลีต้ระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. วจิัยและพัฒนาหลักสูตร 

13 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล อาจารย์ Ph.D. Social Psychology 

14 นายปรีด ีโชติช่วง อาจารย์ Ph.D. Development Education 

15 นายสหัสชัย มหาวรีะ อาจารย์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

16 นางอรุณี  เมอืงมา อาจารย์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 แผน ข (2) มีการฝึกงานวิชาชีพในการเรียนรายวิชา จ านวน 6 หนว่ยกิตดังนี ้

 177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 3 หนว่ยกิต (240 ช่ัวโมง) 

 177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง) 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ที่ เหมาะสมกับบริบท

และส่งเสริมผู้เรยีนใหไ้ด้รับการพัฒนาในทุกด้าน 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

งานวิจัยของวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ/หรือการสร้างนวัตกรรม

ทางหลักสูตรและการสอน โดยให้มีมาตรฐานและผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ตาม Curriculum 

Mapping และดูค าอธิบายในหมวด 4 ข้อ 2  

5.3 ช่วงเวลา 

 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  แผน ก แบบ ก2  เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 36(5) หนว่ยกิต 

      - เรียนรายวิชา           24 หนว่ยกิต 

      - ท าวิทยานพินธ์  12 หนว่ยกิต  

      แผน ข (1)   เรียนรายวิชาและท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 

36(5)  หนว่ยกิต 

      - เรียนรายวิชา           30  หนว่ยกิต 

      - ท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต  

  แผน ข (2)   เรียนรายวิชาและท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 

48(5)  หนว่ยกิต 

      - เรียนรายวิชา           42 หนว่ยกิต 

      - ท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

  ทุกแผนการเรียน เรยีนรายวิชาไม่นับหน่วยกิต จ านวน 5หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 นิสติเลือกประเด็นที่สนใจ 

  5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตคนละ 1 ท่าน 

  5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเรื่อง และด าเนินการศึกษาหัวข้อคัดสรรให้

เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

  5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้าให้

อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

  5.5.5 จัดให้มีการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

 5.6 การประเมินผล 

  5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรรทาง

หลักสูตรและการสอน 

  5.6.2 ผู้สอนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน 

  5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
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  5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

  5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธห์รือกจิกรรมของนิสติ 

1. มีกระบวนการคิดอย่างมเีหตุมผีล 1. บูรณาการและพัฒนากระบวนการคิด ในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

2. มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมีวนิัย

ในตนเอง 

1. จัดการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับบทบาทผู้น าทาง

การศกึษา 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องแก่

นิสติ 

3. เชญิผูม้ีประสบการณด์้านการเป็นผู้น าทาง

การศกึษามาบรรยายพิเศษให้กับนิสติ 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ผู้อื่น

แก่นสิิต 

3. มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 1. บูรณาการเนื้อหาด้านคุณธรรม จรยิธรรมไว้ตลอด

หลักสูตร 

2. ปลูกฝังให้นสิิตมคีวามรักและเคารพในอาชีพ 

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) บรรยายให้นสิิตตระหนักถึงลักษณะและความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

ครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 และ/หรือยกตัวอย่างลักษณะของครูที่มีและไม่มีลักษณะกัลยาณมิตรธรรม 

พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของครูทั้ง 2 ลักษณะนี้ และ/หรือยกตัวอย่างปัญหาใน

ปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากครูขาดคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างของข่าวที่เกิดขึ้นใน

ชีวติประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับครูและเด็ก ให้นสิิตได้ช่วยกันวิเคราะหถ์ึงสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น พร้อมกับ

ช่วยกันระดมความคดิเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

  (2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์นอกห้องเรียนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การเสียสละ 

การให้อภัยและการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ/หรือสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการท างานเพื่อชุมชน 

การพัฒนาชุมชนโดยใช้การศกึษา โดยการที่อาจจะให้นสิิตได้ลงพื้นที่จริงไปพบปะประชาชน จัดกิจกรรมที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนโดยใช้การศกึษาที่นิสติได้ศกึษาไปนั้นเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นสิิตได้

เล็งเห็นคุณค่ารู้สกึรักและปกป้องชุมชน 

  (3) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแกศิษย์ โดยให้

ความส าคัญกับความตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรียนและความซื่อสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย และ

เคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

  (4) ให้ความส าคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น โดยสอดแทรก

เรื่องระเบียบวินัย การเข้าช้ันเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามค าสั่งที่มอบหมาย เพื่อให้รู้หน้าที่

และความรับผดิชอบของตนเอง พร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแนวทางแก้ไข 

  (5) สอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม โดยมอบหมายงานให้ท า

นอกช้ันเรียนและภายหลังเสร็จสิ้นภาระงานชิ้นนั้นให้เพื่อนร่วมกันประเมินความมีส่วนร่วมหรือความร่วมมือ

ของนักเรียนแต่ละคน  เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานรว่มกับผูอ้ื่นและให้น าเสนองานหนา้ช้ัน 

  (6) มอบหมายภาระงานให้ท าโดยเน้นการท างานเพื่อสาธารณะประโยชน์  

 2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มอบหมายใหท้ ารายงานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู และ/หรอื 

(2) ประเมนิจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ประเมนิจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสังคม 

  (4) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนในช้ัน

เรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมีการ

ลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ื่น 

(5) ประเมนิจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรยีน 

(6) ประเมนิจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ 

  

47



 

 

 

 

 2.2 ความรู้ 

        2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

    2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยเน้นใหน้ิสติเข้าใจหลักการ มีความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ในทฤษฎีด้านการศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและจาก

ประสบการณ์ เพื่อเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติส่งผลผูเ้รียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

(2) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเรื่องความเป็นครูไว้กับการสอนทุกหัวข้อ             

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการศึกษา และ/หรือมอบหมายการค้นคว้าพิเศษให้กับนิสิตโดยให้เชื่อมโยงเรื่อง

ความเป็นครูกับหัวข้อตา่ง ๆ พร้อมทั้งจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ

เรื่องของความเป็นครูมาให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษาในเนื้อหาเรื่องความ

เป็นครู 

(3) สอดแทรกกิจกรรมหรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทางวิชาการที่

ส าคัญ เช่น การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นสิิตได้เห็นภาพของเหตการณห์รอืข่าวสารที่ยกตัวอย่างมา 

(4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของ

สาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ บูรณาการความรู้ โดนการบูรการความรู้ของศาสตร์หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ให้

เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา   

        2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

      (1) การมอบหมายงานพิเศษ และ/หรือการน าเสนอหน้าช้ันเรียน และ/หรือคะแนนการมี

ส่วนรว่มในช้ันเรยีน และ/หรอืคะแนนด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา โดยการประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรยีนทั้งในชั้นเรียน  และนอกช้ันเรยีน 

 (2) ประเมินจากการสอบและการเก็บคะแนน และ/หรอืประเมินจากความสามารถในการบูร

ณาการหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและ

รายบุคคลกับบทบาทความเป็นครู 

 (3) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การเล่นบทบาท

สมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบหรือการต่อยอดความรู้จากกิจกรรมที่

ก าหนด เป็นต้น 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

  (2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

  (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหา

ที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

 (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ได้รับ

มอบหมาย โดยเน้นการฝึกทักษะการวางแผนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  เช่น การอภิปรายกลุ่ม การจ าลอง

สถานการณฉ์ุกเฉิน การอา่นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา 

  (2) เน้นให้นิสิตประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ในการค้นหาข้อเท็จจริงให้ศึกษา ค้นคว้า 

เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใ้หม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง หรือการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุป

สาระความรู้ แนวคิด และข้อคิดจากจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกสถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์

ตรง และ/หรือมอบหมายหัวข้อรายงานให้นิสติโดยก าหนดใหใ้ช้แหล่งขอ้มูลที่แตกต่างกัน และให้น าวิธีการ

ทางการวจิัยมาใช้ในการค้นหา 

  (3) ให้นิสิตร่วมกันวิเคราะห์วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้น าทางการศึกษาแต่ละยุค

สมัย และ/หรือจ าลองสถานการณ์โดยให้นิสิตแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้จาก

หอ้งเรียนหรอืน าความรูท้ี่เรยีนมาประยุกต์ใชด้้วย 

  (4) มอบหมายงานที่ตอ้งมกีารสบืค้นขอ้มูล ศกึษา ค้นคว้า เพิ่มเตมิ และแสวงหาความรู้

ใหม่ สังเคราะหว์ิเคราะหข์้อมูล จัดท าเป็นรายงานผลการค้นคว้า  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง   

     (5) จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้

ความรู้และความสามารถที่ตนได้ศึกษามาในการทดลองประกอบวิชาชีพที่ตนสนใจในอนาคต หรือเมื่อ

นิสิตพบปัญหาจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง นิสิตก็จะสามารถรับมือหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เมื่อ

ต้องพบเจออีกในอนาคต 
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  2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) ให้คะแนนด้านการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการแก้ไข

ปัญหา โดยการประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ การต่อยอดความรู้และทักษะในแก้ปัญหาและ

ผลลัพธ์ที่ได้ 

   (2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้และความหลากหลายของแหล่งข้อมูล จากการ

น าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดและ/หรือประเมินจากความถูกต้องของ

แหล่งสารสนเทศที่นิสิตเลือกใช้และความถูกต้องของกระบวนการวิจัยและจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/

วิเคราะห ์/สังเคราะห ์ความรู ้

   (3) ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมายและความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาแนวทางผู้เรียน

และวงการวชิาชีพ รวมถึงกาประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู ้และการตอ่ยอดความรู้ 

   (4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือประเมินจากความมีเหตุผลในการ

วิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาและการวิจารณ์จากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาของผู้เรียน

ตั้งแตข่ั้นตอน การสังเกต การตัง้ค าถาม การสบืค้น การคิดวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละประเมินค่ากลุ่มเพื่อน

อย่างสรา้งสรรคแ์ละ/หรือประเมินจากชิน้งานและการมสี่วนร่วมในหอ้งเรียน 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา ได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ  ในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ                 

   (1) สอดแทรกไว้ในบทเรียนเรื่องจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และ/หรือ

มอบหมายงานกลุ่มที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความปรองดองที่มีผลต่อการจัดการศกึษา และ

ให้นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ/หรือสอนเรื่องการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมที่เหมาะสมโดยให้นิสิต

ท าแบบทดสอบของกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือสอนเรื่องการใชชี้วิตเชิงบวก 

 (2) จัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้ตามพร้อมทั้ง

ก าหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผดิชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม ในฐานะสมาชิกกลุ่มในกิจกรรม ที่
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มอบหมายให้ท างานกลุ่ม ก าหนดให้นิสิตผลัดเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้นิสิตผลัดกันเป็นผู้

ประเมินพรอ้มทั้งให้เหตุผลประกอบ 

(3) สอดแทรกในบทเรียนเรื่องความมุ่งมั่นในการท างาน การเป็นแบบอย่างที่ดี และการ

เป็นแรงบันดาลใจให้กับผูอ้ื่น การใชค้วามรูค้วามสามารถในทางที่ถูกต้อง ให้นสิิตรูจ้ักหน้าที่ทางสังคมของ

ตนเองและส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก 

(4) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการสอนวิชาความเป็นครู และ/หรือให้นิสิต

ท างานกลุ่มโดยผลัดกันเป็นทั้งผู้น าและผูต้าม 

(5) ก าหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า 

และผูต้าม ที่เหมาะสม มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ต้องมีการตดิต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

(6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย งานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม

และก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม 

   2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(1) ให้สมาชิกในกลุ่มประเมินคะแนนมนุษยสัมพันธ์ การให้ความร่วมมือและความ

รับผิดชอบแก่สมาชิกที่เหลือ โดยให้แจ้งเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้สอนด้วย และ/หรือให้อาจารย์ภาคสนาม

เป็นผู้ประเมนิ  

(2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี และความรับผิดชอบโดยให้

นิสิตประเมินกันเองด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และ/หรือให้นิสิตผลัดกันประเมินบทบาทการเป็น

ผูน้ าและผูต้าม พร้อมทั้งระบุเหตุผลการให้คะแนน 

(3) ก าหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระท าที่ผิดกติกา เช่น การเข้าเรียนสาย การส่งงาน

หลังก าหนด เป็นต้น   

 

 2.5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวชิาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
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 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) จัดการฝึกอบรมการน าเสนอผลงานให้กับนิสิตในทุกระดับช้ัน และ/หรือเชิญวิทยากร

พิเศษบรรยายนิสิตเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และ/หรือมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและให้น าเสนอ

หน้าช้ันเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะการสื่อสาร การพูด 

การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ/หรือให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อ

การน าเสนอของเพื่อนหนา้ช้ันเรยีน 

 (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 

และ/หรือจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ/หรือมอบหมายงานที่ให้นิสิตใช้

เทคโนโลยีในการส่งผลงาน 

 (3) น าเสนอตัวอย่างการแสวงหาและการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา และ/

หรอืมอบหมายงานรายบุคคลที่เน้นการประมวลและการประยุกต์ใช้ขอ้มูลสารสนเทศและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหข์้อมูลสถิตพิืน้ฐาน 

 (4) จัดการอบรมเพิ่มเติมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอย่างเข้มข้น และ/หรือ ให้

นิสิตร่วมกันน าเสนอตัวอย่างที่เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพพร้อมกับให้วิเคราะห์สาระที่ส่งมากับ

ข้อมูลนัน้ ๆ 

 (5) มอบหมายงานที่ต้องให้นิสิตต้องสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี  เพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ 

ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการ และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของ

ข้อมูล 

 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และ/หรือประเมินจากความคิด

สร้างสรรคใ์นการน าเสนอผลงาน 

 (2) ประเมินจากความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบอม และ/หรือประเมินจาก

ชิน้งานที่ได้รับมอบหมายใหท้ า และ/หรือประเมินจากความถูกต้องในการน าเสนอ 

 (3) ประเมินจากความสามารถในการจัดการข้อมูลและความถูกต้องในการน าเสนอ 

 (4) ให้นิสติผลัดกันให้คะแนนความถูกต้อง 

 (5) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถในการ

ตีความค่าสถิตเิบือ้งตน้ ในบทความตา่ง ๆ หรอืจากงานวจิัย 
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 2.6 สุนทรียภาพ 

     2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     (1) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ

สากล เชน่ กิจกรรมการชมภาพยนตร ์ละคร การแสดงดนตรี หรอืเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 

            2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

      (1) ผลประเมินในรายวิชาหรอื ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

  2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

    2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

          (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ 

 

  2.8  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

 2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา

ตามความเช่ือในการสรา้งหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรยีน การบริหารจัดการช้ันเรยีน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง

การเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่

ต่างกันของผู้เรยีนและพื้นที ่

(2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ

ส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรยีนที่มคีวาม
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แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัด

ทางกาย 

(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จรงิ ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ

เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย

ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวนิัยและรับผดิชอบต่อผู้เรยีนโดยยึดผู้เรยีนส าคัญที่สุด 

(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย เพื่ออ านวยความสะดวกและ

ร่วมมือกันพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรอบรู้ มีปัญญารู้คดิและเกิดการใฝรู่้อย่างตอ่เนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

(5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะ

ชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนิน

ชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านีม้าใช้ในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนา

ผูเ้รียน และการพัฒนาตนเอง 

     2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(1) ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาพัฒนาการ เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ

พัฒนาการของมนุษย์และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ/หรือมอบหมายงานให้นิสิต

วิเคราะหแ์ละออกแบบการสอนบุคคลกรณีศึกษาเชน่ ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษพร้อมทั้งน าเสนอ 

(2) เน้นใหน้ิสติเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ความสามารถในการบูร

ณาการ และ/หรือในรายวิชาที่เน้นการคิด วิเคราะห์ ฝึกให้นิสิตใช้กระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้  โดย

การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหรอืสถานการณก์ารศกึษาที่มคีวามน่าสนใจ 

(3) ก าหนดหัวข้อให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเน้นให้ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการ

สอนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

 2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และความถูกต้องในหลักวิชาการ และ/หรือ

ประเมินจากความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน และ/

หรอืประเมินจากความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

(2) บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ เข้าใจ

เนือ้หาของแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบได้ถูกต้องตามเกณฑก์ารเรียนการสอน 

(3) ดูจากผลงานที่มอบหมายและความสอดคล้องกับเนื้อหา และ/หรือให้ผู้เรียนประเมิน

กิจกรรม และ/หรือประเมินสถานการณ์จ าลองด้วยตนเอง พร้อมบอกเหตุผลและวิธีการปรับปรุงตัวเอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)   (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

หมวดวิชาแกน  

177701 ระเบียบวธีิวิจัยทาง 

สังคมศาสตร์ •   • • •  • • •    • • • •      • •  

177702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการศึกษา •   • •  • •  •      •       •  • 

177703 การวัดและการ 

ประเมินผลการเรียนรู้กับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
• •  • •   •     • •  •     •  •   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2)   (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาเอก                          

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและ

หลักสูตรสถานศกึษา     •   • • •            • •   

177713 การวจิัยเพื่อพัฒนา       

           หลักสูตรและการสอน •   • • • • • • •  •    •     •    • 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ   •  • • •        •  •   • • • • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข          

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

กลุ่มวชิาชีพคร ู                          

177711 ปรัชญาการศึกษาและ 

 จติวทิยาการศกึษา •    •  • •    •   •   •   • •    

177715 ความเป็นครูมอือาชพี  • •  • • • •  •   • •   •       • • 

177716 ทฤษฎีการจัดการ

เรียนรู้และการจัดการ

ชัน้เรียน 
• • •  • •  • •   • •    •    • • •  • 

177717 การสร้างความสัมพันธ

กับผู้ปกครองและชุมชน  • •  • • • •  •   • •   •       • • 

177718 การฝกึประสบการณ์

วชิาชีพระหว่างเรียน •  • • •   •  • • • • • •  •   •     • 

177762 การปฏบัิตกิารสอนใน

สถานศึกษา 1 •  • • • •  •  • • • • • •  •   • • • • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข          

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7. 

ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพ 

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

177763 การปฏบัิตกิารสอนใน

สถานศกึษา 2 •  • • • •  •  • • • • • •  •   • • • • • • 

กลุ่มวิชาเลือก                          

177721 การจัดการหลักสูตร     • • • •  •           •    • 
177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนากระบวนการคดิ •    •   •  • •   •  •      •   • 

177723 ปฏบัิตกิารหลักสูตร 

การสอนและการนิเทศ  •   • •  • • •  •   •  •   • • • •  • 

177724 การสังเคราะห์งานวิจัย 

ด้านหลักสูตรและการสอน •   • • • • • • • • •    • •    •     

177726 การพัฒนาการจัดการ 

 เรียนรู้แบบเรียนรวม • •   • •  •  •  •   •  •  • • • •    
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข          

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

177727 การพัฒนาหลักสูตร 

ออนไลน ์    • • •    •     •  •    •  •   

177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู้ • •   • •  • • •   • •       • • •  • 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 

177792 การศึกษาค้นควา้ด้วย 

ตนเอง • • • • • •  • • •  •  • • • • •  • •  • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู ้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) 

วิทยานิพนธ ์

177793 วทิยานพินธ์ • • • • • • • • • • • •  • • • • •   •  • • • 
รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม  

           ส าหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา 

    •   • •        •      •   

177719 สัมมนา • • • • • •   • •   • •  • • •        
177782 ภูมิภาคศึกษา   • • •    • •   • •   • •     • • • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ

สอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบให้เป็นไปตามแผนการ

จัดการเรยีนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้รวมถึงผลงานของนสิิต 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนนิการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้ ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินตามมาพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้  

 1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศกึษานั้น

แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
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วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม

วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  

 2) แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ 

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ /หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  

พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และ

รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หนา้ที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการ

สอนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้

ของนสิิตให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้องที่มสี่วนรว่ม 

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการ

จัดการเรยีนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝกึอบรมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและ

การสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมเป็นหลักพัฒนาการเรียน 

การสอนและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 

    มีการพัฒนาหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ดังนี้ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินหลักสูตร 

1.2 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ 

1.4 น าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 

     2.1 สร้างบัณฑติที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วชิาชีพ และคุณธรรมและจรยิธรรม 

     2.2 จัดโครงการปฐมนเิทศนิสติก่อนส าเร็จการศกึษาเป็นบัณฑิต 

    2.3 จัดสร้างเว็บไซตเ์พื่อให้บัณฑิตสามารถแจง้ข่าวสารหรอืติดตอ่ประสานงานได้ 

     2.4 ส ารวจติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาชีพโดยสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

     2.5 ประเมินคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ต่อ ๆ  ไป 
 

 3. นิสิต 

    มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ ดังนี้ 

     3.1 กิจกรรรมส่งเสริมวิชาการ 

     3.2 กิจกรรรมส่งเสริมสุขภาพ 

     3.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 

     3.4 กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

     3.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

     3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

4. คณาจารย์ 

    มีการบริหารจัดการคณาจารย์เพื่อคุณภาพ ดังนี้ 

     4.1 ก าหนดภาระงานให้อาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

     4.2 จัดระบบการท างานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้ 

    4.3 ติดตามและประเมินผลการท างานของอาจารย์ตามภาระงานอย่างตอ่เนื่อง 

    4.4 น าผลการประเมินภาระงานอาจารย์มาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

     4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

     5.1 สร้างหลักสูตรที่ที่มุง่ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาของชาติ 

     5.2 หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

     5.3 จัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

     5.4 จัดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยค านึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของ

รายวิชา 

     5.5 จัดอาจารย์ผู้สอนที่มคีวามรูค้วามสามารถตรงหรอืสัมพันธ์กับรายวิชาที่รับผดิชอบ 

     5.6 มีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และภายหลังการ

เรียน 

     5.7 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการประเมินผู้สอนเพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     6.1 มีห้องปฏิบัติการวิชาชีพให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติวชิาชีพโดยตรง 

     6.2 มีห้องศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและสื่อการเรียนด้านวิชาชีพ 

    6.3 มีสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี

การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 

80 ของตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร 
  
 

√ √ √ √ √ 

2.  มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
√ √ √ √ √ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
 
 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 
 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน 

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอื

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
√ √ √ √ √ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

11.  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

 √ √ √ √ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑติใหม่ 

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5 
  √ √ √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย 

วิชา โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน และ/หรือ มีการปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญด้าน 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน

รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด ใน

รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การ

สอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อ

สิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ที่เยี่ยมสอนตามข้อก าหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผูส้อน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

หนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ

หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน 

ผูใ้ช้บัณฑิต ผูร้ับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 
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2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ

หลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็น

รายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิต

และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมิน และระดม

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน  

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วชิาชีพ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้าง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ท่ี รายการ เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  แผน ก 

แบบ 

ก1 

แผน ก 

แบบ 

ก2 

แผน ข แผน 

ก 

แบบ 

ก1 

แผน ก 

แบบ 

ก2 

แผน ข แผน ก 

แบบ  

ก2 

แผน  

ข(1) 

แผน  

ข(2) 

1 งานรายวชิา (Coursework)   

ไม่น้อยกว่า 

   - 36 42 24 30 42 

 1.1 หมวดวิชาวิชาแกน - - - - 6 6 9 9 9 

 1.2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น     30 36 15 21 33 

   1.2.1 วิชาเอก - - - - 12 12 9 9 9 

   1.2.2 วชิาชีพครู 

     1.2.2.1 รายวิชา 

     1.2.2.2 การปฏิบัติการสอน 

- - - - 18 24 - 

- 

- 

- 

- 

- 

18 

12 

6 

  1.2.3 วิชาเลือก    - - - 6 12 6 

2 วทิยานิพนธ์   

ไม่น้อยกว่า 

36 12 - 48 12 - 12 - - 

3 การค้นคว้าอิสระ  - - 3-6 - - 6 - 6 6 

4 วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - - (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 
36 36 36 

48 

(5) 

48 

(5) 

48 

(5) 

36(5) 36(5) 48(5) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวิชาแกน 1. หมวดวิชาแกน  

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(2-2-5)  

Research Methodology in Social Science 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการ

วิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบ

วิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติ

ในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัย

สถาบัน  การวิจัยในชัน้เรยีน กระบวนการและการ

ออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้าง

เคร่ืองมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน 

การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหาร การพัฒนา

นวัตกรรมการนิเทศ การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

Principles, concepts, practice in 

researching, research models, research designs, 

research process, statistics for research, 

quantitative and qualitative research, definition 

and research methodology, research types, 

research implementation, research production, 

research institute technique, classroom research, 

process and education research design, tool 

design, applying fundamental statistics and 

inferential statistics for quantitative data, data 

analysis, writing research and assessment 

report, using research results for administration, 

supervision innovation development, application 

and contraction of research for learning 

development, ability in applying research results 

in teaching learning management, researching 

for teaching learning and student development 

and education quality development 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(2-2-5)  

Research Methodology in Social Science 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 

รู ป แ บ บ ก า ร วิ จั ย  ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิง

ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยผสานวิธี 

ความหมายและระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภท

ของการวิจัย แนวปฏิบัติ ในการวิจัย การผลิต

งานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยในชัน้เรียน 

กระบวนการและการออกแบบการวิจั ยทาง

การศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติพื้นฐาน

และสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและ

การประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนา ผู้ เ รี ยน  และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา คุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยและการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการ  

Principles, concepts, practice in 

researching, research models, research designs, 

research process, statistics for research, 

quantitative, qualitative research and mix method 

research, definition and research methodology, 

research types, research implementation, 

research production, research institute technique, 

classroom research, process and education 

research design, tool design, applying 

fundamental statistics and inferential statistics for 

quantitative data, data analysis, writing research 

and assessment report, using research results for 

learning development, ability in applying research 

results in teaching learning management, 

researching for teaching learning and student 

development and education quality development, 

morality and ethics in research and plagiarism  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

157



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

177702 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

3(2-2-5) 

Research for Curriculum and Instruction 

Development   

  ปิด

รายวิชา 

  177702 นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจทัิลเพื่อการศึกษา 

  3(2-2-5)   

Digital Innovation Technology for Educational 

ทักษะส าหรับการจัดการเรียนรู้ผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลจาก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ 

ประเมินความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการ

ค านวณ 

Skills for learning management  

through digital technology Information, synthesis 

skills from information technology systems, 

applying digital technology for learning 

management  in various groups of students, 

assessing the need to use digital technology, 

creating and producing learning management 

innovation using digital technology.  And 

computing science. 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

177703  177703 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา                3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation and 

Quality Assurance 

ไปใช้ ในการพัฒนาผู้ เรียน หลักการ 

แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ปฏิบัติการ

ออกแบบสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา มี

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนใช้ความรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

158



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

Principles, concepts and practices in 

learning assessment and evaluation, the 

development and use of tools for assessment and 

evaluation, assessment and evaluation according to 

national curriculum, the use of its results to develop 

learners, principle, concepts, practices in educational 

administration quality and quality assurance, 

practices in educational quality, educational quality 

assurance, internal and external school quality 

assurance, practice in designing tools for educational 

assessment and evaluation, quality assurance 

conduction, ethics and the code of conducts including 

the use of assessment and evaluation and quality 

assurance for learner’s problem solving and learner’s 

development 

 

 
  

159



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 กลุ่มวิชาเอก 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1 กลุ่มวิชาเอก 

 

  177712 ทฤษฎีหลักสูตรและหลักสูตรสถานศกึษา        

   3(2-2-5)  

Curriculum Theories and School 

Curriculum  

หลั ก ก า ร แ ล ะ แ น วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ

หลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การ

พัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การ

ประเมินหลักสูตร การจัดการหลักสูตร หลักสูตร

แม่บท  แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและ

หลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย หลักสูตรที่

สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ท้องถิ่ น  เห็นความส าคัญของการพัฒนา

หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน 

Principles and concepts of 

curriculum, curriculum theories, curriculum 

models, curriculum development, curriculum 

implementation, curriculum evaluation, 

curriculum management, national/ core 

curriculum, trends on curriculum development 

and school curriculum in Thailand, curriculum 

for the 2 1 st learners, The practices of school 

curriculum and local curriculum, the importance 

of the integration of curriculum development 

and community context.  

  

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  177713 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน                                 

                                              3(2-2-5) 

Research for Curriculum and Instruction 

Development  

กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตร

แ ล ะ ก า ร ส อ น  ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ เ ขี ย น

โครงการวิจัย  การออกแบบสร้างนวัตกรรม

หลักสูตรและการสอน การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป 

อภิ ปรายผล  และข้ อ เสนอแนะ ในการน า

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

160



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การน า

ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน บูรณาการความรู้ทางหลักสูตรและการ

สอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่ทันสมัย

ที่ อ ยู่ บ น ฐ า นบ ริ บท ชุ ม ช นที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Research methodology for 

curriculum and instruction, research planning 

and research proposal writing, curriculum and 

instruction design, the construction of research 

tools, research conduction, data collection, data 

analysis and interpretation, conclusion, 

discussion and suggestion for the use of 

research results to develop curriculum and 

instruction, to integrate curriculum and 

instruction knowledge  to develop innovation 

and modern research work with the  context-

base alongside the professional ethics.  

  

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ                        3(2-2-5)  

Instructional Effectiveness Development for 

Teaching in English 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และ

การสอน หลักการและทักษะการสอน เทคนิคการ

สอน การส ารวจปัญหาการสอน การเลือกสรร

วิธีการแก้ปัญหาการสอน สื่อการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการสอนและ

การฝึกปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

Relationship between learning and 

instruction, principles and instructional skill, 

instructional techniques, instructional problem 

survey, method selected in instructional problem, 

instructional media, evaluation and assessment, 

instructional plan writing and practicum for 

teaching in English in higher secondary school 

level subject 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ                             3(2-2-5)  

Instructional Effectiveness Development 

for Teaching in English 

  ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อความ

เป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

ทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ

ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ

วัฒนธรรม เพื่ อการอ ยู่ ร่วมกันอ ย่า งสั นติ  

ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และการสอน 

หลักการและทักษะการสอน เทคนิคการสอน  

การส ารวจปัญหาการสอน การเลือกสรรวิธีการ 

แก้ปัญหาการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องเรียน การใช้

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน การ

จัดท าแผนการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษและ

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงในห้องเรียน  การ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

161



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และ

ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 Thai language and culture for 

teacher, foreign language for professional 

development of teacher, skills in listening, 

speaking,reading writing,Thai and foreign 

language for accurate meaning communication, 

using language and culture for peaceful 

coexistence, relationship between learning and 

teaching, principles and instructional skills, 

instructional techniques, instructional problem 

survey, selection of  instructional method for 

solving instructional problem, instructional 

media, assessment and evaluation, the use of 

English language  for developing English 

listening, speaking, reading and writing skills for 

class communication  and the use of language 

and culture for coexistence, lesson planning in 

English and practices for the real action in 

classroom, the creation of learning 

environment, classroom management leading 

the learners’  learning, enhancing learning, 

paying attention and accepting the individual 

difference of the learners  

2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

กลุ่มวิชาชพีคร ู

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    กลุ่มวิชาชีพคร ู
 

177711 

 

ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา 

 3(3-0-6)  

Philosophy of Education and School 

Curriculum 

ป รั ชญ า  ป รั ชญ า ต ะ วั น ต ก แ ล ะ

ตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับ

การศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 

ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ

กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่

ย่ังยืน หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน ปรัชญาการศึกษากับทฤษฎี

และรูปแบบของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ

จัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา

177711 

 

ปรัชญาการศึกษาและจิตวทิยาการศึกษา  

                                              3(2-2-5) 

Educational Philosophy and  Educational 

Psychology    

ปรัชญา ป รัชญาการศึกษาและ

แนวคิดหลักที่ใช้ในการจัดการศึกษา จิตวิทยา

พืน้ฐาน จิตวทิยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวทิยาการ

เรียนรู้ จิตวทิยาการศึกษา จิตวทิยาการแนะแนว

และการให้ค าปรกึษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การประยุกต์ใช้

แนวคิดทางปรัชญาและจิตวิทยาไปก าหนดเป็น

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความเข้าใจและ

เปลี่ยนชื่อ

รายวิชา/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

162



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท า

หลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย 

Philosophy, western and eastern 

philosophy, buddhist philosophy, philosophy 

concepts and theories of education, religions, 

economy, social, cultures, concepts and 

strategies in education management for 

promotion of sustainable development, principles 

of analysis concerning education for sustainable 

development, educational philosophy with 

curriculum models and theories, concepts in 

curriculum construction, curriculum implement, 

curriculum development, curriculum analysis and 

confecting curriculum, curriculum evaluation and 

applying curriculum evaluation outcome to 

develop the curriculum, trends in school 

curriculum development in Thailand 

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ

อย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์ 

Philosophy, philosophy in education 

and principles of education administration, 

foundation psychology, developmental 

psychology, learning psychology, educational 

psychology, guidance and psychological 

counselling, counselling for holistic individual 

development, applying  philosophical and 

psychological concepts to determine 

educational practices with the understanding 

and support of learners’  learning based on  

their learning potential morally and creatively 

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน

                              3(3-0-6)  

Curriculum Theories and Instructional 

Apply 

  ปิดรายวิชา 

177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา     

 3(2-2-5)  

Innovation and Educational Information 

Technology 

  ปิดรายวิชา 

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(3-0-6) 

Self - Actualization for Professional 

Teachers 

ความส าคัญของวิชาชีพค รู  การปลูก ฝังจิต

วิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู 

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูล

ข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กล

ยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน ครูกับหลักธรรมาภิบาล ความ 

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การ

พัฒนาวิชาชีพค รูอย่างต่อ เนื่ อง  กฎหมายที่

177715 ความเป็นครูมืออาชพี       3(2-2-5)  

Self – Actualization for Professional 

Teachers 

 ความหมายและความส าคัญของ

วิชาชีพครู บุคลิกภาพครู สภาพงานครู ความ

เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมและ

จริยธรรมของครู ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู 

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู แนวทางการ

พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก รู้เท่าทันสังคม 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นพลเมืองเข้มแข็ง สามารถแสวงหา

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา/ปรับ

จ านวนหน่วย

กิต 
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รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ครูกับจิตวิทยา

พื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการ

เรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว

และการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

ผู้ เ รียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ น  การน าหลัก

จิตวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

Important of teaching profession, 

instilling teacher spirit for professional teacher, 

state of teacher work, characteristics and 

professional standard, knowledge management 

for teaching profession, selecting current 

information and knowledge updating to the 

changing world, strategies of teaching for 

creating, student competencies development, 

teacher and good governance, honesty, merit 

and ethical standards of teaching profession, 

continuing development in teaching profession, 

laws and regulations concerning teachers and 

teaching profession teacher and basic 

psychology, human development psychology, 

learning psychology, educational psychology, 

guidance and counseling psychology, advice and 

assist students to better life quality, applying 

principles of psychology for understanding and 

supporting student learning to their full 

potentiality 

ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้

ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้ ผู้เ รียน และมีจิต

วิญญาณความเป็นครู 

Definition and importance of  

teacher profession, teacher personality, state of 

teacher work, being professional teacher  in the 

21st century, teacher’ s morals and  ethics, 

teacher’ s  community of practice, teaching 

professional standard and teacher codes of 

conduct, teacher law, self- developed as a 

knowledgeable person, modern and  up- to 

date with the contextual change, keeping up to 

the society, being a good role model, 

possessing  the morality and ethics, strong 

citizenship, being able to search for self-

developed knowledge, inspiring to be curious  

learner, raising philosophy of ‘ Sufficiency 

Economy’  to boost immune system for the 

learner and to master  teacher spirituality. 

177716 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และ

การจัดการชั้นเรยีน    3(2-2-5) 

Language and Culture for Learning 

Management and Classroom Management 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น

ครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่าง

ถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด

177716 ทฤษฎีการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชั้น

เรียน                                      3(2-2-5) 

Learning Management Theories and 

Classroom Management 

  ทฤษฎี หลักการจัดการเรียนรู้และ

การจัดการชั้นเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้

และการจัดการชั้นเรียน เทคนิคและทักษะการ

จัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และการ

จัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ปฏิบัติการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

และการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความสุข

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ตระหนัก

ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

164



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูร

ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้น

เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การ

จัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้น

เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

Thai language and culture for teacher, 

foreign language for professional teaching 

development, skill in listening, speaking, reading, 

writing Thai and foreign language for accurate 

meaning communication, using language and 

culture for peaceful coexistence, principles, 

concepts and practice in learning plan preparation 

management of learning, learning environments, 

learning theories and models of learning 

management enabling the students to master 

analytical thinking, creative thinking and problem 

solving, integration of learning in forms of 

multiples classroom, development of learning 

centers in school, preparation of learning plan and 

implement to effectiveness, creating learning 

atmosphere in the classroom conductive to 

student learning  

และเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนรู้ด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู 

          Theories and principles of learning 

management and classroom management, 

models of learning management and 

classroom management, technique and skill 

on learning management, methods of 

learning management and classroom 

management in 21st century, practices in 

learning activities management and 

classroom management and the creation of 

atmosphere  for happy learner with the 

awareness on learner’ s well- being, 

awareness and value on learning 

management with teacher spirituality   

 

177717 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation with 

Educational Quality Assurance 

  ปิดรายวิชา 

  177717 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ

ชุมชน                   3(2-2-5) 

Building Relationships with Parents and 

Communities 

 

ศึกษา วิ เคราะห์ สังเคราะห์ และ 

อภิ ปราย เกี่ ย วกั บความสั มพั นธ์ ร ะห ว่ า ง

การศึกษากับชีวิตและชุมชน การเข้าถึงบริบท

ของชุมชน การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสื่อสาร

และการ ร่ วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชน 

ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน การสร้าง

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

165



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน 

หลักการเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียนบนฐาน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปฏิบัติการออกแบบ

และจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐาน  ตระหนั กถึ ง ความส าคัญของการมี

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน 

เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Study, analyze, synthesize and 

discuss on the relationship among education, 

life and community, community access, co-

existence under different cultures, promotion of 

culture and local wisdom conservations, 

communication and collaboration with parents 

and community, concepts of project writing on 

development of culture- based and local 

wisdom-based  learners, practices in designing 

and  managing project- based learning using 

community- based, awareness on the 

importance of good relationship between 

parents and community, value on culture and 

local wisdom 

177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิารวชิาชีพครู                      

                      1 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง) 

Observation in Professional Teaching 

 

การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งาน

วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานกิจการ

นักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 

Observation, interview, collecting data 

concerning school context, general school 

management, academic affair, fiscal affair, 

personnel affair, student affair, school and 

community affair and other works for 

professional teaching 

 

 

 

177761 การปฏิบัติการสอน 1    1 หน่วยกิต 

(4 สัปดาห์) 

Teaching Practice 1 

 

 ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูล

พื้นฐานของสถานศึกษา การบริหารและการจัด

การศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน

บริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบทของชุมชน 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการ

จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

สังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู

ในฐานะครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ครูแนะแนวและให้

ค าป รึกษา ฝึกปฏิ บั ติ หน้ าที่ ค รูประจ าชั้ น 

ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาใน

การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี

บุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความ

ปรับ ชื่อวิชา/

ปรับจ านวน

ชั่วโมง/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

166



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่

ครู  

 Study and gather school information, 

educational administration and management in 

academic affairs, school budget, personnel 

affairs, general administration, community 

context culture and local wisdom, internal quality 

assurance system, practices in developing 

educational quality project, observation on 

teachers’  roles, duties, and responsibilities of 

teacher as class teacher, subject teacher, 

guidance counsellor teacher, practices the duties 

of class teacher, applying to use basic 

psychology, developmental psychology, 

educational psychology, psychology for 

counseling analyzing and developing students’ 

potential, proposing learner individual 

development, performing appropriate personality 

as being a professional teacher with honesty, 

responsibility, and disciplining to be good teacher, 

honest, responsible, and discipline in teacher’ s 

task. 

 

177762 การฝกึปฏิบัตกิารวชิาชีพครู  2 หน่วยกิต 

(60 ชั่วโมง) 

Practicum in Professional Teaching 

 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการ

จัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการ

จั ด ก า ร เ รี ยน รู้ เ พื่ อ จุ ดป ระส งค์ ก า รสอนที่

หลากหลายการทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง

และสถานการณ์จริง การจัดท าโครงงานทาง

วิชาการและสามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ

การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล 

การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสิน

ผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้

คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความ

เป็นครูมืออาชีพ 

Practicum in professional teaching, 

observation of learning management, arrange 

177762 การปฏิบัตกิารสอน 2     2 หน่วยกิต (8 สัปดาห์)      

Teaching Practice 2 

ศึ กษาหลั กสู ตรสถานศึ กษาและ

หลักสูตรระดับรายวิชา การสังเกตการจัดการเรียนรู้ 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ ทดลองสอนและ

จัดการชั้นเรียน พัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการ

สื่อสาร สร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาผู้เรียน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

การวัดและประเมินผลและการวิจัย ประพฤติตนเปน็

แบบอย่างที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู รักและ

ศรัทธาในวิชาชีพครู 

 

Investigation school curriculum and 

subject course curriculum, learning management 

ปรับชื่อวิชา/

ปรับ จ านวน

ชั่วโมง/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

167



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

learning plans enabling the learners to create 

knowledge by themselves, produce learning 

management plan to promote various learning 

objectives, simulation teaching and real life 

teaching, academies project making, and ability to 

make academie project designing tests, quizzes 

or evaluation tools, test assessment, scoring and 

Learning evaluation, practical examination and 

scoring, research for solving learners problem, 

professional teacher development 

 

observation, practices in learning design, learning 

management and classroom management, 

development and use of digital innovation technology 

for learning, the uses of Thai and English languages 

for learning management and communication, 

constructing measurement and evaluation tools for 

the major subject, designing classroom action 

research for learner problem solving, possessing 

morals and ethics in measurement and evaluation 

and research, behaving as a role model with positive 

attitude towards teacher profession, love and faith in 

the teacher profession 

 

177763 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1          

3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)  

Teaching Internship in School I 

การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้

ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียน

เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและ

น าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการ

ปฏิบัติ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายใน

สถานศึกษา 

 Teaching internship and learning 

management in major area, c lassroom 

management for learning empower, evaluation 

and assessment for learner development, 

research for learner development, knowledge 

management from teaching experience, practice 

and take responsibility in other functions 

c o n c e r n i n g  t h e  d u t i e s  o f  s c h o o l 

177763 การปฏิบัตกิารสอน 3 3 หน่วยกิต  

(18 สัปดาห์)  

Teaching Practice 3 

 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสาขา

วิชาเอก บูรณาการความรู้  เนื้อหาวิชาเอก 

หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัดการเรียนรู้ ใช้ความรู้การวัด ประเมินผล

การเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้เรียน สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใน

การจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

และชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคม

และสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม 

และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 Practice to manage learning in the 

major subject area, integrate knowledge toward 

major contents, curriculum, teaching science, and 

digital technology for leaning management, use 

knowledge of measurement and evaluation, and 

educational research to solve learning problem 

and develop learner, be able to use Thai and 

English to manage learning, participate in 

educational quality assurance, participate with 

professional learning community, connect with 

ปรับชื่อวิชา/

ปรับจ านวน

หน่วยกิต/

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

168



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

student- parents and community, be ability to 

creatively work with other, follow changing of 

world context, embrace self- awareness 

socialization, be able to use philosophy of 

sufficiency economy initiative to teach student for 

risk management, be ethics and be professional 

teachers spirituality 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก 

 

177721 การจัดการหลักสูตร                      3(3-0-6) 

Curriculum Management 

หลักการ รูปแบบ กระบวนการจัดการ

หลักสูตร ปัจจัยและอุปสรรคต่างที่ส่งผลต่อการ

จัดการหลักสูตร การน าระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามาใช้ในการจัดการงานด้านหลักสูตร

และการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

Principles, models, and processes of 

curriculum management, factors and obstacles 

affecting curriculum management, utilization of 

quality assurance system on tasks of curriculum 

and instruction effectively 

 

177721 การจัดการหลักสูตร                    3(2-2-5)                                     

Curriculum Management 

หลักการ รูปแบบ กระบวนการ

จัดการหลักสูตร ปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ

การจัดการหลักสูตร การน าระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการงานด้าน

หลักสูตรและการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

Principles, models, and processes of 

curriculum management, factors and obstacles 

affecting curriculum management, effectively 

use of quality assurance system on managing 

curriculum and instruction tasks. 

 

ปรับจ านวน

หน่วยกิต/

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

           3(3-0-6) 

Learning Management for Thinking Process 

Development 

 

 ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการคิดและการ

พัฒนากระบวนการคิด  การส่ ง เส ริมทักษะ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาน การคิด

สร้างสรรค์  การคิดวิ เคราะห์แบบไตร่ตรอง 

กระบวนการคิดแก้ปัญหา การประเมินการคิด 

เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

กระบวนการคิด การพัฒนาแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  

Theories in thinking and thinking 

process development, a promotion of critical 

thinking process skill, creative thinking, reflective 

177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

                     3(2-2-5) 

Learning Management for Thinking 

Process Development 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนา

กระบวนการคิด การส่งเสริมทักษะกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การ

คิดวิเคราะห์แบบไตร่ตรอง กระบวนการคิด

แก้ปัญหา การประเมินการคิด เทคนิค การจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

การพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนากระบวนการคิด และการสร้างแรง

บันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้และสร้างนวัตกรรม

อย่างมีคุณธรรม 

ปรับจ านวน

หน่วยกิต/

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

169



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

thinking, problem solving, thinking process, 

thinking evaluation, techniques of learning 

process management for thinking process 

development, developing in form of learning 

management for thinking process development 

 

 

 

 

 Theories in thinking and thinking 

process development, promotion of critical 

thinking process skill, creative thinking, 

reflective thinking, process of problem solving 

thinking, thinking evaluation, techniques, 

learning process management for thinking 

process, developing in the line of learning 

management for the development of thinking 

process with morals 

177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน และการนิเทศ 

                                    3(2-2-5) 

Practicum in Curriculum, Instruction and 

Supervision 

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสอน 

และการนิเทศการสอนในโรงเรียน สถาบัน องค์กร 

และหน่วยงานอื่นๆ โดยวิเคราะห์ปัญหา แนวทาง

แก้ปัญหา และด า เนินการพัฒนานวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศการ

สอน ทดลองน าไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติ

ในสถานการณ์จริง  สัมมนาปัญหาและแนว

ทางแก้ไขปัญหา จากการน านวัตกรรมทางด้าน

หลักสูตร การสอน และการนิเทศการสอนไป

ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

Practice on development of 

curriculum, instruction and supervision in school, 

institution, organization and other sectors by 

analyzing problems and guides for problem 

solving and innovation development on 

curriculum, instruction and supervision, 

implementing and practicing in real situation, 

seminar in problems and guides for solving 

problems on innovation related to curriculum, 

instruction and supervision practice in real 

situation 

 

177723 ปฏิบัตกิารหลักสูตร การสอน และการนิเทศ                                      

                                            3(2-2-5) 

Practicum in Curriculum, Instruction and 

Supervision 

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสอน 

และการนิเทศการสอนในโรงเรียน สถาบัน 

องค์กร และหน่วยงานอื่นๆ โดยวิเคราะห์ปัญหา 

แนวทางแก้ปัญหา และด า เนินการพัฒนา

นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การสอน และการ

นิเทศการสอน ทดลองน าไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของ

การปฏิบัติในสถานการณ์จริง สัมมนาปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหา จากการน านวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศการ

สอนไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

Practices in curriculum development, instruction 

and supervision in school, in institution, in 

organization and in other sectors by analyzing 

problems and guiding for problem solving and 

innovation development on curriculum, 

instruction and supervision, implementing  in 

real situation, seminar in problems and guides 

for solving problems on taking innovation 

related to curriculum, instruction and 

supervision into practice in real situation 

คงเดิม 

177724 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและ 

การสอน                                       3(3-0-

6) 

177724 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการ

สอน                                         3(2-2-5) 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

170



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

Synthesis of Curriculum and instructional 

research 

การสังเคราะห์งานวิจัยในด้านหลักสูตร

และการสอน การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม 

ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจาก

งานวิจัยคัดสรร และผลการสังเคราะห์งานวิจัยใน

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อก าหนด

แนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนาทางด้าน

หลักสูตรและการสอน 

A synthesis of curriculum and 

instructional research, analysis of the trends in 

curriculum and instruction development in 

Thailand and other countries.  from selected 

topics, application of the research results to the 

conducting of action research focusing on 

curriculum and instruction development 

Synthesis of Curriculum and instructional 

research 

การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ในด้ าน

หลักสูตรและการสอนที่ทันสมัย การวิเคราะห์

อภิมาน การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง

ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน จาก

งานวิจัยคัดสรร และการใช้ผลการสังเคราะห์

งานวิจัยในด้านหลักสูตรและการสอน การเขียน

การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทางด้าน

หลักสูตรและการสอน เพื่อก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้าน

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ส อ น ที่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

A synthesis of up-to-date 

curriculum and instructional research, meta-

analysis, studying and analyzing  the trends, 

directions  on the development of curriculum 

and instruction from selected researches, the 

use of research synthesis in curriculum and 

instruction  development, literature-reviewed 

writing on curriculum and instruction for 

determining research procedure and 

developing innovation on curriculum and 

instruction correctly due to codes of conduct   

 

177725 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนส าหรับ

สถานศกึษา                                 3(2-2-5)                    

Curriculum and Instruction Development  

in School 

 

  ปิดรายวิชา 

 

177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม                      

                                                3(2-2-5) 

Inclusive Learning Development 

 

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของ

การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบเรียน

รวม แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ

พิ เศษ การจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ

วิเคราะห์นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เพื่อการ

177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้บบเรียนรวม                                    

                                              3(2-2-5) 

Inclusive Learning Development 

 

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมาย

ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ เ รี ย น ร ว ม 

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้เคร่ืองมือคัดกรอง

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ร่วมกับผู้ปกครอง การ

ประเมินพัฒนาการรายบุคคล จัดกิจกรรม

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

171



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ เ รี ย น ร ว ม แ ล ะ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้

แบบเรียนรวม 

Theories, principles, ideas, goal and 

inclusive learning management, relationship 

between curriculum and inclusive learning 

management, learning style of special needs 

student, inclusive learning instructional, analysis 

innovation development on inclusive learning  

management curriculum and development 

process for inclusive learning management  

curriculum 

 

เ ฉ พ า ะ ร า ย บุ ค ค ล  ( ศิ ล ป ะ บ า บั ด )  ใ ช้

กิ จ ก ร รมบ า บั ด  ต ลอดจนก า รป ร ะ เ มิ น

สถานศึกษาเรียนรวม IEP IIP แบบการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู้แบบเรียนรวมด้วยจิตวิญญาณความเป็น

ครู  

Theories, principles, concepts, goal 

of  inclusive learning management, 

relationship between curriculum and inclusive 

learning management, 

the use of screening tools to individually 

classify learners with parents, individual 

developmental evaluation, individual activity 

arrangement (art therapy), the use of 

activity-based therapy including inclusive 

learning evaluation (IEP IIP), learning styles of 

special need learner, practice in inclusive 

learning with teacher’s spirituality 

 

177727 การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมวชิาชีพ  3(2-2-5) 

Professional Training Curriculum 

Development 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจัย การพัฒนา 

การฝึกวิชาชีพ และปัญหาความต้องการของกลุ่ม 

เป้าหมาย การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การ

สร้างหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม 

และการประเมินโครงการฝึกอบรม 

Study and analyze research 

concerning training curriculum, professional 

training development, problem and need of 

targets, designing, constructing, processing and 

evaluating in training curriculum 

 

177727 การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์        3(2-2-5) 

Online Curriculum Development  

 

แนวคิด หลักการ และเป้าหมายของ

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบและสร้าง

หลักสูตรตามประเด็นปัญหาและความต้องการ 

องค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการ

ฝึกอบรม การน าหลักสูตรไปใช้ การวัดและ

ประเมินโครงการฝึกอบรมโดยผ่านระบบ

ออนไลน์ 

Concepts, principle, and goal of 

training curriculum, training curriculum 

components, practice on designing and 

constructing due to the problems and needs, 

training process, curriculum implementation, 

project training curriculum evaluation via online 

system. 

 

ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

177728 นวัตกรรมทางการสอน         3(2-2-5)                                

Instructional Innovation 

177728 นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้                                     3(2-2-5)                      

Curriculum and Instructional Innovation 

ปรับชื่อ

รายวิชา/ปรับ

172



 

 

 

 

รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

แนวคิด ทฤษฎี บทบาทของนวัตกรรม

ร่วมสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของ

นวัตกรรมรว่มสมัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน การ

จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อใช้นวัตกรรมร่วมสมัย 

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน 

Ideas, theories, roles of modern 

innovation, information technology, designs of 

modern innovation and information technology, 

innovation application for teaching and learning 

environment management for modern innovation, 

information technology in learning and teaching 

 

แนวคิด ทฤษฎี บทบาทของนวัตกรรม

ร่วมสมัย การออกแบบและประยุกต์ นวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การ

จัดการสภาพแวดล้อมเพื่อใช้นวัตกรรมร่วมสมัย

ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การ

ประเมินนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา

และใช้นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์และมีคุณธรรม 

Concepts, theories, roles of 

contemporary innovation, designing and 

applying innovation  on curriculum and 

instruction management, environment 

arrangement for implementation of 

contemporary  innovation on curriculum and 

instruction, assessment of curriculum and 

learning management innovation.  Recognizes 

the importance of developing and using 

innovation in curriculum and learning 

management witt morality 

 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

177729 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน                     1(0-2-1)                                         

Seminar Problems and Trends in 

Curriculum and Instruction Research 

 

  ปิดรายวิชา 

177731 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการศึกษา

คณิตศาสตร์                        3(3-0-6) 

Theories and Application in Mathematics 

Education 

 

  ปิด

รายวิชา 

177732 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์                                 3(3-0-6) 

Mathematics Curriculum and Instruction 

Development 

  ปิด

รายวิชา 

177733 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์                        3(3-0-6)  

Mathematics Skills Processing 

Development 

  ปิดรายวิชา 
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รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

177734 การวจิัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์   

 3(3-0-6)  

Research in Mathematics Education 

  ปิดรายวิชา 

177735 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์                           

 3(3-0-6)  

Measurement and Evaluation in 

Mathematics Learning 

  ปิดรายวิชา 

177736 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทาง

การศึกษาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 

Seminar Problems and Trends in 

Mathematics Education  

  ปิดรายวิชา 

177741 พื้นฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

Foundations of Science Education 

  ปิดรายวิชา 

177742 การวจิัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

Science Education Research 

  ปิดรายวิชา 

177743 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์                                3(3-0-6) 

Science Curriculum and Instruction 

Development 

  ปิดรายวิชา 

177744 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

                                    3(2-2-5) 

Teaching and Learning Management  

in Science 

  ปิดรายวิชา 

177745 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์                        3(2-2-5) 

Science Skills and Science Processing 

Development            

  ปิดรายวิชา 

177746 การศึกษาวิทยาศาสตร์กับสังคม   3(3-0-6) 

Science Education and Society 

  ปิดรายวิชา 

177747 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัย

ทางการสอนวิทยาศาสตร์                1(0-2-1)                         

Seminar Problems and Trends in Science 

Instruction  

 

  ปิดรายวิชา 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต  
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รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดบั

บัณฑิตศกึษา                               3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies   

(ไม่นับหน่วยกิต) 

            ฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ในระดับกลาง และสงูเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษา

ระดับปรญิญาโท โดยเน้นด้านการอา่น และการ

เขียนเชิงวิชาการ 

Academic English at intermediate and 

upper-intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดบั

บัณฑิตศกึษา                            3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies                                           

 (ไม่นับหน่วยกิต) 

ฝึกทักษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงวชิาการใน

ระดับกลาง และสงูเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษา

ระดับปรญิญาโท โดยเน้นด้านการอา่น และการ

เขียนเชิงวิชาการ 

 Academic English at intermediate 

and upper-intermediate levels for graduate 

studies focusing on academic reading and 

writing skills 

คงเดมิ 

177781 สัมมนา            1(0-2-1) 

Seminar             (ไม่นับหน่วยกิต) 

การน าเสนอปัญหาและแนวโน้มการ

วิจัยทางหลักสูตรและการสอน สัมมนาประเด็น

หัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางหลักสูตรและการ

สอน การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการ

วิพากษ์ 

 Presenting problems and trends in 

curriculum and instruction research, seminar 

topics of curriculum and instruction thesis, 

presenting thesis proposal for cri t iciz ing  

 

177781 สัมมนา                                1(0-2-1)                                                                            

Seminar                         (ไม่นับหน่วยกิต)                                                         

การน าเสนอปัญหาและแนวโน้มการ

วิจัยทางหลักสูตรและการสอน สัมมนาประเด็น

หัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและ

การสอน การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ

การวิพากษ์ 

 Presenting problems and trends in 

curriculum and instruction research, seminar 

thesis topics of curriculum and instruction, 

presenting thesis proposal for commentation 

 

คงเดิม 

177782 ภูมิภาคศกึษา       1(0-2-1) 

Regional Studies               (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศต่างๆเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ 

Study educational data and document 

of other countries in economy politics social 

language and culture compare with Thailand 

Including study tour inside Thailand and aboard  

 

177782 ภูมิภาคศกึษา                             1(0-2-1)                                                             

Regional Studies              (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการ

ศึกษา เศรษฐกิจ  การเมือง  สั งคม สภาพ

ภูมิศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ

ต่างๆเปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษา

ดูงานในและหรือต่างประเทศ 

Studies of data and documents of 

other countries in education, economics, 

politics, social Sciences, geography, languages 

and cultures in  comparison with Thailand, 

including study visit in Thailand or aboard  

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง  
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รหัส หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส หลักสูตรปรับปรุง 2563 
สาระที่

ปรับปรุง 

177791 ภาคนิพนธ์         6 หน่วยกิต  

Term Paper                        (ไม่นับหน่วยกิต) 

  ปิดรายวิชา 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง         6 หน่วยกิต                                                          

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียน

รายงานการน าเสนอ และการอภิปราย การตีพมิพ์

เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบรหิารการศึกษา 

Finding, data collecting, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting and 

d i scu ss i ng ,  pub l i sh i ng on educa t i ona l  

administration topic 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       6 หน่วยกิต                                       

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การ

วิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียน

รายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อ ทางด้านการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

Investigating, data collecting, 

researching, analyzing and synthesizing, report 

writing, presenting and discussing, publishing on 

curriculum and instruction topic 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

วิทยานิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์  

177793 วทิยานิพนธ์                   12  หน่วยกิต 

Thesis 

ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารการศึกษา 

 Developing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving, publishing on educational administration  

Topic 

177793 วทิยานิพนธ์                12  หน่วยกิต 

Thesis 

 การส ร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา การตีพิมพ์เผยแพร่ ทางด้านการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 Developing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving, publishing on curriculum and instruction 

topic 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

177794 วทิยานิพนธ์                 36  หน่วยกิต 

Thesis 

ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

การพัฒนานวัตกรรม การตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารการศึกษา 

 Developing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving, innovation development, publishing on  

educational administration topic 

 

177794 วทิยานิพนธ์                36  หน่วยกิต 

Thesis 

การส ร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ใ หม่ ด้ วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไข

ปัญหา  การพัฒนานวั ตกรรม ง านวิ จั ยมี

คุณภาพสูง การตีพิมพ์เผยแพร่ ทางด้านการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 Developing new knowledge by 

systematic research methodology, problem 

solving, innovation development, high quality 

research, publishing on curriculum and 

instruction topic 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2  

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร

สถานศึกษา  

3(3-0-6) 177702 นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎหีลักสูตรและการประยุกต์

ทางการสอน 

3(3-0-6) 177712 ทฤษฎหีลักสูตรและหลักสูตร

สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 

3(2-2-5) 177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3)หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177781 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

177781 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-2-1)    

177782 

 

ภูมิภาคศกึษา 

 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

   

 รวม      12(2) หน่วยกิต  รวม 9(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกิต    
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x) 

177793 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 177793 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

   177782 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 9(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177793 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

177793 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต    

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข (1) 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร

สถานศึกษา 

3(3-0-6) 177702 นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎหีลักสูตรและการประยุกต์

ทางการสอน 

3(3-0-6) 177712 ทฤษฎหีลักสูตรและหลักสูตร

สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 

3(2-2-5) 177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 1  3(x-x-x) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x) 

177781 สัมมนา  1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

177781 สัมมนา  1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

177782 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

   

 รวม 12(2) หน่วยกิต  รวม 12(1)หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

 รวม 6 หน่วยกิต    
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 177782 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 6(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 4  3(x-x-x) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต    

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข (2) 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา  

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร

สถานศึกษา  

3(3-0-6) 177702 นวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

177712 ทฤษฎหีลักสูตรและการประยุกต์

ทางการสอน 

3(3-0-6) 177712 ทฤษฎหีลักสูตรและหลักสูตร

สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 

3(2-2-5) 177713 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

3(2-2-5) 

 รวม 12(3) หน่วยกิต  รวม 12(3) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรและ

การสอน 

3(2-2-5) 177703 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 177711 ปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยา

การศึกษา  

3(2-2-5) 

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ 3(3-0-6) 177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5) 

177716 

 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการ

เรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 

3(2-2-5) 177716 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้และการ

จัดการชั้นเรียน 

3(2-2-5) 

177781 สัมมนา  1(0-2-1) (ไม่นบั

หน่วยกิต) 

177781 สัมมนา  1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

177782 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1) 177718 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ระหว่างเรียน 

1 หน่วยกิต 

(60 ชั่วโมง) 

 รวม 12(2) หน่วยกิต  รวม 13(1)หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

177717 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3(2-2-5)    

177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพ

ครู  

1 หน่วยกิต 

(30 ชั่วโมง) 

   

177762 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพครู  2 หน่วยกิต 

(60 ชั่วโมง) 

   

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม - 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3 หน่วยกิต 

(360 ชั่วโมง) 

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ 2(2-0-4) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 1  3(x-x-x) 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 177762 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3 หน่วยกิต  

(240 ชั่วโมง) 

   177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

   177782 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 11(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177764 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 หน่วยกิต 

(360 ชั่วโมง) 

177717 การสรา้งความสัมพันธก์ับ

ผู้ปกครองและชุมชน 

3(2-2-5) 

177xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 177xxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x) 

177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 หน่วยกิต  

(240 ชั่วโมง) 

   177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ  

ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

Assoc. Prof. Dr.Sombat Noparak 

 

ชื่อ สกุล   นายสมบัติ นพรัก 

รหัสประจ าตัวประชาชน  365590055XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5466 6691  

โทรสาร     08 1727 9958  

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2537 Doctor of Philosophy (Educational Administration) 

M.S.University of Baroda, India 

พ.ศ. 2519 Master of Education (Educational Administration) 

M.S.University of Baroda, India 

พ.ศ. 2512 การศกึษาบัณฑติ (อังกฤษ-ไทย)  

วิทยาลัยวิชาการศกึษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิชาการ  

สมบัติ นพรัก. (2561). ศาสตร์พระราชา สูก่ารพัฒนาศาสตร์การบริหาร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนดพ์ับลิชช่ิง, ตุลาคม 2561, 352 หน้า. 

 
 

 

 

ผลงานวิจัย 

เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตร, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).  

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 

2559, 39-46. 
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ปฏิมา นภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และนันทิมา นาคาพงศ.์ (2561). แนวทาง 

 ในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา. วารสารการวิจัย กาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 81-91. 

ปฏิมา นภัทรพิมล, สมบัติ นพรัก, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และนันทิมา นาคาพงศ์. (2561). การพัฒนาภาวะ

ผู้น าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561, 306-319. 

ยุทธนา คงแหลม และสมบัติ นพรัก. (2559). การพัฒนารูปแบบเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ 

ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 27 ฉบับที่ 2, 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, 197-207. 

สมบัติ นพรัก. (2561). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา

หลักสูตรการผลิตครูควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ปีที่ 24 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม 

2561, 10-27. 

เสน่ห ์สายต่างใจ, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานชิย์ผลนิไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).  

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการวิจัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา , ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – 

ธันวาคม 2559, 54-69. 

เสน่ห์ กรแก้ว, สมบัติ นพรัก, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย และสันติ บูรณะชาติ. (2559).รูปแบบการ

พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 

2559, 70-85. 
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ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา   

    19 ม.2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000     

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา   

    19 ม.2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์   05 4466 6666  ต่อ 1386    

Email    thidawan.unkong@gmail.com  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2558 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) 
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    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

                           09 2454 4156  

Email     g5884wilawanph@kurupatana.ac.th  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2551 การศกึษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2546 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย)  

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 

ผลงานวิชาการ 

วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2561). เทคโนโลยีกับการเรียนรูต้ลอดชวีิตของครู. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา

ชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 

2561, 18-26.  

 

ผลงานวิจัย  

วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2560). การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา

การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน. จันทรเกษมสาร, ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 ประจ าเดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2560, 113-127.  

มนตร ีแย้มกสิกร, พงศเ์ทพ จิระโร, และ วลิาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2561). พฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ของ

ครูด้วยระบบอีคลิป (e-CLIP). วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 8(2) กรกฎาคม-ธันวาคม. 24-41. 

ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2562). สะเต็มศึกษา

และการออกแบบเชงิวิศวกรรมตามความเข้าใจและมุมมองของครู. วารสารศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 30(1) มกราคม-เมษายน. 89-103. 

ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2562). ความเข้าใจ

และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชงิวิศวกรรม. วารสาร

มหาวิทยาลัยศลิปากร. 39(3) พฤษภาคม-มิถุนายน. 133-149. 

Ladachart, L., Phothong, W., Suaklay, N., and Ladachart, L. (2020). Thai elementary science 

teachers’ images of “engineering(s)” at work. Journal of Science Teacher Education. 

31(6) May. 631-653. 

ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2562). สะเต็มศึกษา

และการออกแบบเชงิวิศวกรรมตามความเข้าใจและมุมมองของครู. วารสารศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 30(1) มกราคม-เมษายน. 89-103. 
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ประวัติ 

ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 

Dr.Wilaiporn Rittikoop 

 

ชื่อ-สกุล นางวิไลภรณ ์ ฤทธิคุปต์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35701005xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศกึษา  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน  ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1379  

085-7076767 

Email wi_rttkp@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2557 ศกึษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2537 ครุศาสตรบัณฑิต (การศกึษา)  

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 

  

ผลงานวิชาการ  

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพของครูในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

11(3) กันยายน-ธันวาคม. 179-191. 

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2562). การชี้แนะการสอน: แนวทางการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

 ของครู. วารสารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 17(1) มกราคม-เมษายน. 1-10. 

ยุพิน บุญประเสริฐ, ฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ และ รุ่งทิวา กองสอน. (2562). 

 แนวทางสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล. ศึกษาศาสตร์สาร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 3(1) มกราคม – เมษายน. 25-33. 
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ลือชา ลดาชาติ, วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2562). ความเข้าใจ

 และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม. วารสาร

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 39(3) พฤษภาคม-มิถุนายน. 133-149. 

 

ผลงานวิจัย    

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2560). ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกสะท้อนคิดตาม 

แนวจติตปัญญาศกึษา ในรายวิชาศิลปะการสอน. วารสารราชพฤกษ์ (มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์). 15(3) กันยายน – ธันวาคม. 27-34. 

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2560). การพัฒนาความสามารถในการใช้ค าถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดย

การนิเทศแบบชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน, 9(26) กันยายน – ธันวาคม. 111-120. 
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ประวัติ 

ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ 

Dr.Ketsaraphan punsrigate Khongjarean 

 

ชื่อ-สกุล นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจรญิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35709001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศกึษา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666  

08 1455 4075 

Email Bunthi_ta@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2560 

       

       

     พ.ศ. 2553 

ประกาศนยีบัตรการศึกษาปฐมวัย (ปก.ศ.) 

(นวัตกรรมการพัฒนาการเด็กประถมวัย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2540 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศกึษา)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศกึษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 
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ผลงานวิจัย 

ธนพล แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ์ รักษ์วเิชยีร, บุญรักษ์ วิจารณ์พล, เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ  

คงเจริญ. (2562). การยอมรับและใชส้มาร์ตกริตเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคConsumers’ Smart 

Grid Technology Acceptance and Adoptionส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย วารสารสังคมศาสตรว์ิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน เลขหนา้ : 

80 – 95. 

ธนาพล  แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ ์ รักษ์วเิชยีร, บุญวัฒน์, บุญวัฒน์  วิจารย์พลและ เกศราพรรณ    

พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2560). รูปแบบการยอมรับและใช้งานสมาร์ด กริดเทคโนโลยีของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที ่4  

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน เลขหน้า : 107 – 116 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2560). การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ด้วยการจัดการเรียนรูภ้าษาผา่นประสบการณ์ แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม –กันยายน 2560 : หนา้ 34 -49 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ และนันทิมา นาคาพงศ.์ (2561). การส ารวจความตอ้งการการ

เสริมสรา้งความฉลาดทางสุขภาพ และภาวการณ์ช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัด

พะเยา  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีที่ 13  ฉบับที่   3  เดือนกันยายน – ธันวาคม : หน้า 31 -40. 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, โสภา  อ านวยรัตน์, รักษิต สุทธิพงษ์และสันติ  

บูรณชาติ. (2562). การพัฒนาผูบ้ริหารและครูเพื่อยกระดับการศกึษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศกึษา พ.ศ. 2558 – 2564. วารสารสังคมศาสตร์

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม.  396-

407 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2562). การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้น

ให้ผู้เรยีนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง ของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน จังหวัดพะเยา วารสาร

สังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม.

385-395  

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2562). ความฉลาดทางสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตอ าเภอเมอืง

จังหวัดพะเยา. : วารสารสังคมศาสตรว์ิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 

เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม. : หน้า 385 -399. 
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เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ และนันทิมา นาคาพงศ.์ (2563). ความฉลาดทางสุขภาพและ

พฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดพะเยา. : 

วารสารสังคมศาสตร์วชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – 

เมษายน. : หน้า 31 -40. 

Ketsaraphan Pumsrigate Khongjaroen. (2016). The Model focuses on Developing Students’ 

Leaning Outcomes for the Course which is Designed and Taught based on the Concept of 
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ประถมศึกษา 

การประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

360 360 360 360 360 

13 นายศานิตย์ ศรีคุณ 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมนิผลทางการศึกษา 

วิชาชีพครู 

คณิตศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2550 

2549 

2548 

360 360 360 360 360 
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