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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศกึษา 

Master of Education Program in STEM Education 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย   วิทยาลัยการศกึษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0455 

ภาษาไทย :   หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาสะเต็มศกึษา 

ภาษาอังกฤษ   :   Master of Education Program in STEM Education 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)  :   การศกึษามหาบัณฑติ (สะเต็มศึกษา) 

ชื่อย่อ (ไทย) :   กศ.ม. (สะเต็มศกึษา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :   Master of Education (STEM Education) 

ชื่อย่อ(อังกฤษ)    :   M.Ed. (STEM Education) 
 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 -ไม่ม-ี 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญา การศกึษามหาบัณฑติ (สะเต็มศกึษา) 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 ่13/2563 วันที ่8 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 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ครู 

8.2 ศกึษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา 

8.3 นักวิชาการหรือนักวิจัยอิสระด้านสะเต็มศึกษา 

8.4  นักวิชาการหรอืนักฝึกอบรมในหนว่ยงานราชการ 

8.5 นักการศกึษาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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 นายลือชา ลดาชาต ิ 39201007XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์

ศึกษา 

วิชาชีพครู 

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2553 

 

2545 

2544 

2 นางสาวนริศรา 

เสือคล้าย 

36507001XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและ

ประเมินผล

การศึกษา 

วิจัยการศึกษา  

มัธยมศึกษา

วิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2560 

 

 

2550 

 

2548 

3 นางสาววิลาวัลย ์ 

สมยาโรน 

353070064XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 

 

2550 

 

2546 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ปัจจุบันในมิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เน้นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังปรากฏในข้อความตอนหนึ่งที่ว่า “ประเทศ(ไทย)

ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะ

ฝีมือแรงงาน (ทั้ง)กลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ให้

สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการ

พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย ที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น

สภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ” (หน้าที่ 1) ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งที่ตอ้งสง่เสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   



4 
 

 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 อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา และความรู้ด้านคณิตศาสตร์

และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์” ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ 

ทักษะ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

 11.2 ความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร  

 สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุง “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551” โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดการบูรณาการในลักษณะสห

วิทยาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหล่านี้มากขึ้น โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้ เน้นย้ าให้ครูจัดการศึกษาเชิงบูรณาการข้าม

สาขาวิชาระหว่าง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือใน

ชื่อย่อที่ว่า “สะเต็มศึกษา” มากขึ้น โดยแนวทางหลักในการบูรณาการศาสตรเ์หล่านี้คือการจัดการเรียน

การสอนผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเพื่อ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน  

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรการผลิตครูในระดับปริญญาตรียังคงเน้นการผลิตครูที่แยก

สาขาวิชาอย่างชัดเจน และยังไม่ได้ส่งเสริมการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 

เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มอย่างแพร่หลาย ครูส่วนใหญ่จึงประสบปัญหาและ 

ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

ข้อจ ากัดเหล่านี ้ครูจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริมให้มคีวามรู้ ทักษะ และความสามารถ

ด้านการน าสะเต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนของตนเอง ในการนี้ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตส าหรับครูที่สนใจ  

และประสงค์จะจัดการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง  

ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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12. หลักสูตรที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อมหาวิทยาลัย และ

ประเทศ 

12.1 แนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา  พ.ศ. 2564 จึงเป็นความ

พยายามหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่านการสนับสนุน

นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) โดยการเปิดโอกาสให้ครูที่สนใจและ

ประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองด้านการน านโยบายด้านสะเต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียนของตนเอง ใน

การนี้ เพื่อให้ครูได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนา

หลักสูตรนี้โดยการร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรียน 

การสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์      

 การพัฒนาหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาสะเต็มศกึษา พ.ศ. 2564 ตั้งอยู่บน

พื้นฐานแนวคิดทางทฤษฎีด้านครุศึกษาที่ว่า ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใด ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ

ได้นั้น ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน (Pedagogical content knowledge: PCK) ซึ่งไม่ใช่

ความรู้ด้านเนื้อหาและความรู้ด้านวิธีสอนทั่วไปเท่านั้น หากแต่ครูต้องมีความรอบรู้ว่า ตนเองจะจัดการ

เรียนการสอนเนือ้หาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ อย่างไรให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ ทั้งนีค้วามรูด้้านเนื้อหาผสาน

วิธีสอนมีองค์ประกอบที่จ าเป็นหลายประการได้แก่ (1) ความโน้มเอียงทางการสอน (2) ความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตร (3) ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีสอน (4) ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจของผู้เรียน และ (5) ความรู้

เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ เฉพาะเจาะจงเนื้อหา ดังนั้น เมื่อ

ครูคนเดียวกันต้องจัดการเรียนการสอนเนื้อหาที่ต่างกัน ครูคนเดียวกันนั้นก็อาจมีความรู้ด้านเนื้อหา

ผสานวิธีสอนเนือ้หาเหล่านั้นที่ตา่งกันด้วย  

 นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา พ.ศ. 

2564 ยังให้ความส าคัญกับบริบททีแ่วดล้อมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความหลากหลายและมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนัน้ ครูจงึจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับและประยุกต์ใชแ้นวคิด

ทางทฤษฎีด้านสะเต็มศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ

ระดับชาติ และในขณะเดียวกัน ครูยังจ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับและประยุกต์ใช้แนวคิดทาง

ทฤษฎีด้านสะเต็มศึกษากับความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรในภาคส่วน

ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงค านวณมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ 

หลักสูตรนี้จึงประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบย่อยความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน 
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ธรรมชาติของสะเต็ม ธรรมชาติของการเรียนรู้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการคิดรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีสว่นยกระดับสะเต็มศึกษา       

 

12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการน านโยบายสะเต็ม

ศกึษาไปประยุกต์ใช้ในชุมชน 

12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของชุมชน 

12.2.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม 

12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน 

อีกทั้งเป็นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับสาระความรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3 
 

 

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 

180721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education   

13.3 การบรหิารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

แบบเข้ม ระดับบัณฑติศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา พ.ศ. 2564 สร้างครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้น าในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็ม) ได้อย่างสอดคล้อง ทั้งกับธรรมชาติของศาสตร์

แต่ละสาขา และธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนมีความสามารถในวิจัยเพื่อพัฒนาองค์

ความรูใ้หม่เกี่ยวกับการเรียนรูส้ะเต็มได้อย่างทันสมัย น่าเชื่อถือ และสอดรับกับบริบท 

1.2  ความส าคัญ 

เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทส าคัญในการก าหนดว่า นโยบาย

สะเต็มศึกษาจะประสบผลส าเร็จในทางปฏิบัติหรือไม่ ดังนั้น การส่งเสริมให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอในการน านโยบายสะเต็มศึกษาไป

ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น แต่เนื่องจากครูส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

การผลิตครูตามวิชาเอก ดังนั้น ครูเหล่านี้จึงยังขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนสะ

เต็มเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่แพร่หลายมากนักในหลักสูตร

การผลิตครูในระดับปริญญาตรี ดังนั้น หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา 

พ.ศ.2564 จึงมีความส าคัญในการส่งเสริมความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึ กษา

ในระดับชาติ และในการส่งเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น อัน

เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา     
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา พ.ศ.2564  

มีพื้นฐานมาจากสารสนเทศต่าง ๆ อันเป็นข้อค้นพบจากการวิจัยทางการศึกษา ดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสะเต็ม ธรรมชาติ

ของการเรยีนรู้ และแนวทางการจัดการเรยีนการสอนสะเต็ม 

1.3.2 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน

ส าหรับการจัดการเรยีนการสอนสะเต็มในช้ันเรยีน  

1.3.3 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

สะเต็มศึกษา 

1.3.4 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตลอดจนการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงค านวณส าหรับการประกอบวิชาชีพครู 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด

สอดคล้องกันกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจน

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ช ้

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและ

สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานของ สกอ. 

1.3 ติดตามความต้องการของ

ผูใ้ช้ 

1.1 เอกสารหลักสูตร 

1.2 เอกสารประกอบหลกัสูตร 

1.3 รายงานวิจัย 

1.4 เอกสารเชิงนโยบายต่าง ๆ 

2. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  

6 ด้านของ สกอ. 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย

เ น้ น ก า รจั ด ก า ร เ รี ย น 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ตามมาตรฐาน 

การเรียนรูท้ั้ง 6 ด้าน 

2.2 พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น 

การเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียน

เป็นส าคัญ และการเรียนรู้

ด้วยตนเองของนสิิต 

2.1 จ านวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  

ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น 

การสอนที่ เ น้ นผู้ เ รี ย น 

เป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนทั้ง 6 ด้าน 

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์

และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียน

เป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

3.2 บูรณาการการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

การบริหารวิชาการ และ

การวิจัย 

3.3 จั ดการ เ รี ยนการสอน

ภาคปฏิบัติ  โดยเน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความ 

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียน 

การสอนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

3.2 รายวิ ชาที่ จั ด ใ ห้ มี ก าร 

บูรณาการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรกับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กับบริการวิชาการ และ 

การวิจัย 
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แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

 ช านาญในวิชาชีพอย่าง

เพี ย งพอและต่ อ เ นื่ อ ง

รวมทั้ งส่ ง เสริ มศิ ลป- 

วัฒนธรรม 

3.4 พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร

จั ดการ เ รี ยนการสอน

ภาคปฏิบัติ  ที่ เ น้ นการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถานศกึษา 

3.5 พัฒนาทั กษะด้ านการ

บริหารของอาจารย์ ให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 

3.3 ร้อยละของรายวิชาที่เน้น

ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะแล ะ

ความช านาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

3.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

จั ดการ เ รี ยนการสอน 

สะเต็ม 

3.5 ร้ อยละของอาจารย์ที่

ได้รับการพัฒนาทักษะ

ด้านสะเต็มศกึษาในแต่ละปี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ      

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ม ีเดือน เมษายน - พฤษภาคม มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน  เดือน เมษายน - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ผู้เข้า

ศกึษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.2.1 ส าเร็จการศกึษาบัณฑติ (กศ.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

หรือคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือที่  

สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด

อันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันใด 

2.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

2.3.2 ทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ 

2.3.3 ความหลากหลายด้านภูมหิลังทางการศกึษาของนิสติที่มีวชิาเอกต่างกัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

2.4.2 จัดโครงการแนะน าการท าวิจัย 

2.4.3 จัดรายวิชาธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศกึษาให้อยู่ในภาคเรียนแรก 

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 
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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 

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 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 12 12 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 37 

 

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 

1) หมวดวิชาแกน             จ านวน 9 หน่วยกิต       

180701 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research Paradigms and Methodologies in Education  

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็มศกึษา  3(2-2-5) 

 Theories of Learning for STEM Education  

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Nature of STEM in Educational Contexts   

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 16 หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวน 13 หน่วยกิต  

180711 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชงิบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM  

180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 STEM in Basic Education Core Curriculum  

180713 การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรูส้ะเต็ม 3(2-2-5) 

 Assessment of and for STEM Learning  

180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education  

180715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไมน้่อยกว่า  จ านวน   3 หน่วยกิต          

180721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education   

180722 การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชงิค านวณในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Design Thinking and Computational Thinking in STEM Education  

180723 สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 STEM Education within Socio-Cultural Contexts  

180724 กระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Engineering Design Process   



15 
 

180725 สะเต็มศึกษาในสถานที่ท างานนานาชาติ 3(2-2-5) 

 STEM Education in International Workplace  

180726 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education  

3) วิทยานิพนธ์                                 จ านวน 12 หน่วยกิต 

180794 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

180781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

3.1.3.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข จ านวน  37(4) หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน จ านวน  9 หน่วยกิต 

180701 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Research Paradigms and Methodologies in Education  

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็มศกึษา  3(2-2-5) 

 Theories of Learning for STEM Education  

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Nature of STEM in Educational Contexts   

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน   22 หน่วยกิต 

 1.2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวน   13 หน่วยกิต 

180711 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชงิบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM  

180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 STEM in Basic Education Core Curriculum  

180713 การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรยีนรูส้ะเต็ม 3(2-2-5) 

 Assessment of and for STEM Learning  

180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรส์ าหรับสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education  
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180715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  จ านวน 9 หน่วยกิต          

180721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Roles of Technology in STEM Education   

180722 การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชงิค านวณในสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 Design Thinking and Computational Thinking in STEM Education  

180723 สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 STEM Education within Socio-Cultural Contexts  

180724 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Engineering Design Process   

180725 สะเต็มศึกษาในสถานที่ท างานนานาชาติ 3(2-2-5) 

 STEM Education in International Workplace  

180726 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education  

 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง           จ านวน   6 หน่วยกิต 

180791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study I  

180792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study II  

180793 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study IIl  

 4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต          จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

180781 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) 

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็มศกึษา  3(2-2-5) 

 Theories of Learning for STEM Education  

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Nature of STEM in Educational Contexts   

180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ส าหรับสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education  

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

180701 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศกึษา 

Research Paradigms and Methodologies in Education 

3(2-2-5) 

180711 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชงิบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM  

180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 STEM in Basic Education Core Curriculum  

180713 การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรยีนรูส้ะเต็ม 3(2-2-5) 

 Assessment of and for STEM Learning  

180715 สัมมนา  1(0-2-1) 

 Seminar   

 รวม 13(0) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

180794 วิทยานิพนธ์  

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

180782 ภูมภิาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

180794 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) 

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็มศกึษา  3(2-2-5) 

 Theories of Learning for STEM Education  

180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Nature of STEM in Educational Contexts   

180714 สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ส าหรับสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education  

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

180701 กระบวนทัศนแ์ละระเบียบวิธีวิจัยทางการศกึษา 

Research Paradigms and Methodologies in Education 

3(2-2-5) 

180711 แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชงิบูรณาการ 3(2-2-5) 

 Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM  

180712 สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 STEM in Basic Education Core Curriculum  

180713 การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรยีนรูส้ะเต็ม 3(2-2-5) 

 Assessment of and for STEM Learning  

180715 สัมมนา  1(0-2-1) 

 รวม 13(0) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

180791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 

Independent Study I  

2 หนว่ยกิต 

180782 ภูมภิาคศึกษา  

Regional Studies 

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 8(1) หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

18072x รายวิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 Major Elective   

180792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2 

Independent Study II 

2 หนว่ยกิต 

180793 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 

Independent Study III 

2 หนว่ยกิต 

 รวม 7 หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

180701  กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวจิัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 

Research Paradigms and Methodologies in Education 

 ปฏิฐานนิยม สรรคนิยม และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ในฐานะกระบวนทัศน์ของการวิจัยทางการศึกษา 

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยที่อิงการออกแบบ และ

การวิจัยปฏิบัติการในฐานะระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล และวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยที่สอดคล้องกับแต่ละกระบวนทัศน์และระเบียบ

วิธีวิจัย วิธีการทางสถิติในการวิจัยเชงิปริมาณ และวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 Positivism, constructivism, and critical theory as reseaech paradigms in education; 

Quantitative research, qualitative research, mixed-methods research, design- based research, and 

action research as research methodologies in education; Methods used for data collection, data 

analysis, and trustworthiness of research results that are consistent with each paradigm and 

methodology Statistical methods in quantitative research; and content analyses in qualitative 

research.   

 

180702 ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับสะเต็มศกึษา     3(2-2-5) 

Theories of Learning for STEM Education 

 ทฤษฎีสรรคนิยมฐานราก ทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม และทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยส าหรับสะเต็มศึกษา กระบวนการเรียนรู้ในฐานะการเปลี่ยนแปลงความรู้ 

ความคิด และระดับการมีส่วนร่วมในสังคม แนวคิดทางเลือก การเปลี่ยนแปลงความคิด ระบบนิเวศทาง

สติปัญญา อภิปัญญา ความก้าวหน้าหรือเส้นทางในการเรียนรู้ ทรัพยากรทางญาณวิทยา การเรียนรู้

จากความผันแปร และการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ในฐานะแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้สะเต็มที่

มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย 

  Radical constructivist theory, social constructivist theory, and sociocultural theory as 

contemporary theories of learning in STEM education; A learning process as changing knowledge, 

ideas, and levels of participation in society; Alternative conceptions, conceptual change, conceptual 

ecology, metacognition, learning progression or trajectory, epistemological resource, variation-based 

learning, and situated learning as accompanying concepts about STEM learning that are derived from 

the contemporary theories of learning. 
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180703 ธรรมชาติของสะเต็มในบรบิททางการศึกษา    3(2-2-5) 

Nature of STEM in Educational Contexts 

 ธรรมชาติของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ เป็นองค์ประกอบของสะเต็ม ทั้งในแง่ของความรู้  

กระบวนการ ความเช่ือ และค่านิยมที่บุคลากรในศาสตร์แตล่ะสาขาเหล่านี้ยึดถือรว่มกัน ตลอดจนความ

เหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของศาสตร์สาขาเหล่านี้ในระดับที่เหมาะสม

กับนักเรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 Nature of disciplines that constitute STEM in terms of knowledge, processes, beliefs and 

values that are shared by those working in these disciplines, as well as similarities, differences, and 

relationships among the nature of these disciplines that are appropriate for students at basic 

education.    

  

180711  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ  3(2-2-5) 

Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM 

 วิทยาศาสตร์ที่อิงการออกแบบ การเรียนรู้โดยการออกแบบ การเรียนรู้ที่อิงการออกแบบ และ

วิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับในฐานะแนวทางต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการที่

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สร้างและ/หรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้าง

เทคโนโลยีผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะ

เต็มตามแนวทางเหล่านี ้  

 Design-based science, learning by design, design-based learning, and reverse engineering 

as approaches to teaching and learning integrated STEM that emphasize students to construct and/or 

use scientific knowledge and mathematical knowledge in order to create technologies through 

engineering design processes; Development and enactment of STEM learning activities based on 

these approaches.    

 

180712  สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   3(2-2-5) 

STEM in Basic Education Core Curriculum 

 การรูส้ะเต็มในฐานะเป้าหมายหลักของการบูรณาการวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจุบัน สะเต็มศึกษากับการพัฒนา

ทักษะในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะหม์าตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม 

ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มที่มีการบูรณาการตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ทั้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและจากต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 STEM literacy as the key goal of integrating science, technology, engineering, and 

mathematics in the recent version of Basic Education Core Curriculum; STEM education and 

development of 21st century skills; Analyses of standards, indicators, and learning content related to 

STEM both in terms of relationships within and across learning strands, Design of STEM learning 

activities that integrate indicators and learning content from the same learning strands and different 

learning strands.   

 

180713  การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม   3(2-2-5) 

Assessment of and for STEM Learning 

 ทฤษฎี กลวิธี และเทคนิคต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มของนักเรียน ทั้งเพื่อ

ตัดสินหรือสรุปผลการเรียนรู้หลังจากการเรียนการสอนด้วยแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต 

และเกณฑ์การให้คะแนนที่มีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมหรือยกระดับผลการเรียนรู้ในระหว่างการเรียน

การสอนโดยการตั้งค าถาม การโต้ตอบ การอภิปราย และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนอย่าง

เหมาะสม  

 Theories, strategies, and techniques for measuring and assessing students’ learning of STEM 

in order to evaluate or summarize learning after instruction using tests, questionnaires, observation 

forms, and rubric scoring with quality as well as to facilitate or enhance learning during instruction 

through questioning, responding, discussing, and providing feedback to students appropriately.      

 

180714  สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education 

 การตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์หรือการนิยามปัญหาทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาและใช้

แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวางแผนและท าการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทาง

คณิตศาสตร์และการคิดเชิงค านวณ การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการสร้างข้อสรุปทาง

คณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสืบค้น ประเมิน และ

สื่อสารสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในฐานะสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตรท์ีเ่ป็นพืน้ฐานในกระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร ์ 

 Asking scientific questions or defining mathematical problems, constructing and using 

scientific and mathematical models, planning and conducting scientific and mathematical inquiry, 

analyzing and interpreting scientific data and evidence, using mathematical concepts and 

computational thinking, creating scientific explanations and mathematical conclusions, reasoning and 
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argumentation in science and mathematics, and retrieving, evaluating, and communicating scientific 

and mathematical information, as scientific and mathematical competencies that are fundamental to 

engineering design process.   

 

180715  สัมมนา         1(0-2-1) 

Seminar 

การน าเสนอตัวอย่างการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในแง่ของธรรมชาติของสะเต็ม หลักสูตร

บูรณาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ

การบูรณาการการคิดต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สะเต็ม 

ทั้งนี้เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ การน าไปประยุกต์ใช้ และข้อจ ากัดของการวิจัยที่มีการ

น าเสนอ อันจะได้มาซึ่งประเด็นและกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการวิพากษ์ 

Presentations of exemplar research in STEM education in terms of the nature of STEM, 

integrated curriculum, instructional approaches, measurement and assessment, technological 

applications, and integration of various modes of thinking, as well as sociocultural factors influencing 

STEM learning in order to discuss about new knowledge, its implications, and limitations to achieve 

issues and conceptual frameworks to develop proposals of theses or independent studies. 

 

180721  บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศกึษา     3(2-2-5) 

Roles of Technology in STEM Education 

 นิยามของเทคโนโลยีและบทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา ทั้งในฐานะผลผลิตของ

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะเครื่องมือที่ถูกใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ การ

ร่างความคิด การระดม สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิด การสร้างและทดสอบต้นแบบ การเก็บ

รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลผลิตของการออกแบบ ในฐานะขั้นตอนต่าง ๆ 

ของกระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์    

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

design processes and as tools used in searching for information, creating ideas, brainstorming, 

communicating, and sharing ideas, creating and testing prototypes, collecting, recording, and 

analyzing data, and presenting designed products, as stages of engineering design process.       
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180722 การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงค านวณในสะเต็มศกึษา  3(2-2-5) 

Design Thinking and Computational Thinking in STEM Education 

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้ที่มีความคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิง

ค านวณในฐานะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดปัญหาและล าดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาให้

อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งบุคคลสามารถหาค าตอบได้อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของ

การน าเข้าข้อมูลร่วมกับการใช้มโนทัศน์ทางการค านวณต่าง ๆ บทบาทของการคิดเชิงออกแบบและการ

คิดเชงิค านวณในการเรียนรู้สะเต็มผา่นกระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์  

 Design thinking process and some characteristics of those who have design thinking; 

Computational thinking as a process of thinking that involves formulating problems and steps of 

solving the problems in ways that computers or even persons can systematically generate solutions 

based on data input in conjunction with computational concepts; Roles of design thinking and 

computational thinking on STEM learning through engineering design process.   

 

180723 สะเต็มศกึษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 

STEM Education within Socio-Cultural Contexts 

 การวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและของต่างประเทศ ทั้งเพื่อระบุ

บทบาทของสะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่สง่ผลทั้งเชงิบวกและเชิงลบต่อสะเต็มศกึษา เพื่อระบุศักยภาพของสะเต็มศกึษาใน

การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ทั้งในแง่ของเพศ ชาติพันธุ์ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม  

 Analyses of socio- cultural contexts in Thailand and other countries in order to both identify 

roles of STEM education in driving and developing the nations, to understand about socio- cultural 

factors that might, positively and negatively, affect STEM education, and to identify potentials of 

STEM education in reducing social inequity in terms of gender, ethnicity, and socioeconomic status.      

 

180724  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์    3(2-2-5) 

Engineering Design Process  

 บทน าของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมศาสตร์และกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การใช้กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการศกึษาและพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน กรณีศกึษาของนวัตกรรม

ที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และผลกระทบของผลผลิตจากกระบวนการ

ออกแบบเชงิวิศวกรรมศาสตร์ตอ่การด าเนินชีวติประจ าวัน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 Introduction to engineering design process; Comparison between engineering design process 

and scientific inquiry; Engineering design process as a pedagogical approach to developing students’ 

learning; Case studies of innovations created through engineering design process; and Impacts of 

products resulting from engineering design process on everyday life, society, and environment.   

    

180725  สะเต็มศกึษาในสถานที่ท างานนานาชาติ     3(2-2-5) 

STEM Education in International Workplaces 

การฝังตัวในบริบทของโรงเรียนนานาชาติเพื่อสังเกต สัมภาษณ์ และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ

การออกแบบ การจัด การวัดและประเมินผล และการใชเ้ทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนการสอนสะ

เต็มของครูภายใต้กรอบแนวคิดของความรูด้้านเนื้อหาผสานวิธีสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ในฐานะครู 

Immerging oneself in the context of international schools to observe, interview, and reflect 

on the design, implementation, measurement and evaluation, and uses of technology in curriculum 

and instruction for STEM under the framework of PCK to use as a guidance for self-development as 

a teacher. 

 

180726  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพด้านสะเต็มศึกษา    3(2-2-5) 

Professional Learning Community in STEM Education 

ความหมายและความส าคัญของชุมชนแหง่การเรียนรูท้างวิชาชีพในฐานะบริบทและกลไกในการ

พัฒนาวิชาชีพครู การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม การสร้างเครือข่าย

กับกลุ่มครูในบริบทต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และพัฒนาตนเองในจัดการเรียนการสอน

สะเต็มในเนือ้หาเดียวกันและ/หรอืในระดับชั้นเดียวกัน 

Definitions and importance of professional learning communities as a context and mechanism 

for teacher professional development; Participating in professional learning communities both at 

school levels, national levels, and international levels through sharing experiences in teaching and 

learning STEM; Creating a network with other teachers in various contexts who can support, coach, 

and develop themselves for teaching and learning STEM in the same content and/ or at the same 

grade level. 
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180781  ภูมิภาคศึกษา        1(0-2-1) 

Regional Studies 

 การสืบค้นเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ด้านสะเต็มศึกษา การทัศนศึกษายัง

สถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาภายในหรือต่างประเทศ  

Documentary reviews about curriculum or projects associated with STEM education; Field 

trips at places about STEM education in or out the country. 

 

180794  วิทยานิพนธ์                         12 หน่วยกิต 

Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย และการพิมพ์เผยแพร่

ผลการวิจัยด้านสะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรอืวารสารทางวิชาการ  

        Constructing new knowledge about STEM education using research- based process, and 

publishing research results about STEM education via academic conferences or journals. 

 

180791  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1      2 หน่วยกิต 

Independent Study I 

 การพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมด้าน

สะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ  

        Developing a conceptual framework about STEM education using literature review in STEM 

education via academic conferences or academic journals. 

 

180792  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2     2 หน่วยกิต 

Independent Study II 

 การพัฒนาข้อเสนอวิจัยด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยบนฐานการทบทวนวรรณกรรม

ด้านสะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ และบนฐานความต้องการของโรงเรียน 

ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก   

 Developing a research proposal about STEM education using research process based on 

literature review in STEM Education via academic conferences or academic journals, as well as based 

on needs in schools, communities, the country, and global society. 
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180793  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3      2 หน่วยกิต 

Independent Study III 

 การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการ

ประชุมวิชาการวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

        Developing new knowledge about STEM education using research process, which is published 

in  academic conferences or academic journals at national or international levels. 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  180    หมายถึง สาขาวิชาสะเต็มการศกึษา 

 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* นายลอืชา ลดาชาติ 39201007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

วชิาชีพคร ู

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

2553 

2545 

2544 

2 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 35701005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

3 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 32203001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2546 

4 นายนรินธน ์นนทมาลย ์ 15299900xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2560 

2555 

2551 

5* นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย 36507001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

วจิัยการศึกษา 

มัธยมศกึษาวทิยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

2550 

2548 

6 นางสาววรรณากร  

พรประเสริฐ 

11799001xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

2561 

2557 

2554 

 

29 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

7* นางสาววลิาวัลย์  

สมยาโรน 

353070064xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2550 

2546 

8 นายศานิตย ์ศรีคุณ 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

 

วท.ม. 

ป.บัณฑิต

ทางการ

สอน 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลทางการ

ศกึษา 

คณิตศาสตรศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

 

 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2550 

 

2562 

2549 

 

 

2548 

หมายเหตุ *อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 
30 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

แผน ก การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาสะเต็ม

ศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา

และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 

และตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่าง ๆ 

แผน ข การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับสะเต็มศกึษาที่นิสิตสนใจภายใต้

การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ในการ

ท าการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดและตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอือาชีพต่าง ๆ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง

และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติดา้นสะเต็มศึกษาได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก2 ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น  

แผน ข   ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 37(4) หนว่ยกิต 

- เรียนรายวิชา 25 หนว่ยกิต 

- ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต  

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 
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5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเรื่อง และด าเนินการศึกษาหัวข้อคัด

สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า 

ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

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 ให้ท าการสรุป จากข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีที่ก าหนดให ้โดย

ข้อมูลนัน้อาจเป็นปฐมภูมิหรอืทุติยภูมิ และอาจอยู่ใน

รูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ข้อความ ตัวเลข หรอืรูปภาพ 

1.2 ก าหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ขึ้น  

แล้วให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนหรอืคัดค้าน ตลอดจนให้

เหตุผลเกี่ยวกับข้อดแีละข้อด้อยของช้ินงานที่ผ่านการ

ออกแบบ 

1.3 ฝึกการตั้งสมมตฐิานซึ่งเป็นการคาดคะเนค าตอบที่เป็นไป

ได้จากข้อมูลหรอืความรู้ ทั้งนีเ้พื่อก าหนดประเด็นของ

การสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรส์ าหรับ

การน าไปใช้ในการออกแบบชิน้งาน 
2. มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบ        

และมีวนิัยในตนเอง 

2.1 ออกแบบการจั ดการ เ รี ยนการสอนในราย วิ ช า 

ให้นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

2.2 จัดกิ จกรรมเสริมหลักสูตร  และสร้ างแรงจู ง ใ จ 

ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น

และแสดงออก 

2.3 ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝังการมี

วินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อสว่นรวม 

3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1 มีการบู รณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

3.2 จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอน โ ด ย ยึ ด ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

3.3 มีการตรวจสอบและส่ ง เสริมให้นิสิ ตมีคุณธรรม

จรยิธรรมในการด ารงชีวติอย่างตอ่เนื่องตลอดหลักสูตร 
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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 เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย  ตรงต่อเวลา เสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต และ

เคารพกฎระเบียบของนสิิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา 

(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า ท างาน

เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการ การเป็นสมาชิก

องค์กร และศักดิ์ศรคีุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในช้ัน

เรียนโดยผู้สอนและเพื่อนนสิิต 

(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 (3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข 
 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ศึกษา ตลอดจนมี

ความสามารถในการประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

 (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

 (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่  ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการ

ทฤษฏีและสาระส าคัญเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และมีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถใน

การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน การอภิปราย การน าเสนอในที่ประชุมและการน าเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผูเ้รียน  

เพื่อนนสิิต 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมนิการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

 (4) การประเมนิผลการอภปิราย 

 (5) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 
 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    (1) น าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง

ประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิด

ใหม่ ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) ใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน 

และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

 (4) ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการวิจัยหรือ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและ 

สถานการณฉ์ุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน่ การเรียนเป็นกลุ่ม

แบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์

จ าลอง การเรียนโดยการปฏิบัติจรงิ และการจัดท าโครงงาน เป็นต้น 
 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตาม สภาพจรงิ โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้ 
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(1) การประเมนิกระบวนการคิด 

 (2) การทดสอบความสามารถในการคิด 

 (3) การประเมนิผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศกึษาและวิเคราะห์

กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จ าลอง รายงานผลการอภิปราย

กลุ่ม รายงานผลการสัมมนาและภูมิภาคศกึษา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) แก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (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) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการท างาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปัญหา 
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  (2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน 

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) ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 2.6 สุนทรียภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) เห็นคุณค่าและซาบซึง้ความงดงามของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมของชาติและของสากล เชน่ กิจกรรม

การชมภาพยนตร ์ละคร และการแสดงดนตรี เป็นต้น 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา  

ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

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) ฝึกวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาสู่การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการ

ออกแบบเทคโนโลยี หรอืการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมอื 

(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 

 



39 

 

 

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 

180701 กระบวนทัศน์และ

ระเบียบวธีิวิจัย

ทางการศกึษา 
 

    • • • • •       •         

180702 ทฤษฎกีารเรยีนรู้ 

           ส าหรับสะเต็มศึกษา 
 

    • • • •        •     • • • • 

180703 ธรรมชาติของสะเต็ม

ในบริบททาง

การศึกษา 
 

    • • • •        •     • • • • 
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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 

180711  แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนสะเต็ม

เชิงบูรณาการ 
    • • • •    •    •     • • • • 

180712 สะเต็มในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
    • • • • •   •         • • • • 

180713 การประเมินเพื่อตัดสิน

และส่งเสริมการ

เรียนรู้สะเต็ม 
    • • • • •   •         • • • • 

180714  สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ส าหรับ

สะเต็มศึกษา 

    • • • •    •    •     • • • • 

180715  สัมมนา •  •  • • •  • • • •  • •  •   •     
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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) 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

180721  บทบาทของ

เทคโนโลยใีนสะเต็ม

ศกึษา 
    • • • •    •    •     • • • • 

180722 การคิดเชงิออกแบบ

และการคิดเชงิ

ค านวณในสะเต็ม

ศกึษา 

    • • • •    •    •     • • • • 

180723 สะเต็มศกึษาภายใต้

บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 
    • • •     •         • • • • 

180724 กระบวนการ

ออกแบบเชงิ

วศิวกรรมศาสตร์ 
    • • •     •    •     • • • • 
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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) 

180725 สะเต็มศึกษาใน

สถานท่ีท างานนานาชาต ิ
           • • • •      • • • • 

180726 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชพีดา้นสะเต็มศึกษา            • • • •      • • • • 

3) วทิยานิพนธ ์

180794 วทิยานพินธ์ • •   • • • • • • • • •  • • •    • • • • 

4) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบ

เข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

• 
  

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 
 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

  

180781 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 

180701 กระบวนทัศน์และ

ระเบียบวธีิวิจัย

ทางการศกึษา 
    • • • • •       •         

180702 ทฤษฎกีารเรยีนรู้ 

           ส าหรับสะเต็มศึกษา     • • • •        •     • • • • 

180703 ธรรมชาติของสะเต็ม

ในบริบททาง

การศึกษา 
    • • • •        •     • • • • 

2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.2.1 วิชาเอก 

180711  แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนสะเต็ม

เชิงบูรณาการ 
    • • • •    •    •     • • • • 

 
43 



44 

 

 

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) 

180712 สะเต็มในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 
    • • • • •   •         • • • • 

180713 การประเมินเพื่อตัดสิน

และส่งเสริมการ

เรียนรู้สะเต็ม 
    • • • • •   •         • • • • 

180714  สมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ส าหรับ

สะเต็มศึกษา 

    • • • •    •    •     • • • • 

180715  สัมมนา •  •  • • •  • • • •  • •  •   •     

2.2.2 วิชาเอกเลือก 

180721  บทบาทของ

เทคโนโลยใีนสะเต็ม

ศกึษา 
    • • • •    •    •     • • • • 
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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) 

180722 การคดิเชิงออกแบบ

และการคดิเชิง

ค านวณในสะเต็ม

ศึกษา 

    • • • •    •    •     • • • • 

180723 สะเต็มศึกษาภายใต้

บริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม 
    • • •     •         • • • • 

180724 กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมศาสตร์     • • •     •    •     • • • • 

180725 สะเต็มศึกษาใน

สถานที่ท างาน

นานาชาติ 
           • • • •      • • • • 

180726 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้

ทางวชิาชีพด้านสะ

เต็มศึกษา 
           • • • •      • • • • 
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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. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

180791 การศึกษาค้นควา้ 

          ด้วยตนเอง 1 
 •     •   •      •    •    • 

180792 การศึกษาค้นควา้ 

           ด้วยตนเอง 2 
 •     •   •      •    •    • 

180793 การศึกษาค้นคว้า 

          ด้วยตนเอง 3 
 •     •   •      •    •    • 

4) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบ 

           เข้มส าหรับระดับ    

            บัณฑิตศกึษา 

 

• 

   

 

 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 
 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

180781 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 ทวนสอบในระดับรายวิชา 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 นิสิตมีผลการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
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การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเข้ารับฟังได้  

 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2. ปริญญาโท แผน ข  

  นิสิตมีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด สอบ

ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดใน

หลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ มีผลการศกึษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 

Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 

โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบืค้นได้  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การจัดหาอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การมอบหมายงานให้คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องผา่นการท าวิจัยร่วมกัน 

1.3 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล 

2.1.1 การจัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นิสติให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 การออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้องที่มสี่วนรว่ม 

2.1.3 การจัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี 

2.1.4 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการ

จัดการเรยีนการสอน และการวัดและประเมินประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 การสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัด

และการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 การบริหารจัดการให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการ

องค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักพัฒนาการเรียน 

การสอนและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร

อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย

การรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการผลิต

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI, SCOPUS, และ SSCI ตลอดจนผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  

และความพึงพอใจของอาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้ค านึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ศาสตร์ สาขาวิชาสะเต็มศึกษา ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

2. การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาก าหนดผู้สอน การ

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

เรียนการสอนในระดับบัณฑติศกึษาที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวชิาการแก่สังคม 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

บัณฑิตศึกษาโดยการเน้นผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาต ิ

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การจัดให้มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็น

ต้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาโดย

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ และมีผล

การด 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 อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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 
  ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งช้ี(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 
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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  การจัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน

รวมทั้งการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 การจัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอนประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ที่เยี่ยมสอนตามข้อก าหนดของคณะเมื่อสิ้นสุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

หนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ ด้วย

กระบวนการวิจัย การประเมนิเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ได้แก่ 

นิสิตและบัณฑิต โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
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2.3 การสรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

วิทยาลัยการศึกษาก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผล

การด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่ก าหนด

ของหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 การจัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ นิสิต และบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผูใ้ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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 ภาคผนวก ข  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน ระดับบัณฑติศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานผลการวิพากษห์ลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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International Annual Meeting on STEM education (I AM STEM) September 2019: Thai 

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

ดร.วรรณากร พรประเสริฐ 

Dr.Wannakorn Phornprasert 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณากร พรประเสริฐ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 11799001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

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, นริศรา เสือคล้าย, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ณัฐวุฒิ สัพโส, ธิดา

วัลย์ อุ่นกอง, และ, วรรณากร พรประเสริฐ. (2563). ผลการนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ส าหรับครูในโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ส า นักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. 15(1) มกราคม-เมษายน. 31-46. 
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ผลงานวิจัย 

วรรณากร พรประเสริฐ และ รักษิต สุทธิพงษ์. (2563). การพัฒนาตัวชี้วัดทักษะทางดิจิทัลของ

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารราชพฤกษ์. 18(1) มกราคม – เมษายน. 

83-92. 

วรรณากร พรประเสริฐ และ รักษิต สุทธิพงษ์. (2562). การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการ

กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 14(3) กันยายน – 

ธันวาคม. 31-46. 

วรรณากร พรประเสริฐ และ รักษิต สุทธิพงษ์. (2562). ความเป็นพลเมืองดิจทิัลของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ . 

19(2) กรกฎาคม – ธันวาคม. 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 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2550 การศกึษามหาบัณฑติ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พ.ศ. 2546 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิจัย 

วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความ

ตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 14(1) 

กันยายน – ธันวาคม. 147-158. 
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วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้

มัลติมีเดียโดยใช้หลักทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม เพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้

ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรยีนประถมศึกษา 

จังหวัดพะเยา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . 

31(1) มกราคม – เมษายน. 99-109. 

วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อสร้างจิตลักษณะด้านความ

ส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัด

พะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

รอยเอ็ด. 14(2) พฤษภาคม – สิงหาคม. 176-181. 

อมรรัตน ์วัฒนาธร, สันติ บูรณะชาติ, เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, และ 

เมทิกา เลิศปฐมา. (2560). การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการ

จัดการเรียนรู้ภาษาผ่านประสบการณ์แบบซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อส่งเสริม

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

19(3) กรกฎาคม – กันยายน. 34-49. 
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ประวัติ 

ดร.ศานิตย์ ศรคีุณ 

Dr.Sanit Srikoon 

 

ชื่อ-สกุล   นายศานิตย์ ศรีคุณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  33113001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

โทรศัพท์มือถอื                      095 168 4615 

Email     sanit.sr@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตร์ศกึษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2550 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การวัดและประเมินผลทางการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑติทางการสอน (การสอนคณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 

ผลงานวิจัย 

ศานิตย์ ศรีคุณ และ เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2563). การศึกษาอิทธิพลของความจ า

ขณะท างานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์. วารสารศลิปการจัดการ. 4(1) 

มกราคม-เมษายน. 139-150. 
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ศานิตย์ ศรีคุณ. (2562). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของซอฟแวร์แบบวัดความสามารถเ ชิง

พุทธิปัญญาในมิติความถูกต้อง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(4) 

ตุลาคม-ธันวาคม. 103-117. 

ศานิตย์ ศรีคุณ. (2560). การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบวัดจริยธรรมในกระบวนการวิจัย. 

วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 40(4) ตุลาคม-ธันวาคม. 47-58. 

Sanit  Srikoon, Tassanee Bunterm, Teerachai Nethanomsak, and Tang Keow Ngang.  (2018). 

Effect of 5P model on academic achievement, creative thinking, and research 

characteristics.  Kasetsart Journal of Social Sciences. 39(3) September–December. 

488-495. 
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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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* นายลอืชา ลดาชาติ 39201007XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

วชิาชีพคร ู

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  

2553 

2545 

2544 

360 360 360 360 360 

2 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 35701005XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

360 360 360 360 360 

3 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 32203001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2546 

360 360 360 360 360 

4 นายนรินธน ์นนทมาลย ์ 15299900XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

 

ค.ม. 

 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยทีางการ

ศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2560 

 

2555 

 

2551 

360 360 360 360 360 

5* นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย 36507001XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

วจิัยการศึกษา 

มัธยมศกึษาวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

 

2550 

2548 

360 360 360 360 360 
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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 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 

7* 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 

8 นายศานิตย ์ศรีคุณ 33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

กศ.ม. 

 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียน

การสอน 

คณิตศาสตรศกึษา 

การวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

 

2562 

2550 

 

2549 

2548 

360 360 360 360 360 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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