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5.3 การรับเข้าศึกษา 
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องค์การรัฐมนตรศีกึษาแหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
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เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ผู้เรียนจะท าวิจัย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญา การศกึษามหาบัณฑติ (นวัตกรทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 6.2  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่78(11)/2563 วันที ่11 เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563   

6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที ่14/2563 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที ่22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม   

 ครั้งที ่1/2564 วันที ่23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา

8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.2 นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน 

8.3 ศกึษานิเทศก์  

8.4  นักวิชาการหรอืนักฝึกอบรมในหนว่ยงานราชการ 

8.5 นักวิจัยในหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายดิเรก  ธีระภูธร 37699000XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 

ค.ม. 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

โสตทัศนศึกษา  

เทคโนโลยกีารศึกษา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

2546 

2538 

2534 

2 นางสาววิลาวัลย ์

โพธิ์ทอง 

32203001XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2546 

3 นายนรินธน์ 

นนทมาลย ์

15299900XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2560 

2555 

2551 

4 นายสาธิต เชือ้อยู่นาน 35601011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศ.ม. 

กศ.บ. 

บธ.บ. 

การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ 

เศรษฐศาสตร์

การศึกษา 

การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมมาธิราช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

2546 

2559 

2543 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์ปัจจุบันในมิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้เน้นการพัฒนา

ประเทศที่ยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังปรากฏในข้อความตอนหนึ่งที่ว่า 

“ประเทศ(ไทย)ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการ

วิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่ง

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (ทั้ง)กลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานใน

ปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย ที่ สามารถบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จาก

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ” (หน้าที่ 1) ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม  

นอกจากนี้ “ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580” ยังได้ระบุถึงยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ “ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสห

วิทยาการ” ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุง “หลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดการบูร

ณาการในลักษณะสหวิทยาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้เหล่านี้มากขึ้น โดยหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้เน้นย้ าให้ครูจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการข้ามสาขาวิชาระหว่าง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ หรือในช่ือย่อที่ว่า “สะเต็มศึกษา” มากขึ้น ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทหนึ่งในสะเต็มที่

ส าคัญ ที่ครูผู้สอนควรต้องเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยี ทั้งในฐานะผลผลิตของกระบวนการออกแบบ

เชงิวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะเครื่องมือที่ถูกใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ
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 นอกจากนี ้เป้าหมายของทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ส านักงาน ก.พ.

, 2563) ได้กล่าวถึงทักษะด้านดิจิทัล อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คอื 

  1) ความสามารถ โดยมีการแบ่งความสามารถเป็น 7 กลุ่มความสามารถ ได้แก่ 

             กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy) 

             กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 

และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

             กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 

Technology) 

             กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบ

ดิจทิัล (Digital Process and Service Design) 

             กลุ่มที่ 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic 

and Project Management) 

             กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผูน้ าดิจทิัล (Digital Leadership) 

             กลุ่มที่  7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 

Transformation) 

  2) ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐควรต้องมีเพื่อให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิัล 

  3) ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ เคยกระท า 

เคยสัมผัส หรอืได้พบเห็นมาในอดีตที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

  4) คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจในการท างานและความส าเร็จในงาน อันจะมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรม

ที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิัล ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  และยังสอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ของ ส านักงาน ก.ค.ศ. (ส านักงาน ก.ค.ศ., 2563) ซึ่งทักษะที่ควรส่งเสริมและพัฒนา 5 

มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้ 

  มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้าน

ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy Skill Set) 

  มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม

ทักษะ ด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตาม กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน

ดิจทิัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)   
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  มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม

ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อยกระดับศักยภาพ องค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะ

ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการดว้ยระบบดิจทิัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 

(Digital Process and Service Design Skill Set) 

  มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม

ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic 

Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจทิัล (Digital Leadership Skill Set)  

  มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 กลุ่ม

ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill 

Set) 

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็น 

“นวัตกร” ซึ่ง “นวัตกร” หมายถึง ผู้ที่ริเริ่ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และสนับสนุน ให้เกิดเทคนิค

วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงาน ที่เป็นนวัตกรรม  (วสันต์ สุทธาวาศ จาก 

edsiam.com/นวัตกร) จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้สอดรับกันดีกับการพัฒนา นวัตกรทางการศึกษา อันเป็น

นโยบายในระดับชาติ 

 11.2 ความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร  

 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 

2564 และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่านการสนับสนุนนโยบายทางการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการตามการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  

 ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

– 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน 

ที่ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยาตองมุงเนนคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ใหความส าคัญกับการ

พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความตองการของ

สังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่ง

เปนอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth) 

ผลักดันใหประเทศกาวเขาสูประเทศไทย 4.0” 

 ดังนั้น การเปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จึงเป็นความ

จ าเป็นอย่างยิ่งและเป็นความต้องการของประเทศในการใช้บัณฑิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ 

เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการน านโยบายด้านทักษะดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนของตนเอง และ
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เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย อันจะก่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 
 
 

12. หลักสูตรที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อมหาวิทยาลัย และ

ประเทศ 

12.1 แนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร 

 ในการนี้ เพื่อให้ครูได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างตน้  

 12.2  ผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลง 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จะสร้างผลกระทบเชิง

บวกต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเพื่อให้ครูเกิด

ทักษะดิจทิัลและการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ เนื่องจากรูปแบบที่ใช้

อยู่  เ ช่น การจัดอบรม การส่งเสริมด้านต่าง ๆ มีเวลาอันจ ากัด และส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้ครูไม่มเีวลาในการศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ หลักสูตร

นีจ้งึมุง่สรา้งความเปลี่ยนแปลงใหค้รูมีความรู ้ทักษะ และความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล 

ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู ้เทคโนโลยีดจิทิัลใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ได้ด้วยตนเอง 

12.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของคณะ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างครูรุ่น

ใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ด้วย

ตนเอง ซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างดีกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของวิทยาลัยการศึกษา ตามค า

ขวัญที่ว่า “เก่งกล้าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพครู” และ “การศึกษาเป็นรากฐานของมนุษย์” นอกจากนี้ 

ด้วยเป้าหมายของการพัฒนาครูให้เป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นนวัตกรทางการศึกษา 

หลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับค าขวัญของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

อีกด้วย 

 12.4  หลักสูตรมีความโดดเด่นต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น 

  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา (Educational 

Innovators) น าความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา ความคิด

เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และชุดความคิดเติบโต เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรทางการศึกษา 
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โดยมุ่งเนน้การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการจัดการเรียนรูใ้นทุกสาระ และมุ่งสร้างนวัตกรรม

ทางการศึกษา ท าให้หลักสูตรนีม้ีความโดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 การบรหิารจัดการ 

 1) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

แบบเข้ม ระดับบัณฑติศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

 2) คณะอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย คณาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ

คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้มี

คุณสมบัติที่มีความเช่ียวชาญตามค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการ

จัดการเรยีนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา “ฝึกฝนและ

แก้ปัญหาที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาความฉลาดรูด้ิจทิัล เชี่ยวชาญการเรียนรู้และวชิาการ เสริมสรา้งศักยภาพ

ความเป็นนวัตกรการศึกษา” 

1.2  ความส าคัญ 

  ตอบสนองการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่านการสนับสนุนนโยบายทางการศึกษา

ของกระทรวงศกึษาธิการตามการประกาศใชห้ลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคน

และเสริมสรางศักยภาพคน ที่ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยาตองมุงเนนคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ

บัณฑติ ใหความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพ

ตรงตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม

อนาคต (New S-curve) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 

(New Engine of Growth) ผลักดันใหประเทศกาวเขาสูประเทศไทย 4.0” รวมทั้ง ทักษะด้านดิจิทัลของ 

ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน กคศ. 

   ดังนั้น การเปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จึงเป็น

ความจ าเป็นอย่างยิ่งและเป็นความต้องการของประเทศในการใช้บัณฑิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษาใน

สาขาวิชานี้ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการน านโยบายด้านทักษะดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนของ

ตนเอง และเพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย อันจะก่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพื่อพัฒนาผู้ เข้ารับการศึกษาให้เป็นนวัตกรทางการศึกษา มีความรู้  ทักษะ 

สมรรถนะ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ ชุดความคิดเติบโต และการวิจัยทางด้าน

นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิัล 

1.3.2 เพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์ผู้ เข้ารับการศึกษา ให้สามารถเป็นผู้สร้าง

นวัตกรรมการศกึษา และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรียนการสอนหรือการท างานได้ 
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1.3.3 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการศกึษาให้มีคุณลักษณะผูน้ าด้านการใช้ดิจทิัล มีความฉลาดรู้

ดิจิทัล ในการจัดการศึกษาและสามารถประยุกต์ เผยแพร่และถ่ายทอดวิทยาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล

ได้  

1.3.4 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการศกึษาให้มีคุณธรรม จรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี  

 

2. ข้อก าหนด และเงื่อนไขของหลักสูตร 

 - 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 - 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบ ัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

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 ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ดังนี้  

1.2.1 วุฒิการศึกษา 

 ผู้ เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง หรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

1.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันใด 

1.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ไม่เพียงพอ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดสรรเวลาในการให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 1) แผน ก แบบ ก2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชัน้ปีท่ี 1 15 15 15 15 15 

ชัน้ปีท่ี 2  15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา  15 15 15 15 

 

    2) แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชัน้ปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชัน้ปีท่ี 2  30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา  30 30 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

5,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

5,300,000 

3,300,000 

2,000,000 

5,630,000 

3,630,000 

2,000,000 

5,993,000 

3,993,000 

2,000,000 

6,392,300 

4,392,300 

2,000,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

4. งบเงินอุดหนุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวมรายจ่าย 11,580,000 11,880,000 12,210,000 12,573,000 12,972,300 

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  √ แบบช้ันเรยีน 

            แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

            แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

        แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

        แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

        อื่นๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 37(4) หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเปน็หมวดวิชาที่สอดคล้องกบัที่ก าหนด

ไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้

 

ล าดับ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

1 งานรายวิชา(Coursework)ไมน่อ้ยกว่า   25 31 

 1.1 หมวดวชิาวชิาแกน - - 9 9 

 1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   16 22 

    1.2.1 วชิาเอก - - 13 13 

    1.2.2 วิชาเอกเลือก ไมน่อ้ยกวา่   - - 3 9 

2 วิทยานิพนธ์ไมน่้อยกว่า 12 - 12 - 

3 การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง - 3-6 - 6 

4 รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ - - (4) (4) 

 รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 36 36 37(4) 37(4) 

 

หมายเหตุ  ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา กรณนีสิิตท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 

 มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562  

                  ตอ้งลงทะเบียนรายวชิา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา  
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3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 จ านวน  37 (4) หน่วยกิต 

 งานรายวิชา                                    จ านวน 25 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน             จ านวน 9 หน่วยกิต       

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการเรียนรูด้ิจทิัล    3(2-2-5) 

 Principles and Theories for Digital Learning  

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด

เติบโต 

3(2-2-5) 

 Innovative Design with Creativity and Growth Mindset  

179703 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Research Paradigms and Methodology in Education   

  

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 16 หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวน 13 หน่วยกิต  

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้นยุคดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Technology Enhanced Learning for Digital Era  

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจทิัล     3(2-2-5) 

 Digital Media Creation  

179713 การออกแบบการเรียนรูว้ิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Unplugged Computing Science Learning Design   

179714 โครงงานนวัตกรรมการศกึษา   3(1-4-4) 

 Educational Innovation Project  

179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไมน้่อยกว่า  จ านวน   3 หน่วยกิต          

179721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education  

179722 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education  
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179723 การออกแบบการเรียนรูว้ิทยาการค านวณ  3(2-2-5) 

 Computing Science Learning Design  

179724 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมช่ันทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Educational Computer Graphics and Animation  

179725 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Educational Big Data Analytics  

179726 นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Management Innovation and Economics Education  

 

 3) วิทยานิพนธ์                                 จ านวน 12 หน่วยกิต 

179794 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

179781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

 

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข จ านวน  37 (4) หน่วยกิต 

 งานรายวิชา                                      จ านวน   31 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน จ านวน  9 หน่วยกิต 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการเรียนรูด้ิจทิัล    3(2-2-5) 

 Principles and Theories for Digital Learning  

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด

เติบโต 

3(2-2-5) 

 Innovative Design with Creativity and Growth Mindset  

179703 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Research Paradigms and Methodology in Education   
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน   22 หน่วยกิต 

 1.2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวน   13 หน่วยกิต 

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้นยุคดิจทิัล  3(2-2-5) 

 Technology Enhanced Learning for Digital Era  

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจทิัล     3(2-2-5) 

 Digital Media Creation  

179713 การออกแบบการเรียนรูว้ิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

 Unplugged Computing Science Learning Design   

179714 โครงงานนวัตกรรมการศกึษา   3(1-4-4) 

 Educational Innovation Project  

179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 

 1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  จ านวน 9 หน่วยกิต          

179721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education  

179722 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education  

179723 การออกแบบการเรียนรูว้ิทยาการค านวณ  3(2-2-5) 

 Computing Science Learning Design  

179724 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมช่ันทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Educational Computer Graphics and Animation  

179725 การวิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Educational Big Data Analytics  

179726 นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Management Innovation and Economics Education  

 

 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง           จ านวน   6 หน่วยกิต 

179791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study I  
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179792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 3 หนว่ยกิต 

 Independent Study II  

 

 

 

 

 4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต          จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

179781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการเรียนรู้ดจิทิัล   3(2-2-5) 

 Principles and Theories for Digital Learning  

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด

เติบโต 

3(2-2-5) 

 Innovative Design with Creativity and Growth Mindset  

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้นยุคดิจทิัล  

Technology Enhanced Learning for Digital Era  

3(2-2-5) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

179712 การสร้างสรรค์สื่อดจิทิัล     

Digital Media Creation 

3(2-2-5) 

179713 การออกแบบการเรียนรูว้ิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 

 Unplugged Computing Science Learning Design   

179703 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศกึษา  3(2-2-5) 

 Research Paradigms and Methodology in Education  

179714 โครงงานนวัตกรรมการศกึษา   3(1-4-4) 

 Educational Innovation Project  

179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

179794 วิทยานิพนธ์  

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

179781 ภูมภิาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

179794 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการเรียนรู้ดจิทิัล   3(2-2-5) 

 Principles and Theories for Digital Learning  

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด

เติบโต 

3(2-2-5) 

 Innovative Design with Creativity and Growth Mindset  

179711 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้นยุคดิจทิัล  

Technology Enhanced Learning for Digital Era  

3(2-2-5) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

179712 การสร้างสรรค์สื่อดจิทิัล     

Digital Media Creation 

3(2-2-5) 

179713 การออกแบบการเรียนรูว้ิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 

 Unplugged Computing Science Learning Design   

179703 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศกึษา  3(2-2-5) 

 Research Paradigms and Methodology in Education  

179714 โครงงานนวัตกรรมการศกึษา   3(1-4-4) 

 Educational Innovation Project  

179715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

179791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1  

Independent Study I 

3 หนว่ยกิต 

179781 ภูมภิาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

17972x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

179792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 

Independent Study ll 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

 

  

22



 
 

3.1.5 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 

 

179701 หลักการและทฤษฎีส าหรับการเรียนรู้ดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Principle and Theories for Digital Learning 

 หลักการ ทฤษฎี การเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความสามารถส าหรับการรู้ดิจิทัล การใช้ ความเข้าใจ การ

สร้าง กฎหมายดิจิทัล การจัดการความรูท้างดจิทิัล 

 Principles, theories, learning digital skills to maintain security in use of new 

technologies, digital intelligence, digital literacy, digital literacy competencies, use, understand, 

create, digital law, digital knowledge management 

 

179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคดิเติบโต 

 Innovative Design with Creativity and Growth Mindset  3(2-2-5) 

 การส่งเสริมชุดความคิดเติบโตที่เชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางการศึกษา ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม 

และความคิดละเอียดละออ การส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบที่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาของผู้อื่น 

และการประยุกต์ใช้รูปการคิดเหล่านีใ้นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

 Facilitating growth mindset with beliefs in one’s ability to learn and self-development; 

Facilitating creative thinking in education of fluency, flexibility, originality, and elaboration; Facilitating 

design thinking with emphasis on solving problems of and for others; applying these modes of thinking 

for developing educational innovations.  
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179703  กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวจิัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 

  Research Paradigms and Methodology in Education 

 กระบวนทัศน์การวิจัยต่าง ๆ ปฏิฐานนิยม สรรคนิยม ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัย

ที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์เหล่านี้ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี 

การวิจัยที่อิงการออกแบบ การวิจัยปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อ

การวิจัย ความนา่เชื่อถือของผลการวิจัย การวิจัยนวัตกรรมทางการศกึษา 

 Research paradigms, positivism, constructivism, critical theory, research 

methodologies, quantitative research, qualitative research, mixed-methods research, design-based 

research, and action research, data collection methods, data analysis, statistics for research, 

truthworthiness of research results, educational innovation research 

 

179711 เทคโนโลยีเสรมิการเรยีนรู้ในยุคดิจทิัล     3(2-2-5) 

Technology Enhanced Learning for Digital Era 

 การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนและออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน  การผลิตสื่อการศกึษาแบบเปิด การเรียนการสอนระบบเปิดส าหรับมหาชน  

 Integration of information and communication technology tools and traditional and 

online classroom for teaching and learning, flipped classroom, blended- hybrid learning, production 

of open educational resources, massive open online course 

 

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล   3(2-2-5) 

 Digital Media Creation  

 การศึกษา การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิดการผลิตสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การ

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบและพัฒนาสื่อ

ความเป็นจริงเสมือนและการจ าลองสภาพแวดล้อมจริง การผลิตรายการเสียงและวิดีโอการสอน การ

เผยแพร่รายการเสียงและวิดีโอการสอนออนไลน์ และการถ่ายทอดสดออนไลน์  

 Study, analyze principles, concepts of instructional media production in digital age, 

suitable usage of digital technology for educational innovation, design and development of 

Augmented Reality (AR)  and Virtual Reality (VR) , podcast video production, publishing audio and 

video tutorials online and live podcast 
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179713 การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

 Unplugged Computing Science Learning Design  

 หลักการเกี่ยวกับวิทยาการค านวณ กิจกรรมการเรียนรูแ้บบอันปลั๊ก กลยุทธ์การจัดการ

เรียนรู้คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่จ าเป็น

ส าหรับคอมพิวเตอร์ การจัดเรยีง การเข้ารหัส ทักษะการแก้ปัญหา การสรา้งสรรคแ์ละการคิดอย่างเป็น

ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการค านวณ ทักษะการสื่อสารคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง และการล าดับการ

ท างาน  

 Principles of computing science, unplugged learning activities, computer learning 

strategies, principle of computer science and logical, mathematics for computer, arrangement, 

encryption, problem solving skills, creativity and systems thinking for computing science, computer 

communication skills, computer command and algorithm. 

 

179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา      3(1-4-4) 

 Educational Innovation Project 

 การทบทวนประเด็นปัญหาและความต้องการจ าเป็นทางการศกึษา เงื่อนไขและลักษณะ

ของโครงงานที่มีคุณภาพ หลักการและกระบวนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา 

กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการศึกษา ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

การประเมนิโครงงานนวัตกรรมการศกึษา 

 Review needs and education issues, conditions and characteristics of educational 

innovation project work, principles and process of educational innovation initiative for solving 

educational problem project, feasibility study for educational innovation,  educational innovation 

development implementation, evaluation of educational innovation projects 

 

179715  สัมมนา         1(0-2-1) 

  Seminar        

 การน าเสนองานวิจัยด้านการเรียนรู้ดิจิทัล การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ 

ความก้าวหน้าและทิศทางการวิจัย การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา การน าไป

ประยุกต์ใช ้และข้อจ ากัดของการวจิัย  

 Presentation of research on learning digital, discussions on new knowledge, progress 

and future research directions,  use of digital technology in educational management, implications 

and limitations of published research for future work. 
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179721  บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศกึษา    3(2-2-5) 

Roles of Technology in STEM Education 

 นิยามของเทคโนโลยีและบทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา ทั้งในฐานะผลผลิตของ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะเครื่องมือที่ถูกใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสืบค้น

สารสนเทศ การร่างความคิด การระดม สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด การสร้างและทดสอบต้นแบบ 

การเก็บรวบรวม บันทึก และวเิคราะหข์้อมูล การน าเสนอผลผลิตของการออกแบบ    

 Definitions of technology and its roles in STEM education both as products of 

engineering design processes and as tools used in stages of engineering design processes, design 

thinking, creative thinking, searching for information, creating ideas, brainstorming, communication 

and sharing ideas, creating and testing prototypes, collecting, recording and analyzing data, 

presenting designed products 

 

179722  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพด้านสะเต็มศกึษา   3(2-2-5) 

  Professional Learning Community in STEM Education 

 ความหมายและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมใน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านการ

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารจัดการเรียนการสอนสะเต็ม การโค้ชชิงเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 

 Definitions and importance of professional learning communities, participation in 

school level, national level and international level professional learning communition through STEM, 

coaching for performance. 

 

179723 การออกแบบการเรียนรู้วทิยาการค านวณ    3(2-2-5) 

 Computing Science Learning Design 

 หลักการวิทยาการค านวณ โครงสร้างของโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม การ

วิเคราะหค์วามซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชงิละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ ขั้นตอนวิธีเชงิกราฟ ปัญหาเอ็นพี

บริบูรณ์ การสรา้งกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นวิทยาการค านวณ 

 Principles of computer science, program structure, algorithm design, complexity 

analysis, greedy algorithms, divide and conquer, graph algorithms, NP-complete problems, computer 

science learning activities construction 
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179724  คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นทางการศึกษา   3(2-2-5) 

 Educational Computer Graphics and Animation 

  ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย หลักการออกแบบ 

ศิลปะกับการออกแบบกราฟิก กระบวนการความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การ

ผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียส าหรับสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การสรา้งงานแอนเิมชั่นเบือ้งตน้ทางการศกึษา 

  Introduction to computer graphics and multimedia design, principles of design, art and 

graphics design, creative thinking process for computer graphics design, production to communicate 

with effective communication, using package softwares for printing, introduction to educational 

animation production 

 

179725 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการศึกษา   3(2-2-5) 

 Educational Big Data Analytics 

  กรอบแนวคิดและหลักการข้อมูลขนาดใหญ่ทางการศึกษา, ขอบข่ายข้อมูลด้านการ

บริหารการศึกษา ขอบข่ายข้อมูลด้านกระบวนการเรียนรู้, วงจรการวิเคราะห์ข้อมูล, ประโยชน์จากการ

ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลขนาดใหญ่กับพฤติกรรมการเรียนรู้, ข้อมูลขนาดใหญ่กับการคาดการณ์, 

ข้อมูลขนาดใหญ่กับผลลัพธ์ทางการศึกษาและการวางแผนอาชีพ, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ

การก าหนดนโยบาย, ข้อมูลขนาดใหญ่กับการพัฒนาหลักสูตร, ปฏิบัติการวิเคราะหข์้อมลูขนาดใหญ่ทาง

การศกึษา, การน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  Conceptual framework and principles of educational big data, information scope for  

education administration, information scope for learning process, data analysis cycle, benefits from 

big data, big data with learning behavior, big data with forecasting, big data with educational 

outcomes and career planning, big data analytics for policy formulation, big data and curriculum 

development, practice big data analytics in education, presentation and dissemination of data 

analytics result 

 

179726 นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Management innovation and Economics Education 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมการ

บริหาร แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การศึกษา อุปสงค์และอุปทานทางการศึกษา การลง

ทุนการศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษา กรณีศึกษาเศรษฐศาสตร์

การศกึษาระดับชาติและนานาชาติ 
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  Relationship between education and economics, management innovation, economics 

of education concepts and theories, demand and supply of education, education investment, cost 

and benefit analysis of education investment, case study of nation and international education of 

education 

 

179781  ภูมิภาคศึกษา        1(0-2-1) 

  Regional Studies       (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การสบืค้นเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรหรอืโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนรูด้ิจทิัล การทัศน

ศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุด

ความคิดเตบิโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 

 Documentalry reviews about curriculum or projects associated with learning digital, 

field trips at places for enhancing experiences in digital learning, educational innovation, educational 

technology, growth mindset, design thinking, creative thinking 

 

179791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1      3 หน่วยกิต 

  Independent Study l 

 การสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี

การศกึษา ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค ์ด้วยกระบวนการวิจัยหรือการ

ทบทวนวรรณกรรม การพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยหรือผลการทบทวนวรรณกรรมด้านการเรียนรู้ดิจทิัล

ในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ   

 Constructing knowledge about learning digital, educational innovation, educational 

technology, growth mindset, design thinking, creative thinking using research- based processes or 

literature review, publishing research results or literature review in learning digital via academic 

conferences or journals.  

 

179792  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2      3 หน่วยกิต 

  Independent Study ll 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา 

เทคโนโลยีการศกึษา ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
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 Investigating, data collecting, analyzing, synthesizing, report writing, presenting and 

discussing, publishing on technology digital, educational innovation, educational technology, growth 

mindset, design thinking, creative thinking topics. 

 

179794  วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

  Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยี

การศกึษา ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย และการ

พิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยด้านการเรียนรูด้ิจทิัลในการประชุมวิชาการหรอืวารสารทางวิชาการ   

 Constructing new knowledge on digital learning, educational innovation, educational 

technology, growth mindset, design thinking, creative thinking using research- based process,  

publishing research results on digital learning in academic conferences or journals.  

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  179    หมายถึง สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา 

 2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาแกน 

  เลข 1  หมายถึง กลุ่มวชิาเอก 

  เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชาเลือก 

  เลข 8  หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา/ภูมภิาคศึกษา 

  เลข 9  หมายถึง การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ 

 4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 
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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 นายดเิรก  ธีระภูธร* 37699000XXXXX รองศาสตราจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

โสตทัศนศึกษา  

เทคโนโลยีการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2546 

2538 

2534 

2 นางสาวกฤติกา กันทวงค์ 

 

35013006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

สถติิ 

มหาวิทยาลัยแมฟ่้าหลวง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2561 

2546 

2538 

3 นายบวรศักดิ์  

ศรสีังสิทธิสันติ 

35299000XXXX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 

2552 

2542 

4 นายพรเทพ โรจนวสุ 35203005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า  

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 

 

2547 

 

2542 

5 นายลอืชา ลดาชาติ 39201007XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรศึ์กษา 

วิชาชีพครู 

ฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

2553 

2545 

2544 

6 นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง* 32203001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

2556 

2551 

2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

7 นายสาคร เมฆรักษาวนิช 35299004XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 

2547 

 

2542 

8 นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ 35701005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

9 นายสุนทร คลา้ยอ่ า 31020007XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational  

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 

10 นายณัฐวุฒิ  สัพโส 54705000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

การสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

2557 

2549 

2544 

11 นายนรนิธน์ นนทมาลย์* 15299900XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2560 

2555 

2551 

12 นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย 36507001XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

วจิัยการศึกษา 

มัธยมศกึษาวทิยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

2550 

2548 

13 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000XXXXX อาจารย์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

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 

14 นางสาววรรณากร  

พรประเสริฐ 

11799001XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2557 

2554 

15 นางสาววลิาวัลย์  

สมยาโรน 

353070064XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2550 

2546 

16 นายวัชระ  จตุพร 14708000XXXXX 

 

อาจารย์ 

 

ด.ด. 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษาและผู้น า 

ทางการศกึษา 

ศาสนศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสยาม 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2560 

2553 

 

2550 

17 นายศานิตย ์ศรีคุณ 33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ศษ.ม. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

คณิตศาสตรศกึษา 

การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2562 

2550 

2549 

2548 

18 นายสาธติ เชื้ออยู่นาน* 35601011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศ.ม. 

กศ.บ. 

บธ.บ. 

การวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เศรษฐศาสตร์การศึกษา 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2559 

2546 

2559 

2543 

หมายเหตุ *อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

- 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

- 

4.2 ช่วงเวลา  

- 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

- 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

แผน ก การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานวัตกร

ทางการศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น

วิทยานิพนธ์ และตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่าง ๆ 

แผน ข การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิตสนใจภายใต้

การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการ

ท าการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดและตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอือาชีพต่าง ๆ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง

และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดจิทิัลได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก2 ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น  

แผน ข   ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาปลาย 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 37(4) หนว่ยกิต 

- เรียนรายวิชา 25 หนว่ยกิต 

- ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต  
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แผน ข  เรียนรายวิชาและท าการศกึษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 37(4) หนว่ยกิต 

- เรียนรายวิชา 31 หนว่ยกิต 

- ท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ 

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตคนละ 1 ท่าน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเรื่อง และด าเนินการศึกษาหัวข้อคัด

สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า 

ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6 ประเมินผล 

5.6.1 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

5.6.2 ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

5.6.4 คณาจารย์ผูส้อนประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้งได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา

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

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีกระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

 

1.1 สามารถวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา เห็นภาพรวม

ของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข หรอืป้องกันการ

เกิดปัญหานั้น ๆ ได้  

1.2 ก าหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ขึ้น  

แล้วให้บอกเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรอืคัดค้าน 

1.3 ฝึกการตั้งสมมตฐิานซึ่งเป็นการคาดคะเนค าตอบที่

เป็นไปได้ จากข้อมูล หรอืความรู้ 

2. มีทักษะเทคโนยีดิจิทัล 2.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์

ก ารสอนแบบ  Active learning และ  research-

based learning 

2.2 การปฎิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการ

จัดการเรยีนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจทิัลมาใช้ในการเรียน หรอืสนับสนุนการเรียน 

3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

3.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เ รียนเป็นฐาน 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย  ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต และ

เคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า ท างาน

เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็น 

(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการ การเป็นสมาชิก

องค์กรและศักดิ์ศรคีุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในช้ัน

เรียนโดยผู้สอน เพื่อนนสิิต 

(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 (3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 
 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

 (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

 (3) มคีวามเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ใชท้ี่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการ

ทฤษฏีและสาระส าคัญเกี่ยวกับองค์กร ทั้งในด้านงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้ วยตนเอง

ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย การน าเสนอ

ในที่ประชุมและการน าเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน เพื่อน

นิสติ 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมนิการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

 (4) การประเมนิผลการอภปิราย 

 (5) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 
 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

 (4) สามารถขยายองค์ความรูห้รอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการวิจัย

หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและ 

สถานการณฉ์ุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน่ การเรียนเป็นกลุ่ม

แบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการเรียนโดยใช้สถานการณ์

จ าลอง ประชุมปรึกษาปัญญาองค์การโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดท าโครงงาน 

เป็นต้น 
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมนิทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

(1) การประเมนิกระบวนการคิด 

(2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์

กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการอภิปราย

กลุ่ม รายงานผลการสัมมนาและภูมิภาคศกึษา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2)  มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้ 

อย่างเหมาะสม 

  (3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 (4) มคีวามรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 

ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้บริการ โดยการมอบหมายให้ท ากิจกรรมหรือ

ผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมทั้งในช้ันเรียนและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 
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  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนางานในองค์กรที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์          

ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟังและการเขียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีเป็นฐาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศกึษาค้นคว้า วเิคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติประจ าวันและทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ 

(3) ประเมินทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ 

(4) ประเมินผลงานที่นิสติได้วิเคราะหเ์ชงิตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.6 สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมของชาติ และของสากล เช่น กิจกรรม

การชมภาพยนตร ์ละคร การแสดงดนตรี เป็นต้น 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ประเมนิจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศึกษา 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จัดให้มกีารอภิปรายหรอืน าเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคต ิหรอืงานที่ 

ได้รับมอบหมายในชัน้เรียน 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนสิิต 

(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

 (1) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน่ ทักษะการเรียนรู ้ทักษะการรูเ้รื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวติ 

ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และสามารถน าทักษะ

เหล่านีม้าใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน และการพัฒนาตนเอง 

 (2) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรู้  

 (3) ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถสร้างนวัตกรรม หรือประยุกต์งานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนได้ 

 2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) ให้ผู้เรยีนฝึกวิเคราะหป์ัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาสู่การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา โดย

การออกแบบเทคโนโลยี หรือการใชเ้ทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

(2) เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะ และสมรรถนะตา่ง ๆ  

(3) ออกแบบโครงงานต่าง ๆ ตามบริบทที่ผู้เรยีนสนใจ 

 2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ 

และคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นผูร้ับบริการเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

(1) การประเมนิผลการวิเคราะห ์และผลการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ  

(2) การประเมนิทักษะและสมรรถนะจากการปฏิบัติสร้างช้ินงานต่าง ๆ 

(3) การประเมนิผลการท าโครงงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

1) หมวดวิชาแกน 

179701 หลักการและทฤษฎี

ส าหรับการเรียนรู้

ดจิทัิล 
    • • •  • • • •     •        

179702 การออกแบบนวัตกรรม

ดว้ยความคดิ

สร้างสรรคแ์ละชุด

ความคดิเตบิโต 

    • •  •  • •              

179703  กระบวนทัศน์และ

ระเบียบวธีิวิจัย

ทางการศกึษา 
   • • • •  •  •     • • •       
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.2.1 วิชาเอก 

179711  เทคโนโลยเีสริมการ

เรียนรูใ้นยุคดิจิทัล     •   •  •     •      •  • • 

179712 การสร้างสรรคส่ื์อ

ดิจิทัล     •   •  •       •    
• • • 

• 

179713 การออกแบบการ

เรียนรูว้ิทยาการ

ค านวณแบบไม่ใช้

คอมพิวเตอร์   

    •   •  •  •     •    •  •  

179714 โครงงานนวัตกรรม

การศึกษา     •  • •     •    •    • • • • 

179715 สัมมนา •    •   •    •    •     •  •  

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

179721 บทบาทของเทคโนโลยี

ในสะเต็มศึกษา     •   •  •   •          •  
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชพีดา้น 

สะเต็มศึกษา 
    •  • • • • •  • •   •    •    

179723 การออกแบบการ

เรียนรู้วิทยาการ

ค านวณ 
    •   •  •  •    • •    •   • 

179724 คอมพิวเตอร์กราฟิก

และแอนิเมช่ันทาง

การศึกษา 
    •   •  •           •   • 

179725 การวเิคราะห์ขอ้มูล

ขนาดใหญ่ทาง

การศึกษา 
    •  • • • •  •    • •    •    

179726  นวัตกรรมการ

บริหารและ

เศรษฐศาสตร์

ทางการศกึษา 

    •    • •  • •   • •      •  
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

3) วทิยานิพนธ ์

179794 วทิยานพินธ์ • •   • • • • • •      •     • •   

4) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบ

เข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

• 

   

 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 
 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

179781 ภูมิภาคศึกษา  •    •  • •    •    •     •  •  
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

1) หมวดวิชาแกน 

179701 หลักการและทฤษฎี

ส าหรับการเรียนรู้

ดิจิทัล 
    • • •  • • • •     •        

179702 การออกแบบ

นวัตกรรมดว้ย

ความคิดสร้างสรรค์

และชุดความคิด

เตบิโต 

    • •  •  • •              

179703  กระบวนทัศน์และ

ระเบียบวธีิวิจัย

ทางการศกึษา 

 

   • • • •  •  •     • • •       
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.2.1 วิชาเอก 

179711  เทคโนโลยเีสริมการ

เรียนรูใ้นยุคดิจิทัล     •   •  •     •      •  • • 

179712 การสร้างสรรคส่ื์อ

ดิจิทัล       •   •  •       •    
• • • 

• 

179713 การออกแบบการ

เรียนรูว้ิทยาการ

ค านวณแบบไม่ใช้

คอมพิวเตอร์   

    •   •  •  •     •    •  •  

179714 โครงงานนวัตกรรม

การศึกษา     •  • •     •    •    • • • • 

179715 สัมมนา •    •   •    •    •     •  •  

 2.2.2 วิชาเอกเลือก 

179721 บทบาทของเทคโนโลยี

ในสะเต็มศึกษา     •   •  •   •          •  
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชพีดา้น 

สะเต็มศึกษา 
    •  • • • • •  • •   •    •    

179723 การออกแบบการ

เรียนรู้วิทยาการ

ค านวณ 
    •   •  •  •    • •    •   • 

179724 คอมพิวเตอร์กราฟิก

และแอนิเมช่ันทาง

การศึกษา 
    •   •  •           •   • 

179725 การวเิคราะห์ขอ้มูล

ขนาดใหญ่ทาง

การศึกษา 
    •  • • • •  •    • •    •    

179726  นวัตกรรมการ

บริหารและ

เศรษฐศาสตร์

ทางการศกึษา 

    •    • •  • •   • •      •  
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

ส่ือสารและ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

3) การศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

179791 การศึกษาค้นควา้ 

          ด้วยตนเอง 1  • 
 

   •   •   
   

•  
 

 • 
  

 • 

179792 การศึกษาค้นควา้ 

           ด้วยตนเอง 2  • 
 

   •   •   
   

•  
 

 • 
  

 • 

4) รายวชิาบังคบัไม่นับหน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบ

เข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

• 

   

 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 
 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

179781 ภูมิภาคศึกษา  •    •  • •    •    •     •  •  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนสิิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและน าไปด าเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการ

สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รวมถึงผลงานของนิสิต 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 ดังนี้  

1. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

 1.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ  

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า

รับฟังได้  
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 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2. ปริญญาโท แผน ข  

  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด สอบผ่าน

ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4  

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ

เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนา้ที่ของ

อาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยใน  

แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้องที่มสี่วนรว่ม 

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูทุ้กปี 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ให้ทันสมัย 

2.1.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมกันท าวิจัยในเชิงบูรณาการศาสตร์เพื่อขยายองค์ความรู้ใน

สาขา และสร้างความเข้มแข็งให้อาจารย์ผูส้อน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักพัฒนาการเรียน  

การสอนและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ประกอบด้วยจ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษา และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรม 

จรยิธรรม ความรู ้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ ทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการปฏิบัติการทางวิ ชาชีพ รวมทั้งการได้งานท าหรือ 

ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศกึษา 

 

3. นิสิต 

 การรับนิสติ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา การส่งเสริมและ พัฒนานิสติ โดยการควบคุม

การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยมีผลที่เกิดกับนิสติ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศกึษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสติ 

 

4. คณาจารย์ 

 การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร

อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยการ

รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหนง่ทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ SCOPUS และผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  และความพึงพอใจของ

อาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้ค านึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

2. การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาก าหนดผู้สอน การ

ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน การจัดการ

เรียนการสอนในระดับบัณฑติศกึษาที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการ

ตีพมิพ์ผลงานในระดับบัณฑติศกึษา 

3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษา 

โดยมุ่งเนน้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

วิทยาลัยการศึกษาจัดให้มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

เป็นต้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี

การศกึษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผา่น คือมกีารด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งชี ้มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม

ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 
  
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.  มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ      

ปีการศึกษา 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์  

การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน 

    การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑติใหม่ 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
  ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแตล่ะปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-9 1-11 1-12 1-12 1-12 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์

ประเมินดังนี ้ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี่ 1- 5) มผีลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มี

ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ

และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน หลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด ในรายละเอียดหลักสูตร

และรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ที่เยี่ยมสอนตามข้อก าหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของหลักสูตร 

โดยคณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผูใ้ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1374 

087-7957101 

Email narissara.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2550 ครุศาสตรมหาบัณฑติ (วิจัยการศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 ครุศาสตรบัณฑิต (มัธยมศกึษาวิทยาศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ  

รักษิต สุทธิพงษ์, นริศรา เสือคล้าย, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ณัฐวุฒิ สัพโส, ธิดาวัลย์ 

อุ่นกอง และวรรณากร พรประเสริฐ. (2563). ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับครูใน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์, 15(1) มกราคม-เมษายน 2563. 31-46. 
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ผลงานวิจัย 

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. 

Ladachart, L., Ladachart, L., Phothong, W., and Suaklay, N. (2019). Validation of a design thinking 

mindset questionnaire with Thai elementary teachers. Proceedings of the 2nd International 

Annual Meeting on STEM education (I AM STEM) 2019. 27 – 29 September 2019, Thai 

Nguyen University of Education, Thai Nguyen, Vietnam. 1-7. 
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ประวัติ 

ดร.รุ่งทิวา กองสอน 

Dr.Rungtiwa Kongson 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35504000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศกึษา  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666  

09 2278 5475 

Email Rungtiwa05.s.ppk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2557 ศกึษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2549 การศกึษามหาบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2543 คุรุศาสตรบัณฑิต (เคมี)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ผลงานวิชาการ  

รุ่งทิวา กองสอน (2562). การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิตวิชาชีพครูด้วยวิธีการ

เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม. วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์

บางกอก, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, 25-37. 

รุ่งทวิา กองสอน (2561). การพัฒนาความสามารถคิดเชิงวิพากษ์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัยกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, 101-110. 

 

 

148



 

 
 

รุ่งทวิา กองสอน (2561). การพัฒนาความสามารถการคิดสรา้งสรรค ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ 

       ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ

“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”. 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา. 2325-2339. 

รุ่งทวิา กองสอน (2561). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 20 มีนาคม 2561. 

459-460. 

รุ่งทวิา กองสอนและคณะ (2560). กรณีศกึษาครูวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการสบืเสาะหลังจาก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: ข้อค้นพบจากโครงการคูปองพัฒนาครู . วารสาร  สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วารสารระดับชาติ) , ปีที่10 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560. 89-108. 

 

ผลงานวิจัย    

ชลล์สิฌา พรหมเสน และรุ่งทิวา กองสอน (2562). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์

โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการรว่มสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง ครั้งที่ 5 “ครุศาสตร์วจิัย 2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยู่

ดีมสีุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” วันที่ 25 มิถุนายน 2562. 98-107. 
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ประวัติ 

ดร.วรรณากร พรประเสริฐ 

Dr. Wannakorn Phornprasert 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณากร พรประเสริฐ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 11799001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ  

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการศกึษา  

วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการศกึษา  

วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 ตอ่ 1376 

08 6801 0353 

Email wannakorn.ph@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2557 การศกึษามหาบัณฑติ (วิจัยและประเมินผลการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

รักษิต สุทธิพงษ์, นรศิรา เสือคล้าย, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ณัฐวุฒิ สัพโส, ธิดาวัลย์ 

อุ่นกอง และวรรณากร พรประเสริฐ. (2563). ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูเ้ชงิรุก 

โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับครูใน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์, 15(1) มกราคม-เมษายน 2563. 31-46. 
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ผลงานวิจัย 

วรรณากร พรประเสริฐ, และรักษิต สุทธิพงษ์. (2563). การพัฒนาตัวชีว้ัดทักษะทางดจิทิัลของนิสติ

นักศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ. วารสารราชพฤกษ์, 18(1) มกราคม – เมษายน 2563. 

83-92. 

วรรณากร พรประเสริฐ, และรักษิต สุทธิพงษ์. (2562). การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการกลั่น

แกล้งทางไซเบอร์ของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , 14(3) กันยายน – 

ธันวาคม 2562. 31-46. 

วรรณากร พรประเสริฐ, และรักษิต สุทธิพงษ์. (2562). ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ , 

19(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562. 104-117. 
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ประวัติ  

ดร.วิลาวัลย์  สมยาโรน 

Dr.Wilawan Somyaron 

 

ชื่อ-สกุล              นางสาววิลาวัลย์ สมยาโรน 

รหัสประจ าตัวประชาชน  353070064XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ท างาน  สาขาวิชาการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

    19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

    19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   054-466-691  

    080-504-7270 

Email    wilawan.so@up.ac.th 

    Kaboom_31@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2550 การศกึษามหาบัณฑติ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2546 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย 

วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(1) กันยายน – 

ธันวาคม 2563. 147-158. 
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วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย

โดยใช้หลักทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม เพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(1) มกราคม – 

เมษายน 2563. 99-109. 

วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อสร้างจิตลักษณะด้านความส านึก

การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 นายดิเรก ธีระภูธร* 3 7699 000XX XX 

X 

รอง

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 

 

ค.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

โสตทัศนศกึษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 

2546 

 

2538 

2534 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวกฤติกา กัน

ทวงค์ 

 

35013006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การจัดการ 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2561 

2546 

2538 
360 360 360 360 360 

3 นายบวรศักดิ์  

ศรีสังสิทธิสันติ 

35299000XXXX X ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2552 

2542 

360 360 360 360 360 

4 นายพรเทพ โรจนวสุ 35203005XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้า  

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์   

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

 

2547 

 

2542 

360 360 360 360 360 

5 นายลือชา ลดาชาต ิ 39201007XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

วชิาชีพคร ู

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

2553 

2545 

2544 

360 360 360 360 360 
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 129 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

6 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง* 32203001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2546 

360 360 360 360 360 

7 นายสาคร เมฆรักษาวนิช 35299004XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2547 

 

2542 

360 360 360 360 360 

8 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 35701005xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การประถมศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

360 360 360 360 360 

9 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational 

Administration 

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 
360 360 360 360 360 

10 นายณัฐวุฒิ  สัพโส 54705000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศษ.บ. 

การศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

การสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

2557 

2549 

2544 

360 360 360 360 360 

11 นายนรินธน ์นนทมาลย*์ 15299900XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

 

ค.ด. 

 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2560 

 

2555 

 

2551 

360 360 360 360 360 
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 130 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

12 นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย 36507001XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

มัธยมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ท่ัวไป 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

 

2550 

2548 

360 360 360 360 360 

13 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

2557 

2549 

2543 

360 360 360 360 360 

14 นางสาววรรณากร  

พรประเสริฐ 

11799001XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผล

การศึกษา 

วจิัยและประเมินผล

การศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

 

2557 

 

2554 

360 360 360 360 360 

15 นางสาววลิาวัลย์  

สมยาโรน 

353070064XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

 

2550 

 

2546 

360 360 360 360 360 

16 นายวัชระ  จตุพร 14708000XXXXX 
 

อาจารย์  
 

ด.ด. 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

บริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษาและ

ผู้น าทางการศึกษา 

ศาสนศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยสยาม 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2560 

2553 

 

2550 

360 360 360 360 360 
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 131 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี
ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

17 นายศานิตย ์ศรีคุณ 33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

กศ.ม. 

 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียน

การสอน 

คณิตศาสตรศกึษา 

การวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

 

2562 

2550 

 

2548 

360 360 360 360 360 

18 นายสาธติ เชื้ออยู่นาน* 35601011XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศ.ม. 

 

กศ.บ. 

 

บธ.บ. 

การวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต ์

เศรษฐศาสตร์การศึกษา 

การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2559 

 

2546 

 

2559 

 

2543 

360 360 360 360 360 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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