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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาหลักสูตรและการสอน 

Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาลัยการศกึษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0481 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 ภาษาอังกฤษ     :     Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเต็ม (ไทย(    :     ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน( 

 ช่ือย่อ (ไทย(    :     ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน( 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ(    :     Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction( 

 ช่ือย่อ (อังกฤษ(     :     Ph.D. (Curriculum and Instruction( 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 4.1 หลักสูตรแบบ 1.1 จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3( หน่วยกิต 

 4.2 หลักสูตรแบบ  2.1 (1( จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 48(3(  หน่วยกิต  

 4.3 หลักสูตรแบบ  2.1 (2( จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 72(3(  หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับเฉพาะนิสติไทยและตา่งชาติที่ใชภ้าษาไทยได้  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     ไม่มี 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน( มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตร การศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558 เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคเรียนภาคต้น ปี

การศกึษา 2563 

  6.2  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่.....66(10(/2562...วันที่....3......เดือน…ตุลาคม....พ.ศ....2562.....   

  6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่.....13/2562..........วันที่...16......เดอืน…ธันวาคม..พ.ศ....2562..... 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม  ครั้งที ่ 1/2563    วันที่  18   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563......                                    

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร  

                      ในการประชุม ครั้งที ่ 1/2563    วันที่  23   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563...... 

                6.6 สภาวิชาชีพ                          (ถ้ามี( รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... 

วันที่         เดือน                   พ.ศ.................                             
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรฉบับปรับปรุงมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 8.2 นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 8.3 นักฝึกอบรมในหนว่ยงานราชการและองค์กรเอกชน 

 8.4 ศกึษานิเทศก์และนักพัฒนาการศกึษา 

2



9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ป ี

1 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต ์ 35701005xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 
ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

2 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร 31005024xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 
ค.ด. 

M.Ed. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Educational Studies 

 

นเิทศการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร 

ฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

The University of Aberdeen, United 

Kingdom. 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2550 

2540 

 

2527 

2521 

3 นางเกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ  

คงเจรญิ 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

4 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 21 

โดยเฉพาะการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution( ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเกิดขึ้นอย่างก้าว

กระโดด ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ โดยเฉพาะในมิติ

เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิต

ของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580( จึงได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน” โดยพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ

ประชาชนและประโยชน์สว่นรวม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 

ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ

เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เสริมสร้างระบบ

เศรษฐกิจมคีวามเข้มแข็งและแขง่ขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจทิัล โดยให้

ความส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2560( 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มกีารขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาตามแผนทุกขั้นตอนต้องใช้“ความรอบรู้” 

ในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และ

สอดคล้องกับวิถีชีวติของสังคมไทย โดยมีสถานการณภ์ายนอกที่ส าคัญดังนี้ 

  ประการที่ 1 ข้อก าหนดที่เป็นนโยบายหรอืแผนงานระดับชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4( พุทธศักราช 2562 มาตราที่ 23 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564( หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560(   

 ประการที่ 2 แนวคิดในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไทยโดยรวม 

ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาด้านคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษาที่เน้นความเป็น
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มนุษย์ การศึกษากับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการศึกษากับการพัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 

 ประการที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมา ได้ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ภายใต้สังคมและ

ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น มีการปรับระบบเศรษฐกิจใหม่

ของโลกที่น าไปสู่กติกาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอทิธิพลเพิ่มขึ้น  

 ประการที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญ และเห็นพ้อง

กันว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและอย่างทั่วถึงจะสามารถน าพาประเทศและภูมิภาคไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืนได้ ประเทศไทยได้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประชาคมโลก และองค์การระหว่าง

ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติ บุคลากรทางการศึกษา 

ครู คณาจารย์ และขับเคลื่อนการศกึษาไทยสู่เวทีโลกอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ประการที่ 5 การพัฒนาก าลังคนด้านหลักสูตรและการสอนเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่ประชาชนที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลาง ท าให้เกิดเป็นสังคมที่ 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อมุ่งไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลก มี

สาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

ทัศนคต ิความเช่ือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรูแ้ละการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้

สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการท าธุรกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลาย

ช่องทางในชว่งเวลาเดียวกัน ส่งผลใหค้นไทยเข้าถึงขอ้มูลได้อย่างไร้ขดีจ ากัด ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิด

วิกฤตทางวัฒนธรรม เนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนท าให้คนไทย

ละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมที่เน้นบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ชีวติแบบเร่งรีบ ไม่เคารพในสิทธิ

คนอื่นขาดความเอือ้เฟื้อเกื้อกูล ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ในสังคมไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564( ในขณะ

ที่สถานการณ์ด้านสังคมวัฒนธรรมภายในประเทศ ในปัจจุบันความสามารถและทักษะของแรงงานไม่

สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ การยกระดับรายได้ของประชาชน 

การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยาย

โอกาสในกาส เข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมี

สถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วน

ประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการ

รวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณด์ังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ

ทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580(, 

หนา้ 3(  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการที่มีคุณภาพ โดยต่อยอดหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเพิ่มศักยภาพใน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนในระดับสูง พัฒนาความสามารถในการท างาน

และการด ารงชีพในชวีิตประจ าวัน โดยเน้นการยกระดับคุณภาพของอาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา 

หรือนักวิชาการศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอนบรรลุผลตามแนวปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้

ก าหนดไว้ในแผนและนโยบายต่าง ๆ ในระดับชาติ เพื่อผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศให้

มีมาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันกับนานาประเทศ 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

      มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจและภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา 

ตรี - โท – เอก การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สามารถ

ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งสร้างอาจารย์ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักวิชาการให้เป็นผู้น าด้านการศกึษาที่มีความรู ้ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรม 

และเป็นนักวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้กับองค์กรทุกระดับ มีมาตรฐานทางวิชาการ 

สามารถปรับตัวได้อย่างเป็นพลวัต เพื่อพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ และเพื่อพัฒนา

จิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถน าความรู้

ความสามารถไปสู่สังคม มีวัฒนธรรมและวถิีชวีิตอันดงีามและเกือ้กูลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                     ไม่มี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีความเชื่อว่า นักพัฒนา

หลักสูตรและการสอนต้องมีความรอบรู้เชิงวิชาการในระดับสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม่ ด้านหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 เช่ียวชาญในการศกึษา

ค้นคว้าและวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอน มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น าในศาสตร์

หลักสูตรและการสอนทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

และวิชาการ  

    1.2 ความส าคัญ   

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเป็นหลักสูตรที่มีความ

พร้อมและสามารถผลิตนักการศึกษายุคใหม่ที่เป็นก าลังส าคัญด้านการจัดการศึกษาของประเทศ เป็น

ผูน้ าทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนที่มีความเช่ียวชาญและมีองค์ความรูท้ี่ลุม่ลึกในด้านหลักสูตร

และการสอน ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงด้านหลักสูตรและการสอน และเป็นผู้

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนให้กับสถาบันการศึกษา

และองค์กรทุกระดับ เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม 

   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มคีุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

         1.3.1  มีความรู้ความสามารถระดับสูงในศาสตร์หลักสูตรและการสอน การผลิตและ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตรและการสอน การประยุกต์ใช้ความรู้แบบองค์รวมในการพัฒนา

หลักสูตรและการสอน    

          1.3.2  มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางหลักสูตรและการสอน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้อย่าง

สร้างสรรค ์ 

    1.3.3  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และภาวะผู้น าทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์

กว้างไกลในการประกอบวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนด้วยความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. กระบวนการปรับปรุ ง

หลักสูตรให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปการศึกษาและ

ตอบสนองต่อความต้องการ 

ใ น ก า รพั ฒน า ก า ร ท า ง

การศกึษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี 

โดยน าผลการประเมินหลักสูตร

เ กี่ ย ว กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง

การศึกษาและความพึงพอใจ 

ขององค์กร สถานศึกษาที่มีต่อ

ดุษฎีบัณฑิต 

2. การสร้างความสัมพันธ์และ

ระบบเครือข่ายกับองค์กรของรัฐ

เ ช่ น  ค รุ ส ภ า  มหาวิ ท ย าลั ย

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า

แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น

ภาคเอกชนองค์กรมูลนิธิและ

สถาบันการศึกษาเอกชนมาระดม

ความคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ

ความเป็นจริง 

หลักฐาน 

1. ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร

ส ารวจ 

2. รายงานการปรับปรุงผลที่

ได้จากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนแบบตอบรับไม่น้อย

กว่า  60 % 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 

2. บั นทึ ก ข้ อ ตกล งคว าม

ร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนหน่วยงานบุคคลที่

ล งนามความร่ วมมือทาง

วิชาการไม่นอ้ยกว่า 3 ครั้ง/ปี 

2. การพั ฒนาศั ก ยภาพ

อาจารย์ผูส้อน 

1. จัดการอบรมให้ความรู้และ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อมการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง

วิชาการในเวที “วิชาการ” 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการ

เรียนการสอนสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

หลักฐาน 

1. สรุปผลการประชุม 

2. บทความและแนวคิดใหม่

งานวิจัยทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

แ ล ะ บ ท ค ว า ม ต ล อ ด จ น

งานวิจัย 

2. จ านวนผู้มีผลงานวิชาหรือ

วิ จั ย ร ะ ดั บ ช า ติ / ร ะ ดั บ

นานาชาติ 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3 .  ก า รป รั บ ป รุ ง ปั จ จั ย

สนับสนุนการเรียนการสอน 

1. การจัดหาและจัดการด้าน

เ ค รื่ อ ง มื อ  ICT เ พื่ อ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความ

ต้ อ ง ก า ร ด้ า น วั ส ดุ แ ล ะ

อุปกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนเครื่องมือที่ใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี
 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาที่ 2 เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561และให้สอบวัดความรูท้างดา้น

ภาษาอังกฤษ 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  นิสติขาดทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในการสบืค้นองคค์วามรูต้่างๆ  
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  1. การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศกึษาที่เหมาะสม 

  2. จัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนิสติเป็นการสอนเสริมในระหว่างการศกึษา 

  3. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและค าแนะน าด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
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 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

  2.5.1 หลักสูตรแบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชัน้ปีท่ี 1 2 

 

 

2 

2 

2 

 

4 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

6 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   2 2 2 

 

  2.5.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (1) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชัน้ปีท่ี 1 6 

 

 

6 

6 

6 

 

12 

6 

6 

6 

18 

6 

6 

6 

18 

6 

6 

6 

18 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   6 6 6 

 

  2.5.2 หลักสูตรแบบ 2.1 (2) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชัน้ปีท่ี 1 2 

 

 

2 

2 

2 

 

4 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

6 

ชัน้ปีท่ี 2 

ชัน้ปีท่ี 3 

รวม 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   2 2 2 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

3,000,000 

900,000 

2,100,000 

3,300,000 

990,000 

2,310,000 

3,630,000 

1,089,000 

2,541,000 

3,992,000 

1,197,000 

2,795,000 

4,391,000 

1,317,000 

3,073,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

2,192,000 

512,000 

600,000 

600,000 

480,000 

2,411,000 

563,000 

660,000 

660,000 

528,000 

2,651,000 

619,000 

726,000 

726,000 

580,000 

2,915,000 

681,000 

798,000 

798,000 

638,000 

3,207,000 

749,000 

878,000 

878,000 

702,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

2,400,000 

2,400,000 

2,640,000 

2,640,000 
2,904,000 

2,904,000 

3,194,000 

3,194,000 

3,513,000 

3,513,000 

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

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

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

    √ แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning( 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ( 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปริญญาเอก ไม่มงีานรายวิชา (Course work( จะต้องท าวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 48(3( หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ  2.1 (1( ส าหรับผู้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปริญญาเอก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course work( ไม่น้อยกว่า 

12 หนว่ยกิต จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48(3(  หนว่ยกิต  

หลักสูตรแบบ  2.1 (2( ส าหรับผู้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปริญญาเอก จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา (Course work( ไม่น้อยกว่า 

36 หนว่ยกิต จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72(3(  หนว่ยกิต  
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. มคอ.1 

หลักสูตรฉบับปรบัปรุง 

พ.ศ. 2563 

แบบ 

1.1 

แบบ 2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

แบบ 

2.1 (1) 

แบบ 

2.1 (2) 

1 งานรายวิชา (Coursework) ไม่

น้อยกว่า 

- 12 - 12 36 - 12 36 

1.1 หมวดวชิาวชิาแกน - - - - 9 - 3 9 

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน - - - - 27  9 27 

   1.2.1วชิาเอก - - - - 9 - 3 9 

   1.2.2 วิชาชพีครู 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การปฏบัิตกิาร

สอน 

- - - - 

- 

- 

18 

12 

6 

- - 

- 

- 

18 

12 

6 

    1.2.3 วชิาเลอืก    - -  6 - 

2 วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกวา่ 48 36 48 36 36 48 36 36 

3 วิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต - - - - - (3) (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 48 48 48 72 48(3) 48(3) 72(3) 

 

หมายเหตุ   1) แบบ 2.1 (1) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตามเกณฑ์ของ 

สกอ. ในกรณีท่ีนิสิตมพีื้นฐานดา้นการศึกษาตามเงื่อนไขสภาวชิาชีพ  

    2( แบบ 2.1 (2) หมายถึง โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนตามเกณฑ์ของ 

สกอ. ในกรณีท่ีนิสติไม่มพีื้นฐานดา้นการศึกษาตามเงื่อนไขสภาวชิาชีพ  
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3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1   จ านวน  48(3) หน่วยกิต 

          1) วิทยานิพนธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า           48     หน่วยกิต 

177893 วิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

           2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1( 

 Seminar l  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

 Seminar ll  

177886 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1( 

 Regional Studies  

 

 3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(1(                   จ านวน       48(3) หน่วยกิต 

 งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาแกน       3 หน่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง                            3(2-2-5( 

 Advanced Research Methodology  

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

            กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า จ านวน 3(3) หน่วยกิต 

177811 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5( 

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by English 

Language 

 

177812 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 3(2-2-5( 

 Critical Analysis in Curriculum to World-Class Standard Curriculum  

177813 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5( 

 Social Context and Curriculum Development  
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 กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ นิสติสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอก เป็นวิชาเลือกได้ 

 

3) วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 

 4) วิชาไม่นับหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1( 

 Seminar l (ไม่นับหน่วยกิต( 

177885 สัมมนา 2  1(0-2-1( 

 Seminar Il (ไม่นับหน่วยกิต( 

177886 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1( 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต( 

 

  

177821 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์การศกึษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(2-2-5( 

 Critical Analysis Sustainable Development in Education  

177822 นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการนเิทศ 3(2-2-5( 

 Curriculum, Instruction and Supervision Innovation  

177823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 3(2-2-5( 

 Digital Innovation Technology for Educational  

177824 การพัฒนาวิชาชีพครู 3(2-2-5( 

 Teacher Profession Development  

177825 การจัดการศกึษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 3(2-2-5( 

 Educational for Children with Special Deeds   

177826 การจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ   3(2-2-5( 

 Learning Management of Other Subject in English  
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 3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1(2)                   จ านวน       72(3) หน่วยกิต 

 งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาแกน        9    น่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง                            3(2-2-5( 

 Advanced Research Methodology  

177802 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา 3(2-2-5( 

 Curriculum Innovation and Educational Change  

177803 การจัดการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมทางการศกึษา 3(2-2-5( 

 Learning Management and Education Innovations  

   

 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  27 หน่วยกิต 

            กลุ่มวิชาเอกไม่น้อยกว่า จ านวน 9  หน่วยกิต 

177811 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5( 

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by English 

Language 

 

177812 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 3(2-2-5( 

 Critical Analysis in Curriculum to World-Class Standard Curriculum  

177813 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5( 

 Social Context and Curriculum Development  

 

 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 

177814 ความเป็นครูมอือาชีพ  2(2-0-4( 

 Self Actualization for Professional Teachers  

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรูก้ับการประกันคุณภาพการศกึษา  3(2-2-5( 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality Assurance  

177816 ปรัชญาการศกึษาและหลักสูตรสถานศกึษา                                             3(2-2-5(  

 Philosophy of Education and School Curriculum  

177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน                                               3(2-2-5( 

 Learning Theories and Instructional Development  
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177881 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรียน   1 หน่วยกิต (60 ช่ัวโมง( 

 Professional experience Practicum during study  

177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1     3 หนว่ยกิต (240 ช่ัวโมง( 

 Teaching Practice in School 1  

177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2     3 หนว่ยกิต (240 ช่ัวโมง( 

 Teaching Practice in School 2  
 

3) วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 

 4) วิชาไม่นับหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1( 

 Seminar l (ไม่นับหน่วยกิต( 

177885 สัมมนา 2  1(0-2-1( 

 Seminar Il (ไม่นับหน่วยกิต( 

177886 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1( 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต( 
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  3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาแบบ 1.1 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1( 

 Seminar l (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 8(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

 Seminar ll (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 8(1) หน่วยกิต 

   

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177886 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1( 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 8(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 
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ภาคการศึกษาที่ 1 

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 8 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (1) 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง                            3(2-2-5( 

 Advanced Research Methodology  

177812 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์การจัดการหลักสูตรสูม่าตรฐานสากล 3(2-2-5( 

177884 สัมมนา 1  1(0-2-1( 

 Seminar l (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 6(1)  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177xxx วิชาเลือก 1 3(x-x-x( 

 Elective Course 1  

177xxx วิชาเลือก 2 3(x-x-x( 

 Elective Course 2  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

 Seminar 2 (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 6(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177892 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

177886 ภูมภิาคศกึษา  1(0-2-1( 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177892 วิทยานิพนธ์  9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177892 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177892 วิทยานิพนธ์ 9 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 9 หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาแบบ 2.1 (2) 

 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง                            3(2-2-5( 

 Advanced Research Methodology  

177802 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา 3(2-2-5( 

 Curriculum Innovation and Educational Change  

177814 ความเป็นครูมอือาชีพ  2(2-0-4( 

 Self Actualization for Professional Teachers  

177816 ปรัชญาการศกึษาและหลักสูตรสถานศกึษา                                          3(2-2-5( 

 Philosophy of Education and School Curriculum  

177881 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 

Professional experience Practicum during study 

1 หน่วยกิต 

(60 ช่ัวโมง( 

177884 สัมมนา 1  1(0-2-1( 

 Seminar l (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(1)  หน่วยกิต 
 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177803 การจัดการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมทางการศกึษา 3(2-2-5( 

 Learning Management and Education Innovations  

177811 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์การจัดการเรยีนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5( 

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by 

English Language 

 

177812 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 3(2-2-5( 

 Critical Analysis in Curriculum to World-Class Standard 

Curriculum 

 

177813 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5( 

 Social Context and Curriculum Development  

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

 Seminar 2 (ไม่นับหน่วยกิต( 
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 รวม 12(1) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรูก้ับการประกัน

คุณภาพการศกึษา  

3(2-2-5( 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational 

Quality Assurance 

 

177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน                                            3(2-2-5( 

 Observation in Professional Teaching  

177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 

Teaching Practice in School 1 

3 หนว่ยกิต  

(240 ช่ัวโมง( 

177892 วิทยานิพนธ์  6 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

177886 ภูมภิาคศึกษา  1(0-2-1( 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 15(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 

Teaching Practice in School 2 

3 หนว่ยกิต  

(240 ช่ัวโมง( 

177892 วิทยานิพนธ์  10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

   

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หนว่ยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

177801 วิทยาการวธิีวจิัยขั้นสูง                                    3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology   

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และปริมาณ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 

สถิตเิพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  การวิจัยเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ ความหมายและระเบียบ

วิธี ของการวิจัย เ ชิงคุณภาพและปริมาณ  ประเภทของการวิจัย เ ชิงคุณภาพและปริมาณ  

แนวปฏิบัติในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การผลิตงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิคการ

วิจัยสถาบัน การวิจัยในช้ันเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้าง

เครื่องมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การ

เขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้และการผลิตงานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้  การ

น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเ้รียน และการพัฒนาคุณภาพการศกึษา กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผน

และเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน 

การสร้างเครื่องมือวิจัย การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมาย

ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน 

การเขียนรายงานผลการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิง  

สหวทิยาการทางด้านหลักสูตรและการสอน    

 Principles, concepts , practice in researching, research models, research designs, research 

process, statistics for research, quantitative and qualitative research, definition and research 

methodology, research types, research implementation, research production, research institute 

technique, classroom research, process and education research design, tool design, applying 

fundamental statistics and inferential statistics quantitative data, data analysis, writing research and 

assessment report, using research results instruction management, application and contraction of 

research for learning development , ability in applying research results in teaching learning 

management, researching for teaching learning and student development and education quality 

development, research methodology for curriculum and instruction, research planning and research 

proposal writing, research tools constructing by designing and constructing, curriculum and instruction 

innovation research conducting , data collecting , data analysis and interpretation, conclusion, 

discussion and suggestion further curriculum and instruction development, interdisciplinary research 

in curriculum and instruction.   

177802  นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                3(2-2-5) 
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  Curriculum Innovation and Educational Change 

  การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตรการศึกษา การประยุกต์นวัตกรรมหลักสูตร นโยบายการ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อคุณภาพผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยและการศึกษานานาชาติ 

บทบาทของนักการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การ

วัดประเมินผลการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสร้างนวัตกรรม บูรณาการความรู้ 

เนือ้หาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรียนรู้ 

 Critical analysis in educational curriculum, application of curriculum innovation, policy on 

curriculum development for learner’s quality, changes in Thai education and international education, 

educator roles on developments of curriculum innovation, learning management, instructional media 

,learning measurement and evaluation, the draw of learner’s  inspiration to be curious and innovative, 

the integration of knowledge, subject content, curriculum, pedagogy and digital technology for 

learning management    

 

177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา     3(2-2-5) 

  Learning Management and Education Innovations 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีวิทยาการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการใช้

นวัตกรรมทางการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาและการ

ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสร้างนวัตกรรม  วิจัย สร้างนวัตกรรม และ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรูข้องผู้เรยีน 

 Learning theories, learning psychology, child-centered instruction methodology, lesson plan 

and learning material development, learning measurement and evaluation, education innovation 

development and implementation, analysis and synthesis in learning research, education innovation 

development and implementation, ability to  use Thai and English languages for communication, the 

use of digital  technology  for communication,  learner’ s inspiration to be curious and innovation 

creation, research for innovation and application to use digital technology benefit for learner’s learning 
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177811 การวเิคราะห์เชิงวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by English Language  

        รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ ระดับอุดมศกึษา การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบหลักสูตรไทยที่จัดสอนเป็น

ภาษาอังกฤษกับหลักสูตรของต่างประเทศ การพัฒนา ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

          Thought models, critical analysis techniques for  teaching and learning with English language in 

bilingual curriculum and international curriculum at the level of  basic education, English curriculum, 

national curriculum at the level of  higher education level, critical comparative studies between Thai 

curriculum teaching in English and foreign curriculum used in Thailand.The development, implementation and 

evaluation of learning materials innovation, information technology for teaching and learning in English. 

 

177812 การวเิคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล                                3(2-2-5) 

 Critical Analysis in Curriculum to World-Class Standard Curriculum  

 วิเคราะห์ วิพากษ์ เปรียบเทียบ และสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล แนวโน้ม

และรูปแบบหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

หลักสูตรเพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการหลักสูตรสถานศกึษาในประเทศไทยที่เทียบเคียงกับประเทศที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 

 Critical analysis compares and seminar on education administration model, basic education 

curriculum in Thailand and foreign countries, world-class standard school curriculum, curriculum trends 

and models in the 2 1 st century, curriculum researches synthesis, application to use curriculum 

knowledge for the presentation of Thai curriculum administration model comparing to other high 

effective countries 

 

177813 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร                                       3(2-2-5)   

  Social Context and Curriculum Development 

 การวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ความรู้

พื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง และปรัชญา

เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศกึษา การเข้าถึง

วิถีชีวิตที่เป็นจริงในชุมชน และสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รูปแบบหลักสูตร
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คุณภาพ กระบวนการสร้างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การวิจัยและประเมินเพื่อการพัฒนา

หลักสูตร และการจัดการหลักสูตร 

 Context social change analysis for curriculum and instruction development, fundamental 

knowledge in education philosophy, science philosophy, social science philosophy, politic philosophy 

and economic philosophy, human resources development, technology and education innovation 

progression, the access of real-life situation in community and society, the cultural preservation and 

local wisdom, quality curriculum models, curriculum construction process, curriculum implementation, 

measurement and evaluation for curriculum development and curriculum management 

 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ        3(2-2-5) 

  Self-Actualization for Professional Teachers 

 ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู 

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพ

ผูเ้รียน ครูกับหลักธรรมาภบิาล ความซื่อสัตย์สุจรติ คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพ

ครู ครูกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา

การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลอืผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ การน าหลัก

จติวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรูข้องผู้เรียนใหเ้ต็มศักยภาพ การท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนา

ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้าง

บรรยากาศการจัดการช้ันเรยีนใหผู้เ้รียนเกิดการเรยีนรู ้ประพฤติ ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพ  และจรรณยาบรรณต่อสังคม 

 Importance of teacher profession, instilling teacher spirit for professional teacher, state of 

teacher work, characteristics and teacher professional standard, knowledge management for teacher 

profession, selecting current information and knowledge updating to the changing world, strategies 

of teaching for creativity, learner potential development, teacher and good governance, honesty, 

morality  and ethics of teacher profession, code of conduct determined by teacher’s council, teacher 

profession  continuous development, teacher laws and regulations related to teachers and teacher 

profession, teacher and basic psychology, human development psychology, learning psychology, 

educational psychology, guiding and counseling learner to possess better quality life, The 
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implementation of psychological concepts to use and support learner’s learning with the full potential, 

lesson planning and arranging surroundings for learning, theories and models of learning  for learner’s 

critical thinking, creativity and problem solving, integration inclusive learning, classroom management, 

the development of learning center in school, lesson planning and implementing for the real use, 

creation of learning atmosphere, classroom management for learner’ s learning, self-behave due to 

code of conduct of teacher profession; commitment to oneself, commitment to teacher profession, 

commitment to the client, commitment to co-profession partners and commitment to society  

 

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา        3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality Assurance 

 ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การ

สร้างและการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและรูปแบบการประเมิน  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินตามศักยภาพของ

ผู้เรียนแต่ละคน การน าเสนอผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีข้อกฎหมายว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา 

การจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ

ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและเข้าถึงบริบทของ

ชุมชน โดยการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกันบน

พืน้ฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 Theories, principles, models and practices in learner’s learning assessment and evaluation, 

the development and the use of tools for assessment and evaluation, methods and models of 

evaluation, assessment and evaluation related to the differences of learners, assessment and 

evaluation related to individual potential of learner, presentation of learning results, the use of the 

evaluation results to develop learners,  principles, concepts, legal theories on quality assurance at all 

levels of education, practices in quality management, internal and external quality assurances, quality 

management, the arrangement of learning activities and continuously developing learning quality, 

the conduct for quality assurance on learning activities management  associated to community and 

accessing community context, in collaboration of parents and community for continuously developing 

quality in education , promotion local culture and local wisdom conservation, being able to live 

together under cultural differences.   
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177816 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา                  3(2-2-5)  

 Philosophy of Education and School Curriculum 

 ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญา

และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญา

การศึกษากับทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตร

ไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน า

ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรม 

 Philosophy, western and eastern philosophy, Buddhist philosophy, philosophy concepts and 

theories of education, religions, economy, society, cultures, concepts and strategies in education 

management for the enhance of sustainable development, principles of analysis concerning education 

for sustainable development, educational philosophy with curriculum models and theories, principles, 

concepts in curriculum construction, curriculum implementation, curriculum development, curriculum 

analysis and curriculum construction, curriculum evaluation and application to use curriculum 

evaluation results to develop the curriculum, trends in school curriculum development in Thailand, 

Thai language and culture for teacher, foreign language for professional teaching development, skills 

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

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

practice in language and culture learning 

 

177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน          3(2-2-5) 

 Learning Theories and Instructional Development 

  ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาการ

สอน การพัฒนาวิธีการเรียนรู้และรูปแบบการสอน การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบของการ

พัฒนาการสอน วิธีการเรียนรู้และรูปแบบการสอนร่วมสมัย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 Philosophy and learning theories history, principles and basic concepts in instruction 

development, learning methods development and instruction models, analysis and synthesis 

researches in instruction development models, learning methods and contemporary instruction 

models, learning measurement and evaluation. 
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177821 การวเิคราะห์เชิงวิพากษ์การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน               3(2-2-5) 

  Critical Analysis Sustainable Development in Education 

  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษาไทยและต่างประเทศ 

การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนาการศึกษาไทย กรอบแนวคิด

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองของผู้เรียน  กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

พัฒนาคนให้เกิดปัญญารู้คดิ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสังคมโลก กลยุทธ์การจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเ์ชงิวิพากษ์การศกึษาเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Critical analysis thinking techniques on Thai education and foreign education crisis, critical 

analysis concerning Thai education development crisis, conceptual framework of transformative 

learning; self- development of the learner, framework of sustainable development, human 

development on cognitive ability, responsibility on self, others and global society, strategies for setting 

up sustainable development, educational research for sustainable development, critical analysis in 

education for sustainable development 

 

177822 นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการนิเทศ      3(2-2-5) 

Curriculum, Instruction and Supervision Innovation 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการนิเทศของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการนิเทศ ในโรงเรียน สถาบัน องค์กร และ

หน่วยงานอื่นๆ ในสถานการณ์จริง สัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา จากการน านวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศการสอน ไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง การเขียนรายงานและ

เผยแพร่ผลการปฏิบัติสู่สาธารณชน 

Analysis, synthesis, model of curriculum, Instruction and supervision development in Thailand 

and other countries, practices in curriculum development, instruction and supervision in school, in 

institution, in organization and in other sectors in real situation, seminar in problems and guides for 

solving problems on taking innovation related to curriculum, instruction and supervision into practice 

in real situation, report writing and publicize the results of operations to the public. 
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177823 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศึกษา          3(2-2-5)   

 Digital Innovation Technology for Educational 

  ทักษะส าหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ประเมิน

ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยีดจิทิัลและวิทยาการค านวณ 

 Skills for learning management through digital technology Information, synthesis skills from 

information technology systems, applying digital technology for learning management  in various 

groups of students, assessing the need to use digital technology, creating and producing learning 

management innovation using digital technology and computing science 

 

177824 การพัฒนาวิชาชีพครู                                  3(2-2-5) 

 Teacher Profession Development 

 การศกึษาวิเคราะห์เนือ้หา หลักการ และกระบวนการ การใชภ้าษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ

จัดการเรยีนการสอน การจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ การบูรณาการหลักการการจัดการ

เรียนรู้ในรายวิชากับการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในและนอกห้องเรียน    เทคนิค วิธีการ และ

กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล  รวมถึงการ

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการสอน การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   

 An  analytical  study  of content, concept and process on  usage  English as a medium of 

instruction, a use of English language for teaching and learning other subject,  integration principle 

of course subject instruction  and communicative English in class and outside,  instructional 

techniques, methods and skills, learning activity management, instructional materials and learning 

resources , assessment and evaluation, included with critical analysis on researches related to the 

use of English in class communication, instructional lesson plan writing and instructional practices. 
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177825 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ    3(2-2-5) 

Educational for Children with Special Deeds  

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของการจัดการเรียนศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การใช้

เครื่องมือคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง การประเมินพัฒนาการรายบุคคล จัด

กิจกรรมเฉพาะรายบุคคล (ศิลปะบ าบัด( ใช้กิจกรรมบ าบัด แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ แผน IEP IIP การประเมินสถานศึกษาเรียนรวม ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวมด้วยจิต

วิญญาณความเป็นครู  

Theory, principles, concepts, goals of educational management for children with special 

needs, relationship between curriculum and learning management for children with special needs, 

the use of screening tools to individually classify learners with parents, individual developmental 

evaluation, individual activity arrangement (art therapy(, the use of activity-based therapy Learning 

styles of students with special needs. IEP, IIP plan. Inclusive school assessment, practice in inclusive 

learning with teacher’s spirituality 

 

177826 การจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 

Learning Management of Other Subject in English  

การศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน การ

จัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ การบูรณาการหลักการการจัดการเรียนรู้ และการสอนใน

รายวิชากับการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ   เทคนิค วิธีการและทักษะการสอน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการสอน

ในห้องเรยีน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

An analytical  study of researches related to  usage of English as a medium of instruction, a 

use of English language for other subject learning management, integration principle of course subject 

instruction  and communicative English, instructional techniques, methods and skills, learning activity 

management, instructional materials and learning resources , assessment and evaluation, English for 

communication in class, instructional plan writing and instructional practices. 

 

177881 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน                              1 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง) 

 Professional experience Practicum during study  

ศกึษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพืน้ฐานของสถานศกึษา การบริหารและการจัดการศกึษาด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การสังเกตบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าช้ัน 

ครูผู้สอน ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าช้ัน ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน

ตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 

มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู  

 Study and gather school information, educational administration and management in 

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

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

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

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

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

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

personality as being a professional teacher with honesty, responsibility, and disciplining to be good 

teacher, honest, responsible, and discipline in teacher’s task.  

 

177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                3 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง)  

 Teaching Practice in School 1 

 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการช้ันเรียนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม

ความถนัดและความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการ

เรียนรู้และการสื่อสาร สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ออกแบบการวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลและการวิจัย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ครู รักและศรัทธาในวิชาชีพคร ู

 Investigation school curriculum and subject course curriculum, designing and writing learning 

management plans and organizing learning activities and managing classes that allow learners to 

develop according to their aptitudes and interests. To have wisdom, thinking and to be an innovator, 

development and use of digital innovation technology for learning, the uses of Thai and English 

languages for learning management and communication, constructing measurement and evaluation 

tools for the major subject, designing classroom action research for learner problem solving, to inspire 

students to be passionate about learning and creating innovation. possessing morals and ethics in 
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measurement and evaluation and research, behaving as a role model with positive attitude towards 

teacher profession, love and faith in the teacher profession 

 

177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                 3 หน่วยกิต (240 ชั่วโมง)  

 Teaching Practice in School 2 

 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหา

วิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจทิัลในการจัดการเรียนรู ้ที่ใหผู้เ้รียนได้รับการพัฒนา

ตามความถนัดและความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน  ใช้

ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในงาน

ประกันคุณภาพการศกึษา เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครอืข่ายความสัมพันธ์กับผูป้กครอง

และชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและ

สามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียน มี

คุณธรรมจริยธรรม และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 Practice in designing and writing a learning management plan in the major subject area, 

integrate knowledge toward major contents, curriculum, teaching science, and digital technology for 

leaning management that allows learners to be developed according to their aptitude and interests to 

have wisdom, thinking and be an innovators, use knowledge of measurement and evaluation, and 

educational research to solve learning problem and develop learner, participate in educational quality 

assurance, participate with professional learning community, connect with student-parents and 

community, be ability to creatively work with other, follow changing of world context, embrace self-

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

risk management, be ethics and be professional teachers spirituality 

 

177884 สัมมนา 1             1(0-2-1) 

 Seminar I                                            (ไม่นับหน่วยกิต)  

 การวิเคราะหเ์ชงิวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน การจัดสัมมนา

ประเด็นหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ

การวิพากษ์ 

 Critical analysis problems and trends in curriculum and instruction research, seminar in topic 

management of curriculum and instruction thesis, presenting thesis proposal for criticizing 
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177885 สัมมนา 2                         1(0-2-1) 

 Seminar ll                                        (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน การน าเสนอประเด็น

วิจัยทางหลักสูตรและการสอน การสัมมนาประเด็นการท าวิทยานิพนธ์ทางหลักสูตรและการสอน  

การวิพากษ์โครงรา่งวิทยานพินธ์ 

  Critical analysis problems and trends in curriculum and instruction, presenting curriculum 

and instruction research issues, seminar curriculum and instruction thesis topics, critical thesis 

proposal 

177886 ภูมิภาคศึกษา              1(0-2-1)  

Regional Studies                                            (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ศกึษาวิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูลและเอกสารทางการศกึษา เศรษฐกิจ การเมอืง สังคม ภาษา

และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

รวมทั้งศกึษาดูงานในต่างประเทศ 

 Study, analysis, synthesis educational data and document of other countries in economy 

politics, sociology, language and culture, curriculum in education from foreign countries comparing 

with Thailand including study tour aboard 

 

177892 วิทยานิพนธ์                36 หน่วยกิต  

Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัย

มีคุณภาพสูง สร้างสรรค ์จรรโลงความก้าวหน้าทางดา้นหลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ 

  Constructing body of curriculum and instruction knowledge with systematic research 

methodology, high quality research, innovating in curriculum and instruction and teaching professional 

progress 

 

177893 วิทยานิพนธ์             48 หน่วยกิต  

Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ด้านหลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ 

 Constructing body of knowledge by systematic research methodology, research quality 

creating new body of knowledge in curriculum and instruction and teaching professional progress 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  เลข  177    หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2. เลขในล าดับที่  4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา  

   เลข     8 หมายถึง   ระดับปริญญาเอก 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 เลข     0 หมายถึง   หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

    เลข     1 หมายถึง   กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 

    เลข     2-3 หมายถึง   กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก 

    เลข     8 หมายถึง   สัมมนา/ภูมิภาคศกึษา/สังเกตการณ/์ฝกึปฏิบัติการ 

    เลข     9 หมายถึง   วิทยานิพนธ์ 

            4.  เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2 ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายสมบัต ินพรัก 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

อังกฤษ-ไทย 

M.S. University of Baroda, India 

M.S. University of Baroda, India 

วทิยาลัยวชิาการศึกษา ประสานมติร 

2537 

2519 

2512 

2 นางธิดาวัลย์ อุน่กอง 35207002xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2558 

2545 

2536 

3 นางสาวน้ าฝน กันมา 36508000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

การวัดผลการศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 

4 นายลือชา ลดาชาต ิ 39201007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ศึกษา 

วชิาชีพคร ู

ฟิสิกส ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 

2545 

2544 

5 นายสันติ  บูรณะชาต ิ 35509001xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

6 นายสุนทร คล้ายอ่ า 31020007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

กศ.ม. 

ค.บ 

Educational  

อุตสาหกรรมศึกษา 

อุตสาหกรรมศึกษา 

Punjab University, India 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2540 

2536 

2530 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

7 นางสาวโสภา อ านวยรัตน์ 35019005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

อาชีวศกึษา 

การบริหารงานบุคคล 
 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2542 

2540 

8 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร* 31005024xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

M.Ed. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

Educational Studies 

 

นเิทศการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร 

ฝร่ังเศส 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

The University of Aberdeen, United 

Kingdom. 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2550 

2540 

 

2527 

2521 

9 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 32203001XXXXX 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2547 

10 นางวไิลภรณ์ ฤทธิคุปต*์ 35701005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด. 

ศษ.ม. 

ศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษา 

การศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 

2542 

2537 

11 นางเกศราพรรณ  

พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ* 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศึกษา 
 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชยีงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

12 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน* 35504000xxxxx อาจารย์ ศษ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี
 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่ 

2557 

2549 

2543 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

13 นายศานิตย ์ศรีคุณ 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ศษ.ม. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร์การศึกษา 

การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2562 

2550 

2549 

2548 
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3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นางดวงเดอืน พันธุมนาวนิ ศาสตราจารย์ Ph.D. Social Psychology and Cultural 

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

3 นางสุนันท์ สังข์อ่อง รองศาสตราจารย์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

4 นายนิพนธ์ คันธเสวี ศาสตราจารย์ Ph.D. Higher Education 

5 นายยุวัฒน์ วุฒเิมธี 
ศาสตราจารย์

พเิศษ 
Ph.D. Education Extension 

6 นางเทียมจันทร์ พานชิย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ปร.ด. การศึกษา 

7 นางวารีรัตน์ แก้วอุไร รองศาสตราจารย์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

8 นายต่าย เซี่ยงฉ ี รองศาสตราจารย์ กศ.ด. วจิัยและพัฒนาหลักสูตร 

9 นายประจักษ ์สายแสง รองศาสตราจารย์ Ph.D. Philosophy 

10 นายส าราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

11 นายไพโรจน์ ด้วงนคร 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
Ph.D. 

Industrial Education and Innovation 

Technology 

12 นายสุชาติ ลีต้ระกูล 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
กศ.ด. วจิัยและพัฒนาหลักสูตร 

13 นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล อาจารย์ Ph.D. Social Psychology 

14 นายปรีด ีโชติช่วง อาจารย์ Ph.D. Development Education 

15 นายสหัสชัย มหาวรีะ อาจารย์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

16 นางอรุณี  เมอืงมา อาจารย์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

 แผนการเรียน  แบบ 2.1 (2( มีการฝึกงานวิชาชีพในการเรียนรายวิชา จ านวน 6 หนว่ยกิตดังนี ้

 177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 3 หนว่ยกิต (240 ช่ัวโมง( 

 177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 3 หน่วยกิต (240 ช่ัวโมง( 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางหลักสูตร

และการสอนและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรอืวงการวิชาการการศกึษายอมรับ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทฤษฎีแนวคิดที่เป็น

มาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสมมีทักษะ 
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ในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความ

รับผิดชอบและคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 5.3  ช่วงเวลา 

 5.3.1 แบบ 1.1 เริ่มจัดท าในชั้นปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 

 5.3.2 แบบ 2.1(1( และ แบบ 2.1(2( เริ่มจัดท าในชัน้ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 5.3.1 แบบ 1.1 จัดท าวิทยานิพนธ์ 48 หนว่ยกิต 

 5.3.2 แบบ 2.1 (1( จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต เรียน 12(3( หน่วยกิต 

 5.3.3 แบบ 2.1 (2( จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต เรียน 36(3( หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาในการ

ด าเนนิการวิจัย 

5.6 ประเมินผล 

ประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบค าอธิบาย

รายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับ

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

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีกระบวนการคิดอย่างมเีหตุมผีล 1.1 บูรณาการและพัฒนากระบวนการคิด ในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมีวนิัย

ในตนเอง 

2.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ให้นสิิตตอ้งท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า

และสมาชิกกลุ่ม 

2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสิตร่วมกิจกรรมและ ส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

2.3 ก าหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง

ภาวะผู้ น า  การมี วิ นั ย  ซื่ อสั ตย์  และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

3. มจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม    

ในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 

2.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นฐาน 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังใหน้ิสิตมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู

2.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอด

หลักสูตร 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1( ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2( มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
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  (3( เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4( สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1(  การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา โดยผ่านการสอดแทรกสาระและ

กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรยีนเกิดความตระหนัก และฝกึการใชเ้หตุผลด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(2(  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา 

การอภิปรายรว่มกันและการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

(3( เรียนรู้จากต้นแบบ โดยการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้น าทาง

ศาสนา ชุมชน มาส่งเสริมการเรยีนรู้คู่คุณธรรม 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1(  การสังเกตพฤติกรรม โดยการประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนด้าน

มารยาท การแต่งกายและการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ สุจรติ เชน่ การไม่คัดลอกงานผู้อื่น 

(2(  การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น โดยการประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมและ

ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1(  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา  

(2(  มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้  

(3(  สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรู้ใหม ่ 

(4(  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง ในสาขาวิชา ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1(  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและจากประสบการณ์ หรือการ

เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริงโดยการจัดกิจกรรมสอนหลากหลาย

รูปแบบตามเนื้อหาสาระ อาทิ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ การสัมมนา การศึกษาสถานการณ์จริง 

การศกึษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 

    (2(  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ น า

กระบวนการวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน โดยอาจจะมีการตั้งประเด็นปัญหา

หรอืข้อสงสัยร่วมกัน แล้วศึกษาผา่นกระบวนการวิจัยจนได้ขอ้สรุป 
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) การทดสอบ โดยการประเมินผลจากแบบทดสอบ 

(2) การตรวจผลงาน โดยการประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้ง

เป็นกลุ่ม และรายบุคคล 

(3) การน าเสนอผลงาน โดยการประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่

เรียนทั้งในชั้นเรียน  และนอกชั้นเรียน และประเมินการต่อยอดความรูจ้ากกิจกรรมที่ก าหนด 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1( สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

  (2( สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อ

พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

  (3( สามารถพัฒนาองค์ความรู้หรือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบและ

ด าเนนิการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1( เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์ทฤษฎีหลักการทางหลักสูตรและการสอน โดย

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

(2( เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดหลักการวิจัยการศึกษา จัดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ใชค้วามคิด ริเริ่ม และสร้างสรรคแ์ละต่อยอดความรู้ 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1( ประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ และการต่อยอดความรู้ การน าเสนอแนวคิด

หรอืผลงาน  

(2( การตรวจผลงาน ประเมินจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/วิเคราะห ์/สังเคราะห ์ความรู้ 

(3( การสังเกตกระบวนการท างาน กระบวนการคิดและสะท้อนความคิด ประเมินจาก

พฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาของผูเ้รียนตั้งแต่ขั้นตอน การสังเกต การตัง้ค าถาม การสบืค้น การ

คิดวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละประเมินค่า 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1( สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 
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 (2( สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 (3( มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

หรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

 (4( มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1( การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่มโดยมีการหมุนเวียนการเป็น

ผู้น าและผู้ตาม ในฐานะสมาชิกกลุ่มและก าหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัด เจน

ภายในกลุ่ม 

(2( การมอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า

แสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและ

เสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1( สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ง

การปรับตัว จากการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม 

(2( ความสามารถท างานเป็นทีม ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี 

และความรับผดิชอบ 

(3( การมสี่วนรว่มในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1( สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2( สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู ้
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(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 

ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานการวิเคราะห์

สังเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะการสื่อสาร การพูด 

การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และให้ผู้เรียนจัดท าและน าเสนองานที่

ได้รับมอบหมาย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมโดยผ่านการท างานเป็นกลุ่ม และ  

การน าเสนอแนวคิดและผลงาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย โดยการประเมินจากการเลือกใช้สื่อและแสดงออกผ่านสื่อ 

ที่เหมาะสม 

(2) สังเกตจากการท างานกลุ่ม 

(3) การสอบปฏิบัติการด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูแ้ละประมวลข้อมูล 

 2.6  สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ก าหนดให้นิสิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อ

การเข้าใจ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัติการ 

     

   2.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองาน 

ที่ได้รับมอบหมายในช้ันเรยีน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 
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พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครัง้ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนสิิต 

(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน  

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ  

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1( มีทักษะพื้นฐานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้

มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียน 

โดยยึดผู้เรยีนส าคัญที่สุด 

(2( ให้ค าแนะน าด้านการจัดการศกึษา เป็นวิทยากรใหค้วามรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(3( มีสร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้  แหล่งวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ

ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวย

ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คดิและเกิดการใฝรู่้อย่างต่อเนื่องให้

เต็มตามศักยภาพ 

(4( มีทักษะในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

(5( มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะ

ชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการ เรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผู้เรยีน และการพัฒนาตนเอง 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1( ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสรุปความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สถานการณ์จ าลองและจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริ งในองค์การ ตลอดจนการตี

ปัญหาจากการสาธิตแสดงบทบาทสมมตทิี่จัดขึน้ 

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

ด าเนินการประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพด้วยองค์รวม (Holistic( ภายใต ้

การบูรณาการความรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมจริยธรรม ของตัวผู้รับบริการ อันได้แก่ 

(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติการด้วยวิธีการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และการ

ทดสอบภาคปฏิบัติในหนว่ยงานทางการศกึษา 

(2) การประเมนิศักยภาพด้านความสามารถในการแสดงบทบาทสมมตใินการปฏิบัติการ

ในหน่วยงานทางการศกึษา 
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(3) การประเมนิทักษะการปฏิบัติการจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 

(4) การประเมินผลด้วยการจัดท ารายงานศึกษาเฉพาะกรณีรายงานการประชุม ปัญหา

องค์การ รายงานการจัดท าโครงงาน และรายงานผลการศกึษาดูงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       •ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

หมวดวิชาแกน                          
177801  วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง • • • • • • • • • • • • • •  • •         

177802  นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทาง

การศึกษา • •   • • • • • • •  • •  •     • •   • 

177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง

การศึกษา   • •  • • • • • • • •  • • • • •  •  • •   • 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอก 

                         

177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษก์ารจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาองักฤษ •    •    •    • •   • •   • • • • • 

177812 การวิเคราะห์เชงิวิพากษห์ลักสูตรสู่

มาตรฐานสากล • •   •  •  •    •    •    •   • • 

177813 บรบิททางสงัคมและการพัฒนาหลักสูตร • • • • • • •  • • • • • • • • • •   • • •  • 

วิชาชีพครู                          

177814  ความเป็นครูมืออาชีพ • • • • • •   •   •  • • • • •  •  • • •  

52



รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

177815 การวัดและการประเมินและ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา • •  • •    • •   • • • •  •  •  • •   

177816 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา • •   •   • •   • • • •  • •   • •  •  

177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน • •  • •   • • • • • • • •   •   • • • •  

วิชาเลือก                          

177821 การวิเคราะห์เชงิวิพากษก์ารศึกษากบัการ

พัฒนาที่ย่ังยืน • •   •   • • •   • • • •     • •  • • 

177822 นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการนิเทศ • • • • • • • • • •  • • •  • •   • • • • • • 

177823  นวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การศึกษา • • • • •  • • • • • • • •  • • •   • • • • • 

177824  การพัฒนาวิชาชีพคร ู • •   • •     •         • • • • • • 
177825 การจัดการศึกษาส าหรับเดก็ที่มีความต้องการ

พิเศษ • • • • • •   •   • • • •  • • • • • •    

177826 การจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็น

ภาษาอังกฤษ • • •  •  •  • • • • • •   • •    • • • • 

วิชาชีพครู (การปฏิบัตกิารสอน(                          

177881 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพระหว่างเรียน             • • • • •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • • 

177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • 

177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

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

วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต                          

177884  สัมมนา 1 •  • • • • • • • • • • • •  • • •  • • • • • • 

177885 สัมมนา 2 •  • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • 

177886 ภูมิภาคศกึษา •   • •   • • • • • •  • • • •  • • • • • • 

วทิยานิพนธ ์                          

177892 วิทยานิพนธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • •  • • • 

177893 วิทยานิพนธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • •  • • • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1( ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

(2( ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

(3( การสอบวัดคุณสมบัติ 

(4( การตพีิมพ์เผยแพร่ก่อนจบการศกึษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

(1( ประเมนิจากบัณฑติที่จบ 

(2( ประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 

3.1 แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination( เพื่อเป็นผู้มี

สิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน

และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ

การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ อย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัด

คุณสมบัติ (Qualifying Examination( เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผ่าน การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง 
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ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้

ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ 

ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

นโยบายของสถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนและมีความช านาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการพัฒนาหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ดังนี้ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินหลักสูตร 

1.2 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ 

1.4 น าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

 2.1 สร้างบัณฑติที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วชิาชีพ และคุณธรรมและจรยิธรรม 

 2.2 จัดโครงการปฐมนเิทศนิสติก่อนส าเร็จการศกึษาเป็นบัณฑิต 

 2.3 จัดสร้างเว็บไซต์เพื่อใหบ้ัณฑติสามารถแจง้ข่าวสารหรอืติดตอ่ประสานงานได้ 

 2.4 ส ารวจติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาชีพโดยสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

 2.5 ประเมินคุณภาพบัณฑิตอย่างตอ่เนื่องและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑติต่อ ๆ ไป 
 

3. นิสิต 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรรมส่งเสริมวิชาการ 

 3.2 กิจกรรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 3.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 

 3.4 กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

 3.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

4. คณาจารย์ 

 มีการบริหารจัดการคณาจารย์เพื่อคุณภาพ ดังนี้ 

 4.1 ก าหนดภาระงานใหอ้าจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

 4.2 จัดระบบการท างานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 4.3 ติดตามและประเมินผลการท างานของอาจารย์ตามภาระงานอย่างตอ่เนื่อง 
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 4.4 น าผลการประเมินภาระงานอาจารย์มาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

     5.1 สร้างหลักสูตรที่ที่มุง่ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาของชาติ 

     5.2 หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และ

มาตรฐานวิชาชีพ 

     5.3 จัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

     5.4 จัดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยค านึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของ

รายวิชา 

     5.5 จัดอาจารย์ผู้สอนที่มคีวามรูค้วามสามารถตรงหรอืสัมพันธ์กับรายวิชาที่รับผดิชอบ 

     5.6 มีการประเมินผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และภายหลังการเรียน 

     5.7 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการประเมินผู้สอนเพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     6.1 มีห้องปฏิบัติการวิชาชีพให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติวชิาชีพโดยตรง 

     6.2 มีห้องศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและสื่อการเรียนด้านวิชาชีพ 

    6.3 มีสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 

2 ปีการศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย 

ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 
 

√ √ √ √ √ 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี( 
 

√ √ √ √ √ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 
 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน ผล

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี( อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์  

การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี( ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
√ √ √ √ √ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11.  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

  √ √ √ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑติใหม่ 

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5 
  √ √ √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ( ในแต่ละปี 9 11 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่( 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ( 9 11 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน

รายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน ทั้งจากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียด

หลกัสูตรและรายวิชา       

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การ

สอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อ

สิน้สุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผูส้อน  สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษาและร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัมนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

หนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ

หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน 

ผูใ้ช้บัณฑิต ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

(IQA( ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกและตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็น

รายงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรตอ่คณะผูร้ับผดิชอบหลักสูตร นิสติและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร

ความต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรียน  

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ง 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

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

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฉ 

ประกาศคณะกรรมการการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ช 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ  

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้าง 

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

ล า

ดับ 

รายการ เกณฑ์ สกอ. มคอ.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2558 

หลักสูตรฉบับปรบัปรุง  

พ.ศ. 2563 

แบบ 

1.1 

แบบ 

2.1 

แบบ 

1.1 

แบบ 2.1 แบบ 

1.1 

แบบ 2.1 แบบ 

1.1 

แบบ 2.1 

  แบบ 

2.1 (1) 

แบบ 

2.1 (2) 

1 งานรายวิชา 

(Coursework) ไมน่้อยกว่า 

- 12 - 12 36 - 33 36 - 12 36 

1.2 หมวดวชิาวชิาแกน - - - - 9 - 3 9 - 3 9 

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน - - - - 27 - 30 27  9 27 

   1.2.1วชิาเอก - - - - 9 - 9 9 - 3 9 

   1.2.2 วิชาชพีครู 

           1.2.2.1 รายวิชา 

           1.2.2.2 การ

ปฏบัิตกิารสอน 

- - - - 

- 

- 

18 

12 

6 

- - 18 

12 

6 

- - 

- 

- 

18 

12 

6 

    1.2.3 วชิาเลอืก    - - - 21 -  6 - 

2 วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกวา่ 48 36 48 36 36 69 36 36 48 36 36 

3 วิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต - - - - - (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
48 36 48 48 72 69(3) 69(3) 72(3) 48(3) 48(3) 72(3) 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาแกน หมวดวิชาแกน  

177801 วทิยาการวธิีวิจัยขั้นสูง            3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติใน

การวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ

วิจัย กระบวนการวิจัย สถิตเิพื่อการวิจัย การ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมาย

และระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการ

วิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย 

เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยในชั้นเรียน 

กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทาง

การศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติ

พื้นฐานและสถิติอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัยและการประเมิน การน าผล

วิจัยไปใช้และการผลิตงานวิจัยพัฒนาการ

เรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการวิจัย

ทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผน

และเขียนโครงการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ

วิจัย การออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตร

และการสอน การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การ

ด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การ

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการน า

ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการ

สอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การน า

ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการ

สอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้าน

หลักสูตรและการสอน 

Principles, concepts, practice in 

researching, research models, research 

designs, research process, statistics for 

research, quantitative and qualitative 

research, definition and research 

methodology, research types, research 

177801 วทิยาการวธิีวิจัยขั้นสูง                3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology   

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบ

การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิตเิพื่อการ

วิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและ

ระเบียบวิธีของการวิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติใน

การวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัยใน

ชั้นเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา 

การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัยและการประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้และการ

ผลิตงานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนา ผู้ เ รียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผน

และเขียนโครงการวิจัย  การสร้าง เค ร่ืองมือวิจัย  การ

ออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสร้าง

เคร่ืองมือวจิัย การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร

และการสอน การเขียนรายงานผลการวิจัย การน าผลการวิจัย

ไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการ

ทางด้านหลักสูตรและการสอน    

           Principles, concepts, practice in researching, 

research models, research designs, research process, 

statistics for research, quantitative and qualitative research, 

definition and research methodology, research types, 

research implementation, research production, research 

institute technique, classroom research, process and 

education research design, tool design, applying fundamental 

statistics and inferential statistics quantitative data, data 

analysis, writing research and assessment report, using 

research results instruction management, application and 

contraction of research for learning development, ability in 

applying research results in teaching learning management, 

researching for teaching learning and student development 

and education quality development, research methodology 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

implementation, research production, 

research institute technique, classroom 

research, process and education research 

design, tool design, applying fundamental 

statistics and inferential statistics 

quantitative data, data analysis, writing 

research and assessment report, using 

research results instruction management, 

application and contraction of research for 

learning development, ability in applying 

research results in teaching learning 

management, researching for teaching 

learning and student development and 

education quality development, research 

methodology for curriculum and instruction, 

research planning and research proposal 

writing, research tools constructing by 

designing and constructing, curriculum and 

instruction innovation research conducting, 

data collecting, data analysis and 

interpretation, conclusion, discussion and 

suggestion further curriculum and 

instruction development, interdisciplinary 

research in curriculum and instruction 

 

for curriculum and instruction, research planning and 

research proposal writing, research tools constructing by 

designing and constructing, curriculum and instruction 

innovation research conducting, data collecting, data analysis 

and interpretation, conclusion, discussion and suggestion 

further curriculum and instruction development, 

interdisciplinary research in curriculum and instruction 

 

  177802 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

      3(2-2-5) 

 Curriculum Innovation and Educational Change 

 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตรการศึกษา การ

ประยุกต์นวัตกรรมหลักสูตร นโยบายการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

คุณภาพผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยและ

การศึกษานานาชาติ บทบาทของนักการศึกษาในการพัฒนา

นวัตกรรมหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การ

วัดประเมินผลการเรียนรู้ สรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่

รู้และสรา้งนวัตกรรม  บูรณาการความรู้ เนือ้หาวิชา หลักสูตร 

ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยดีิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 

 Critical analysis in educational curriculum, 

curriculum innovation application, curriculum policy 

development for learner quality, Thai educational change and 

international education, educator roles in curriculum 

innovation development 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

  177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา  

    3(2-2-5) 

Learning Management and Education Innovations 

     ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีวิทยาการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา วิเคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาและ

การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา  สามารใช้ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

สื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้และสร้าง

นวัตกรรม  วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      Learning theories, learning psychology, child -

centered instruction methodology, lesson plan and 

learning material development,learning measurement 

and evaluation, education innovation development and 

implementation, analysis and synthesis in learning 

research, education innovation development and 

implementation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1  วชิาเอก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2.1  วชิาเอก 
 

177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ          3( 2-

2-5) 

 Critical Analysis in Teaching and 

Learning Management by English 

Language  

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิด

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรสอง

ภาษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร

นานาชาติ ระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์

เปรียบเที ยบหลักสูตรไทยที่ จั ดสอนเป็น

ภาษาอังกฤษกับหลักสูตรของต่างประเทศ 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การสร้าง การ

ใช้ การประยุกต์ ใช้สื่อนวัตกรรม หลักการ

ท างานของเคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา การ

บ ารุงรักษาเคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา การ

ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 

 Critical Analysis in Teaching and Learning 

Management by English Language  

        รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใน

หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับการศึกษาขั้น

พื้ นฐาน หลักสูตรภาษาอั งกฤษ หลักสูตรนานาชาติ  

ระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรไทยที่จัด

สอนเป็นภาษาอังกฤษกับหลักสูตรของต่างประเทศ การพัฒนา 

ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลย่ีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

         Thought patterns, critical analysis techniques for 

critical issues in teaching and learning by English language in 

bilingual curriculum and international curriculum in basic 

education level, English curriculum and national curriculum in 

higher education level, comparative critical studies between 

Thai curriculum teaching in English and foreign curriculum 

using in Thailand.  The development implementation and 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

Thought patterns, critical analysis 

techniques for critical issues in teaching and learning 

by English language in bilingual curriculum and 

international curriculum in basic education level, 

English curriculum and national curriculum in higher 

education level, comparative critical between 

learning and teaching by English language in Thai 

curriculum and foreign curriculum, principles, 

concepts, design, constructing, using applying 

media innovation, working principles of educational 

technology tools, educational technology tool 

maintenance, evaluating media innovation, 

information technology for learning, information 

technology for communication, development of 

innovation and educational information technology 

for English teaching management 

evaluation of learning materials innovation,  information 

technology for teaching and learning in English. 

177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การจั ดการ

หลักสูตรสถานศกึษามาตรฐานสากล         

3(2-2-5) 

Critical Analysis in World- Class 

Standard School Curriculum 

Management 

วิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปรียบเทียบ

กับหลักสูตรมาตรฐานในต่ างประเทศ 

สั ง เค ราะห์ ง านวิจั ย เกี่ ย วกั บหลักสูตร

สถานศึกษามาตรฐานสากล วิ เคราะห์

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า

มาตรฐานสากลระหว่างหลักสูตรไทยกับ

หลักสูตรของต่างประเทศ รูปแบบการจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาไทยมาตรฐานสากลที่มี

ประสิทธิภาพ 

Critical analysis basic education 

curriculum management models compare with 

curriculum standard from foreign countries, 

research synthesis concerning world- class 

standard school curriculum, comparative 

177812 การวเิคราะห์เชิงวพิากษ์หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล   

         3(2-2-5) 

Critical Analysis in Curriculum to World- Class 

Standard Curriculum  

วิเคราะห์ วพิากษ์ เปรียบเทียบ และสัมมนาเกี่ยวกบั

รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประ เทศไทยและต่ างประ เทศ หลักสูตรสถานศึกษา

มาตรฐานสากล แนวโนม้และรูปแบบหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

หลักสูตรเพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ในประเทศไทยที่เทียบเคียงกับประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

Critical analysis compares and seminar on 

education administration model, basic education curriculum 

in Thailand and  foreign countries, world- class standard 

school curriculum, curriculum trends and models in the 2 1 st 

century, curriculum researches synthesis, application to use 

curriculum knowledge for the presentation of Thai curriculum 

administration model comparing to other high effective 

countries 

 

ปรับชื่อ

วิชา/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

critical between world- class standard Thai 

school curriculum and foreign school 

curriculum, effective management models for 

world class standard Thai school curriculum 

  177813 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร    

                                                      3(2-2-5)    

Social Context and Curriculum Development 

การวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตรและการสอน ความรู้พื้นฐานด้านปรัชญา

การศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง 

และปรัชญาเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การเข้าถึงวิถีชีวิตที่เป็น

จริงในชุมชน และสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  รูปแบบหลักสูตรคุณภาพ กระบวนการสร้างหลักสูตร 

การน าหลักสูตรไปใช้ การวิจัยและประเมินเพื่อการพัฒนา

หลักสูตร และการจัดการหลักสูตร 

Context social change analysis for curriculum and 

instruction development, fundamental knowledge in education 

philosophy, science philosophy, social science philosophy, politic 

philosophy and economic philosophy, human resources 

development, technology and education innovation progression, 

the access of real- life situation in community and society, the 

cultural preservation and local wisdom, quality curriculum models, 

curriculum construction process, curriculum implementation, 

measurement and evaluation for curriculum development and 

curriculum management 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2)วชิาชีพครู 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2) วชิาชีพครู 
 

177813 ป รั ช ญ า ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ห ลั ก สู ต ร

สถานศกึษา                

3(3-0-6)  

Philosophy of Education and School 

Curriculum 

ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและ

ตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับ

การศึกษา ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 

ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

การพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน หลักการวิ เคราะห์

เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน 

ปรัชญาการศึกษากับทฤษฎีและรูปแบบของ

177816 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรสถานศกึษา      

       3(2-2-5)  

Philosophy of Education and School Curriculum 

ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธ

ปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี

ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ปรัชญาการศึกษากับทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ 

แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การ

ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

หลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศ

ปรับรหัส

วิชา /ชื่อ

รายวิชา/ 

จ านวน

หน่วยกิต 

/ ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

156



รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

หลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดท า

หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนา

หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการ

จัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน า

ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใน

ประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ

การเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 

การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การใชภ้าษาและวัฒนธรรม 

Philosophy, western and eastern 

philosophy, Buddhist philosophy, philosophy 

concepts and theories of education, religions, 

economy, social, cultures, concepts and 

strategies in education management for 

promotion of sustainable development, 

principles of analysis concerning education for 

sustainable development, educational 

philosophy with curriculum models and theories, 

concepts in curriculum construction, curriculum 

implement, curriculum development, curriculum 

analysis and confecting curriculum, curriculum 

evaluation and applying curriculum evaluation 

outcome to develop the curriculum, trends in 

school curriculum development in Thailand, Thai 

language and culture for teacher, foreign 

language for professional teaching 

development, skill in listening, speaking, 

reading, writing Thai and foreign language for 

accurate meaning communication, using 

language and culture for peaceful coexistence, 

principles, concepts and practice in learning plan 

preparation management of learning 

ไ ท ย  ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น ค รู  

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด 

การอา่น การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อ

ความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ใชภ้าษาและวัฒนธรรม 

Philosophy, western and eastern philosophy, Buddhist 

philosophy, philosophy concepts and theories of education, 

religions, economy, social, cultures, concepts and strategies in 

education management for promotion of sustainable development, 

principles of analysis concerning education for sustainable 

development, educational philosophy with curriculum models and 

theories, concepts in curriculum construction, curriculum 

implement, curriculum development, curriculum analysis and 

confecting curriculum, curriculum evaluation and applying 

curriculum evaluation outcome to develop the curriculum, trends in 

school curriculum development in Thailand, Thai language and 

culture for teacher, foreign language for professional teaching 

development, skill in listening, speaking, reading, writing Thai and 

foreign language for accurate meaning communication, using 

language and culture for peaceful coexistence, principles, concepts 

and practice in learning plan preparation management of learning 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ         3( 3-

0-6) 

Self Actualization for Professional 

Teachers 

177814 ความเป็นครูมืออาชพี          2(2-0-4) 

 Self Actualization for Professional Teachers 

      ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวญิญาณความ

เป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐาน

วิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้

ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

/ปรับ
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

ความส าคัญของวิชาชีพครู การ

ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ 

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐาน

วิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ

ครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่อ

การคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพ

ผู้ เ รียน ค รูกับหลักธรรมาภิบาล ความ

ซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของ

วิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา

ก าหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ครู

กับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ

มนุ ษ ย์  จิ ต วิ ทยาการ เ รียน รู้  จิ ต วิ ทยา

การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้

ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ การน าหลักจิตวิทยา

ไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้

ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน

รู้จั กคิ ด วิ เ ค ราะห์  คิ ดส ร้ า งสร รค์ และ

แก้ปัญหาได้  การบูรณาการการเ รียน รู้

แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การ

พัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การ

จัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ

ให้ เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการ

จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

  Important of teaching profession, 

instilling teacher spirit for professional teacher, 

state of teacher work, characteristics and 

professional standard, knowledge management 

for teaching profession, selecting current 

information and knowledge updating to the 

changing world, strategies of teaching for 

creating, student competencies development, 

teacher and good governance, honesty, merit 

and ethical standards of teaching profession, 

continuing development in teaching profession, 

laws and regulations concerning teachers and 

teaching profession, teacher and basic 

psychology, human development psychology, 

ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์

การสอนเพื่อการคิดสรา้งสรรค์ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู

กับหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและ

จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภา

ก าหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ครูกับจิตวิทยาพืน้ฐาน จิตวทิยา

พัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การน าหลักจิตวิทยา

ไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม

ศักยภาพ ท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้

แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนใน

สถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ ประพฤติ ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ ทั้ง จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ จร

รณยายรรณต่อผู้รับบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ  และจรรณยาบรรณต่อสังคม 

  Important of teaching profession, instilling teacher spirit 

for professional teacher, state of teacher work, characteristics and 

professional standard, knowledge management for teaching 

profession, selecting current information and knowledge updating to 

the changing world, strategies of teaching for creating, student 

competencies development, teacher and good governance, honesty, 

merit and ethical standards of teaching profession, continuing 

development in teaching profession, laws and regulations concerning 

teachers and teaching profession, teacher and basic psychology, 

human development psychology, learning psychology, educational 

psychology, guidance and counseling psychology, advice and assist 

students to better life quality, applying principles of psychology for 

understanding and supporting student learning to their full 

potentiality, principles, concepts and practice in learning plan 

preparation management of learning, learning environments, 

learning theories and models of learning management enabling the 

students to master analytical thinking, creative thinking and problem 

solving, integration of learning in forms of multiples classroom, 

development of learning centers in school, preparation of learning 

plan and implement to effectiveness, creating learning atmosphere 

in the classroom conductive to student learning 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

learning psychology, educational psychology, 

guidance and counseling psychology, advice 

and assist students to better life quality, 

applying principles of psychology for 

understanding and supporting student learning 

to their full potentiality, principles, concepts and 

practice in learning plan preparation 

management of learning, learning 

environments, learning theories and models of 

learning management enabling the students to 

master analytical thinking, creative thinking and 

problem solving, integration of learning in forms 

of multiples classroom, development of learning 

centers in school, preparation of learning plan 

and implement to effectiveness, creating 

learning atmosphere in the classroom 

conductive to student learning 

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับ

การประกันคุณภาพการศึกษา         

3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 

with Educational Quality Assurance 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน 

การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดการ

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ

ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ

การประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  Principles, concepts and practice in 

learning assessment and evaluation of the 

learners, building and using tools for assessment 

and evaluation, assessment models, learning, 

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกัน

คุณภาพการศึกษา          3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation with Educational 

Quality Assurance 

 ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและการใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการและรูปแบบการ

ประเมิน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินตามศักยภาพของ

ผู้เรียนแต่ละคน การน าเสนอผลการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีข้อกฎหมายว่าด้วยการประกัน

คุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

สถานศึกษา การจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการ

ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและ

เข้าถึงบรบิทของชุมชน โดยการร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน

ในการพัฒนาคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง ในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม 

 Theories, principles, models and practices in learner’s 

learning assessment and evaluation, the development and the use 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่
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assessment and evaluation implement, 

assessment using for learners development, 

principles, concepts, practicing in managing of 

educational quality, educational quality 

assurance, internal and external school quality 

assurance, quality management for learning 

activities and learning quality continuously, 

conducting quality assurance activities of 

learning activities, educational quality assurance 

development continuously  

of tools for assessment and evaluation, methods and models of 

evaluation,  assessment and evaluation related to the differences of 

learners, assessment and evaluation related to individual potential of 

learner, presentation of learning results, the use of the evaluation 

results to develop learners,  principles, concepts, legal theories on 

quality assurance at all levels of education, practices in quality 

management, internal and external quality assurances, quality 

management, the arrangement of learning activities and 

continuously developing learning quality, the conduct for quality 

assurance on learning activities management associated to 

community and accessing community context, in collaboration of 

parents and community for continuously developing quality in 

education , promotion local culture and local wisdom conservation, 

being able to live together under cultural differences   

  177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน  

            3(2-2-5) 

Learning Theories and Instructional Development 

ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการ

เรียนรู้ หลักการ แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการสอน การ

พัฒนาวิธีการเรียนรู้และรูปแบบการสอน การวิเคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบของการพัฒนาการสอน วิธีการ

เรียนรู้และรูปแบบการสอนร่วมสมัย การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ 

Philosophy and learning theories history, principles 

and basic concepts in instruction development, learning 

methods development and instruction models, analysis and 

synthesis researches in instruction development models, 

learning methods and contemporary instruction models, 

learning measurement and evaluation. 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

177816 การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิารวชิาชีพครู  

  1  ห น่ ว ย กิ ต  ( 30 

ชั่วโมง) 

Observation in Professional Teaching 

  ปิด

รายวิชา 

177817 การฝกึปฏิบัตกิารวชิาชีพครู       

     2 หน่วยกิต (60 

ชั่วโมง)  

Practicum in Professional Teaching 

  ปิด

รายวิชา 

177818 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1  

   3 ห น่ ว ย กิ ต  ( 360 

ชั่วโมง) 

  ปิด

รายวิชา 
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Teaching Internship in School I 

177819 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2      

   3 หน่วยกิต (360 

ชั่วโมง) 

Teaching Internship in School II 

 

 

 

 

 

  ปิด

รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

2) วชิาเลือก 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3) วชิาเลือก 
 

177821 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษา                 3(3-0-6) 

 Curriculum Innovation and 

Educational Change 

  ปิด

รายวิชา 

177822 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน     

3(3-0-6) 

  ปิด

รายวิชา 

177823 การวเิคราะห์เชิงวิพากษ์การศึกษากับ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน                         3(3-

0-6) 

 Critical Analysis Sustainable 

Development in Education 

เ ทคนิ คการคิ ดวิ เ ค ราะห์ เ ชิ ง

วิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา

ไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์การศึกษา

เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการ

พัฒนาการศึกษาไทย กรอบแนวคิดการ

พัฒนาที่ย่ังยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Critical analysis thinking 

techniques concerning Thai education and 

foreign education crisis, critical analysis 

concerning Thai education development 

crisis, sustainable development framework, 

education management strategy for 

sustainable development, education 

research for sustainable development, 

177821 การวเิคราะห์เชิงวิพากษ์การศึกษากับ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน                      3(2-2-5) 

 Critical Analysis Sustainable Development in 

Education 

เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็น

วิกฤตด้านการศึกษาไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์

การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา

การศึกษาไทย กรอบแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาตนเองของผู้เรียน  กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

การพัฒนาคนให้เกิดปัญญารู้คิด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ผู้อื่น และสังคมโลก  กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ที่ ย่ัง ยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ ย่ัง ยืน การ

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Critical analysis thinking techniques on Thai 

education and foreign education crisis, critical analysis 

concerning Thai education development crisis, conceptual 

framework of transformative learning; self- development of 

the learner, framework of sustainable development, human 

development on cognitive ability, responsibility on self, others 

and global society, strategies for setting up sustainable 

development, educational research for sustainable 

ปรับรหัส

วชิา/ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

critical analysis in education for sustainable 

development 

development, critical analysis in education for sustainable 

development 

177824 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทาง

การศึกษา      

3 (2-2-5) 

 Learning Management and Education 

Innovations 

  ปิด

รายวิชา 

177825 บริบททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร    

3(2-2-5) 

Social Context and Curriculum 

Development 

  ปิด

รายวิชา 

  177822 นวัตกรรมหลักสูตร การสอน และการนิเทศ 3(2-2-5) 

Curriculum, Instruction and Supervision Innovation  

วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

การสอน และการนิเทศของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการนิเทศ ในโรงเรียน 

สถาบัน องค์กร และหน่วยงานอื่นๆ ในสถานการณ์จริง 

สัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา จากการน านวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตร การสอนและการนิเทศการสอน ไปปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง การเขียนรายงานและเผยแพร่ผลการปฏิบัติสู่

สาธารณชน 

Analysis, synthesis, model of curriculum, 

Instruction and supervision development in Thailand and 

other countries, practices in curriculum development, 

instruction and supervision in school, in institution, in 

organization and in other sectors in real situation, seminar in 

problems and guides for solving problems on taking 

innovation related to curriculum, instruction and supervision 

into practice in real situation, report writing and publicize the 

results of operations to the public. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

177826 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์         3( 3-

0-6) 

 Curriculum Development and 

Learning Management in 

Mathematics 

  ปิด

รายวิชา 

177827 ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า

คณิตศาสตร์   3(3-0-6) 

 Research for Mathematics Education 

Development 

  ปิด

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

177828 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์      

3(3-0-6) 

Mathematics Skills and Processes 

 

 

 

  ปิด

รายวิชา 

177829 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการ

สอนคณติศาสตร์         3(2-2-

5)   

 Innovation and Technology in 

Mathematics Instruction 

 ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ บ ทบ า ท ข อ ง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา

ที่ เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง และการ

ประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การประเมิน

เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ 

 Potential and role of educational 

innovation and technology in mathematics 

instruction, problem analysis on using innovation 

and technology, constructional design and 

applied innovation and technology for 

mathematics instruction, assessment for 

innovation and technology in mathematics 

instruction 

177823 นวั ตกร รมและ เ ทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก า รศึ กษา                                

3(2-2-5)   

 Digital Innovation Technology for Educational 

ทักษะส าหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนกลุ่ม

ต่าง ๆ ประเมินความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่า

ทัน สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีดิจทิัลและวิทยาการค านวณ 

 Skills for learning management through digital 

technology Information, synthesis skills from information technology 

systems, applying digital technology for learning management  in 

various groups of students, assessing the need to use digital 

technology, creating and producing learning management 

innovation using digital technology and computing science 

ปรับรหัส

วิชา/ ปรับ

ชื่อ

รายวิชา/

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

177830 การวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์กระบวนการ

สื บ เสาะทางหลั กสู ตรและการสอน

วทิยาศาสตร์         3(2-2-5) 

Critical Analysis of Disciplined Inquiry 

for Science Curriculum and Instruction 

  ปิด

รายวิชา 

177831 การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 3(3-

0-6) 

Science Teacher Profession 

Development 

บทบ า ท แล ะภ า ร ก ิจ ข อ ง ค รู

ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง ค รู

ว ิทยาศาสตร์ที ่ม ีค ุณภาพ การพัฒนาครู

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม การออกแบบ

177824 การพัฒนาวิชาชีพครู                     3(2-2-5) 

Teacher Profession Development 

 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สัมมนา บทบาทและภารกิจ

ของครู คุณลักษณะของครูที่มีคุณภาพ สมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติการสอนท่ามกลางการเปลื่ยนแปลง ของ

สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 

การพัฒนาครูพื่อพัฒนาสังคม การออกแบบกลยุทธ์การ

พัฒนาวิชาชีพครู การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ

ปรับรหัส

วิชา/ ปรับ

ชื่อวิชา/

ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

/ปรับ
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

และกลยุทธ์การพัฒนาวิชาชีพค รู  การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ

ปัญหาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ การพัฒนา

คุณภาพวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

Science teacher roles and tasks, 

science teacher characteristics for quality, 

science teacher development for society 

development, teacher professional 

development strategy and designing, 

research analysis and synthesis concerning 

science teacher quality problems, science 

teacher professional development 

ปัญหาคุณภาพครู และการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครูที่

สามารถบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ

สอน และเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนรู้   

 Critical analysis, seminars on role and mission of teacher, 

characteristics of quality teacher, skills and needed competencies for 

teaching among rapid changes in social, economic and technology, 

teacher profession development model, development of teacher for 

social development, strategic  designs  on professional teacher 

development, research analysis and synthesis on the quality problem 

of teacher and the quality of teacher professional development on 

integration of  knowledge, curriculum, pedagogy, and  technology for  

learning management. 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  177825 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

   3(2-2-5) 

Educational for Children with Special Deeds  

 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของการจัดการ

เรียนศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ การใช้เคร่ืองมือคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ร่วมกับผู้ปกครอง การประเมินพัฒนาการรายบุคคล จัด

กิจกรรมเฉพาะรายบุคคล (ศิลปะบ าบัด( ใช้กิจกรรมบ าบัด 

แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แผน IEP IIP 

การประเมินสถานศึกษาเรียนรวมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

แบบเรียนรวมด้วยจิตวญิญาณความเป็นครู  

 Theory, principles, concepts, goals of educational 

management for children with special needs, relationship between 

curriculum and learning management for children with special 

needs, the use of screening tools to individually classify learners 

with parents, individual developmental evaluation, individual 

activity arrangement ( art therapy( , the use of activity- based 

therapy Learning styles of students with special needs.  IEP, IIP 

plan. Inclusive school assessment, practice in inclusive learning with 

teacher’s spirituality 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  177826 การจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ                             

3(2-2-5) 

Learning Management of Other Subject in English 

           การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา หลักการ และกระบวนการ 

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน การ

จัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ การบูรณาการ

หลักการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชากับการสื่อสารโดยใช้

ภาษาอังกฤษในและนอกห้องเรียน เทคนิค วิธีการ และ

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

และการวัดประเมินผล  รวมถึงการวิ เคราะห์ เชิงวิพากษ์

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการ

สอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

        An  analytical  study  of content, concept and process on  

usage  English as a medium of instruction, a use of English 

language for teaching and learning other subject,  integration 

principle of course subject instruction  and communicative English 

in class and outside,  instructional techniques, methods and skills, 

learning activity management, instructional materials and learning 

resources , assessment and evaluation, included with critical 

analysis on researches related to the use of English in class 

communication, instructional lesson plan writing and instructional 

practices.            

177832 การออกแบบหลักสูตรและการสอน

วทิยาศาสตร์ศึกษา                        

3(3-0-6)  

Curriculum Designs and Science 

Education Pedagogy 

  ปิด

รายวิชา 

177833 ทักษะการคิดในวิทยาศาสตร์ศึกษา  3(3-

0-6) 

Thinking Skills in Science Education 

  ปิด

รายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3) วชิาชีพครู (การปฏิบัตกิารสอน) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

3) วชิาชีพครู (การปฏิบัตกิารสอน) 

 

  177881 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน     1 หน่วยกิต 

(60 ชั่วโมง) 

Professional experience Practicum during study

 ศึกษาและรวบรวมเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ

สถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 

ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป บริบท

ของชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดท าโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การสังเกตบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูผู้สอน ครูแนะแนว

และให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูประจ าชั้น ประยุกต์ใช้

จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ

จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี

บุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู มีความซื่อสัตย์ และ

รับผดิชอบ มีระเบียบวินัยต่อหน้าที่ครู  

-เปลี่ยน

ชื่อวิชา 

-ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต

และ

จ านวน

ชั่วโมง 

-ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

 Study and gather school information, educational 

administration and management in academic affairs, school 

budget, personnel affairs, general administration, community 

context culture and local wisdom, internal quality assurance 

system, practices in developing educational quality project, 

observation on teachers’ roles, duties, and responsibilities of 

teacher as class teacher, subject teacher, guidance 

counsellor teacher, practices the duties of class teacher, 

applying to use basic psychology, developmental 

psychology, educational psychology, psychology for 

counseling analyzing and developing students’ potential, 

proposing learner individual development, performing 

appropriate personality as being a professional teacher with 

honesty, responsibility, and disciplining to be good teacher, 

honest, responsible, and discipline in teacher’s task.  

  177882 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1     3  หน่วยกิต (240 

ชั่วโมง)     Teaching Practice in School 1 

ศึกษาหลกัสูตรสถานศกึษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝึก

ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนไดรั้บการ

พัฒนาตามความถนดัและความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิดและ

ความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

ใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการจัดการเรียนรู้และการ

สื่อสาร สร้างเคร่ืองมือวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ในสาขา

วิชาเอก ออกแบบการวิจัยในชัน้เรยีนเพื่อแก้ปญัหาและพัฒนา

ผู้เรียน สรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการวัดและประเมินผลและการวิจัย 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีเจตคตทิี่ดีต่อวชิาชีพครู รัก

และศรัทธาในวชิาชีพครู 

Investigation school curriculum and subject course 

curriculum, designing and writing learning management 

plans and organizing learning activities and managing classes 

that allow learners to develop according to their aptitudes 

and interests. To have wisdom, thinking and to be an 

innovator, development and use of digital innovation 

technology for learning, the uses of Thai and English 

languages for learning management and communication, 

constructing measurement and evaluation tools for the major 

subject, designing classroom action research for learner 

problem solving, To inspire students to be passionate about 

learning and creating innovation. possessing morals and 

ปรับชื่อ

วิชา, ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต, 

จ านวน

ชั่วโมง, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

ethics in measurement and evaluation and research, 

behaving as a role model with positive attitude towards 

teacher profession, love and faith in the teacher profession 

 

  177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2        3 หน่วยกิต (240 

ชั่วโมง)  

Teaching Practice in School 2 

 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาเอก ที่บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก หลักสูตร 

ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ที่ให้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ ให้มีปัญญา

รู้คิดและความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน  ใช้ความรู้

การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้า

ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถ

น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และ

สร้างภูมิคุ้มกันให้ ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิต

วิญญาณความเป็นครู 

 Practice in designing and writing a learning 

management plan in the major subject area, integrate 

knowledge toward major contents, curriculum, teaching science, 

and digital technology for leaning management that allows 

learners to be developed according to their aptitude and interests 

to have wisdom, thinking and be an innovators, use knowledge 

of measurement and evaluation, and educational research to 

solve learning problem and develop learner, be able to use Thai 

and English to manage learning, participate in educational quality 

assurance, participate with professional learning community, 

connect with student- parents and community, be ability to 

creatively work with other, follow changing of world context, 

embrace self-awareness socialization, be able to use philosophy 

of sufficiency economy initiative to teach student for risk 

management, be ethics and be professional teachers spirituality 

 

ปรับชื่อ

วิชา, ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต, 

จ านวน

ชั่วโมง, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

วทิยานิพนธ์ วทิยานิพนธ์  

177891 ภาคนิพนธ์  1 5  หน่ วย

กิต 

Term Paper 

  ปิด

รายวิชา 

167



รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

177892 วิทยานิพนธ์   36 ห น่ ว ย

กิต  

Dissertation 

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

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมี

คุ ณ ภ า พ สู ง  ส ร้ า ง ส ร ร ค์  จ ร ร โ ล ง

ความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอน

และวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge 

by systematic research methodology, high 

quality research, innovating in curriculum 

and instruction and teaching professional 

progress  

177892 วทิยานิพนธ์                    36 หน่วยกิต  

Dissertation 

การสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน

ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง 

สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการ

สอนและวิชาชีพ 

 Constructing body of curriculum and instruction 

knowledge with systematic research methodology, high 

quality research, innovating in curriculum and instruction and 

teaching professional progress 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

177893 วทิยานิพนธ์   69 หน่ ว ย

กิต  

Dissertation 

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

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัย

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตรและ

การสอนและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge 

by systematic research methodology, 

research quality creating new body of 

knowledge in curriculum and instruction and 

teaching professional progress 

177893 วทิยานิพนธ์      48  หน่วยกิต  

Dissertation 

 การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง

เป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตรและ

การสอนและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic 

research methodology, research quality creating new body 

of knowledge in curriculum and instruction and teaching 

professional progress 

ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต  

วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

177881 สัมมนา 1    1(0-2-1) 

Seminar I               (ไม่นับหน่วยกิต) 

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและ

แนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 

ก า รจั ด สั มมนาประ เ ด็ นหั ว ข้ อ การท า

วิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน 

การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการ

วิพากษ์ 

Critical analysis problems and 

trends in curriculum and instruction 

research, seminar in topic management of 

curriculum and instruction thesis, presenting 

thesis proposal for criticizing  

177884 สัมมนา 1     1(0-2-1) 

Seminar I                       ( ไ ม่ นั บ ห น่ ว ย กิ ต )

 วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัย

ทางหลักสูตรและการสอน การจัดสัมมนาประเด็นหัวข้อการ

ท าวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน การน าเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวพิากษ์ 

Critical analysis problems and trends in curriculum 

and instruction research, seminar in topic management of 

curriculum and instruction thesis, presenting thesis proposal 

for criticizing 

ปรับรหัส

วิชา 

177882 สัมมนา 2              1(0-2-1) 177885 สัมมนา 2            1(0-2-1) 

Seminar ll                         (ไม่นับหน่วยกิต) 

ปรับรหัส

วิชา 
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รหัส

วชิา 

หลักสูตรใหม่ 2558 รหัส

วชิา 

หลักสูตรปรับปรุง 2563 สาระที่

ปรับปรุง 

Seminar ll                         (ไม่นับหน่วย

กิต) 

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและ

แนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน การ

น าเสนอประเด็นวิจัยทางหลักสูตรและการ

ส อ น  ก า ร ส ัม ม น า ป ร ะ เ ด ็น ก า ร ท า

ว ิทยานิพนธ์ทางหลักสูตรและการสอน 

การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

Critical analysis problems and 

trends in curriculum and instruction, 

presenting curriculum and instruction 

research issues, seminar curriculum and 

instruction thesis topics, critical thesis 

proposal 

วิ เคราะห์ เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มด้าน

หลักสูตรและการสอน การน าเสนอประเด็นวิจัยทางหลักสูตร

และการสอน การสัมมนาประเด็นการท าวิทยานิพนธ์ทาง

หลักสูตรและการสอน การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

Critical analysis problems and trends in curriculum 

and instruction, presenting curriculum and instruction 

research issues, seminar curriculum and instruction thesis 

topics, critical thesis proposal 

177883 ภูมิภาคศกึษา       1(0-2-

1)  

Regional Studies            (ไม่นับหน่วย

กิต)                                                               

ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการ

ศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศต่างๆเปรียบเทียบกับ

ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  ร ว มทั้ ง ศึ ก ษ า ดู ง า น ใ น

ต่างประเทศ 

Study educational data and 

document of other countries in economy 

politics social language and culture 

comparing with Thailand including study 

tour aboard 

177886 ภูมิภาคศกึษา       1(0-2-1)  

Regional Studies               (ไม่นับหน่วยกิต)                                                               

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร

ทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศต่างๆ หลักสูตรการศึกษาของต่างประเทศ 

เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

Study educational data and document of other 

countries in economy politics social language and culture, 

curriculum, comparing with Thailand including study tour 

aboard. 

ปรับรหัส

วิชา/ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา  

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

 

กรณจีัดการศึกษาตามแผน แบบ 1.1 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกติ 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

177881 สัมมนา 1 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

177884 สัมมนา 1 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วย

กิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 8(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวนหน่วยกิต รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

177882 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วย

กิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 8(1) หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

177883 ภูมิภาคศกึษา 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

177886 ภูมิภาคศกึษา 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วย

กิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 8(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

177893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 177893 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน แบบ 2.1 (1) 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง     3(2-2-5(          177801 วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง                           3(2-2-5( 

177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษก์ารจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5(                  177812 การวเิคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการ

หลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล  

3(2-2-5( 

177812 การวเิคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการ

หลกัสูตรสถานศกึษามาตรฐานสากล  

3(2-2-5( 177884 สัมมนา 1 1(0-2-1(   

(ไม่นับหน่วยกิต(     

177xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x(    

177881 สัมมนา 1 1(0-2-1(   

(ไม่นับหน่วยกิต(     

   

 รวม 12(1) หน่วยกิต  รวม 6 (1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

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

177xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x( 177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

177xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x(    

177882 สัมมนา 2 1(0-2-1(  

(ไม่นับหน่วยกิต( 

   

177883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

   

      

 รวม 12(2) หน่วยกิต  รวม 6 (1) หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x( 177892 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 177886 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1( 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 9(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x( 177892 วิทยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต    

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน แบบ 2.1 (2) 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง     3(2-2-5(          177801 วิทยาการวิธีวจิัยขั้นสูง                            3(2-2-5( 

177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษก์ารจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5(                  177802 นวัตกรรมหลักสูตรและการ

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

3(2-2-5( 

177812 การวเิคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการ

หลกัสูตรสถานศกึษามาตรฐานสากล  

3(2-2-5( 177814 ความเป็นครูมืออาชีพ  2(2-0-4) 

177813 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร

สถานศึกษา  

3(3-0-6( 177816 ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตร

สถานศึกษา                                          

3(2-2-5( 

   177881 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 1 หน่วยกิต 

(60 ชั่วโมง( 

177881 สัมมนา 1 1(0-2-1(   

(ไม่นับหน่วยกิต(     

177884 สัมมนา 1  1(0-2-1(   

(ไม่นับหน่วยกิต(     

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

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(3-0-6( 177803 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ทางการศึกษา 

3(2-2-5( 

177815 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

3(2-2-5( 177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษก์ารจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5( 

177816 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพ

ครู  

1 หน่วยกิต  

(30 ชั่วโมง( 

177812 การวิเคราะห์เชงิวิพากษห์ลักสูตรสู่

มาตรฐานสากล 

3(2-2-5( 

177817 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพครู 

 

2 หน่วยกิต  

(60 ชั่วโมง( 

177813 บรบิททางสงัคมและการพัฒนา

หลักสูตร 

3(2-2-5( 

176xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x( 177885 สัมมนา 2 1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

177882 สัมมนา 2 1(0-2-1( (ไม่นบั

หน่วยกิต( 

   

177883 ภูมิภาคศกึษา 

Regional Studies 

1(0-2-1( 

(ไม่นับหน่วยกิต( 

   

 รวม 12(2)หน่วยกิต  รวม 12(1) หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2558 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177818 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3 หน่วยกิต 

(360 ชั่วโมง( 

177815 การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

3(2-2-5( 

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 177817 ทฤษฎีการเรียนรู้และการ

พัฒนาการสอน                                            

3(2-2-5( 

   177882 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3 หน่วยกิต  

(240 ชั่วโมง( 

   177892 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

   177886 ภูมิภาคศกึษา  1(0-2-1(  

(ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 15(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177819 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  3 หน่วยกิต 

(360 ชั่วโมง( 

177883 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2  

3 หน่วยกิต  

(240 ชั่วโมง( 

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ์  10 หน่วยกิต 

      

 รวม 9 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

รหัส

รายวชิา 
ชื่อวชิา 

จ านวน 

หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

      

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ญ  

ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก 

Assoc. Prof. Dr.Sombat Noparak 

 

ชื่อ สกุล   นายสมบัติ นพรัก 

รหัสประจ าตัวประชาชน  365590055XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5466 6691  

โทรสาร     08 1727 9958  

 

ประวัติการศึกษา  

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

M.S.University of Baroda, India 

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

M.S.University of Baroda, India 

พ.ศ. 2512 การศกึษาบัณฑติ (อังกฤษ-ไทย(  

วิทยาลัยวิชาการศกึษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิชาการ  

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

แอนดพ์ับลิชช่ิง, ตุลาคม 2561, 352 หน้า. 

 
 

 

 

ผลงานวิจัย 

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

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 

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

 ในการพัฒนาภาวะผู้น าของคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา. วารสารการวิจัย กาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  

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

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

ผู้น าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

ยุทธนา คงแหลม และสมบัติ นพรัก. (2559(. การพัฒนารูปแบบเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ 

ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 27 ฉบับที่ 2, 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, 197-207. 

สมบัติ นพรัก. (2561(. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติการณ์วิชาชีพครู : กรณีศึกษา

หลักสูตรการผลิตครูควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมนุษยศาสตร์

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

2561, 10-27. 

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

การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการวิจัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา , ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – 

ธันวาคม 2559, 54-69. 

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

พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม 

2559, 70-85. 
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ประวัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง 

Asst. Prof. Dr.Thidawan Unkong 

 

ชื่อ-สกุล    นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง            

รหัสประจ าตัวประชาชน  35207002XXXXX   

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา   

    19 ม.2 ต าบลแมก่า  

    อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000     

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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พ.ศ. 2545 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตร์ศึกษา( 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2536 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์( 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

ผลงานวิจัย  

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง. (2559(. รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัด 

 พะเยา. ทุนวิจัยของ วช. ปีงบประมาณ 2559, ตุลาคม – ธันวาคม 2559, 242-254. 

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2559(. การบริหารสถานศกึษาแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การด้วยการส่งเสริมสุขภาพ 

 องค์การ, วารสารบริหารการศกึษาบัวบัณฑติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559,  

 171-181. 
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ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2560(. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชงิรุกโดยการสอดแทรกกระบวนการ 

 จติตปัญญาศึกษาของนสิิตการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

 มหาวิทยาลัยพะเยา , วารสารบริหารการศกึษาบัวบัณฑติ ปีที่ 17 ฉ.พิเศษ, 657-668. 

ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2560(. ภาวะผูน้ าตนเอง : แนวคิดการพัฒนาความเป็นผู้บริหารสถานศกึษาในยุค 

ศตวรรษที่ 21, วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 

2560, 1-13. 

ปฎิมา นรภัทรพิมล, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, สมบัติ นพรัก และ นันทิมา นาคาพงศ์. (2561(. การพัฒนา 

 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มัธยมศึกษา. วารสารวิจัยกาละสองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2, 81-91. 

ปฎิมา นรภทัรพิมล, ธิดาวัลย์ อุ่นกอง, สมบัติ นพรัก และ นันทิมา นาคาพงศ์. (2561(. การพัฒนา 

 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศกึษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐ 

 ธรรมคุณ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35. มนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, 306-319. 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2543 การศกึษามหาบัณฑติ (การวัดผลการศกึษา( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต(ิ 
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ผลงานวิจัย    

พูนพงษ์ งามเกษม, น้ าฝน กันมา และคณะ. (2559(. กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

อย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน ชายแดนเบ็ตตี ดูเมน ( The Sustainable 

Solution Process for Illiteracy :  A case study of Betty Dumen Border Patrol School(   

วารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559,ISSN 1686-0101(. 233-242. 
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น้ าฝน  กันมา. (2560(. การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความรว่มมอืเพื่อยกระดับ คุณภาพการศกึษา 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา พะเยาโมเดล (Development of a Collaborative 

Network Model Enhancing Basic Education Quality:  A Case of Phayao Model( .  ว า รส า ร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 

2560, 103 -115.  

น้ าฝน  กันมา. (2559(. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยวิธีจติตปัญญา

ศึกษา รายวิชา 161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. วารสารการวิจัย กาสะลองค า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๔ ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม 2560, ISSN 1906-3016(. 

255-266 

กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ,น้ าฝน  กันมา และโสภา อ านวยรัตน์. (2562(. แนวทางการพัฒนา

ภาวะผู้น าที่แท้จริงของผูบ้ริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562. 152-168 

ปณตนนท์ เถียรประภากุล, สันติ บูรณะชาติ, น้ าฝน  กันมา และโสภา อ านวยรัตน์. (2559(. 

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา. วารสาร

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559. 56-69 

จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อ านวยรัตน์, น้ าฝน  กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562(. องค์ประกอบ 

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศกึษาเอกชน. วารสารวิชาการ  

Veridian E-Journal บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –  

เมษายน 2562. 1272-1292 

กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ,น้ าฝน  กันมา และโสภา อ านวยรัตน์. (2562(. รูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ Veridian E-

Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12 , ฉบับที่ 4. กรกฎาคม – สิงหาคม 

2562. 1112-1133 

น้ าฝน  กันมา. (2562(. การพัฒนาสถานศกึษาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน. 

วารสารพิกุล ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 , ISSN 0858-527X. 131-148. 
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      พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา( 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 ประกาศนยีบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู(  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์(  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

  

ผลงานวิชาการ  

ลือชา ลดาชาติ. (2561(. การเรียนการสอนวิทยาศาสตรท์ี่เป็นวิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์ ปรัชญา 

และการศกึษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จ านวน 328 หนา้. 

ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2561(. ความรู้เดิมของนักเรียน: อุปสรรคหรอืทรัพยากร. 

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, 

324-339. 

ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2561(. จากการรูว้ิทยาศษสตร์และการสืบเสาะสู่สะเต็มศกึษา

และการออกแบบ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1,  

246-260. 
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ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2560(. การสร้างแผนภาพความเข้าใจธรรมชาตขิอง

วิทยาศาสตร์ของผูเ้รียน. ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, 6-16. 

 

ผลงานวิจัย    

Ladachart, L. (2019(. Correlation between Understanding about Nature of Science and 

Orientation to Teaching Science: An Exploratory Study with Thai First-Year Preservice 

Biology Teachers. Journal of Education in Science, Environment and Health, Volume 5, 

Issue 1, 134-145.  

ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ. (2561(. มุมมองและความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ าลองทาง

วิทยาศาสตร์ของนสิิตครูวิชาเอกชีววิทยา. วิทยาสารเกษตรศาสตร์(สังคมศาสตร์(, ปีที่ 39 

ฉบับที่ 2, 730-741. 

ลือชา ลดาชาติ. (2560(. นิสติครูชีววิทยาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

ด้านต่าง ๆ อย่างไร. วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 36 ฉบับที่ 1, 26-44. 

Ladachart, L. (2020(. Thai first-year perservice science teachers’ orientation toward teaching 

science. The Asia-Pacific Education Researcher. 29(5( January 2020. 455-471. 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลงานวิจัย 

สันติ  บูรณะชาติ และคณะ. (2560(. การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยการ

จัดการเรียนรู้ภาษาผ่านประสบการณ์แบบซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียน. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 19 ฉบับที่ 3, 34 - 49. 

สันติ  บูรณะชาติ. (2561(. กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในบริบท 

 สังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์( มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561, 27 - 41. 
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พัฒนาภาวะผูน้ าที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน.วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562. 13-31 

ปณตนนท์ เถียรประภากุล, สันติ บูรณะชาติ,น้ าฝน  กันมา และโสภา อ านวยรัตน์. (2559(. 

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขัน้สูงของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559.56-

69 

จักรพันธ์ ชัยทัศน์, โสภา อ านวยรัตน์, น้ าฝน  กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562(. องค์ประกอบ 

การบริหารจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศกึษาเอกชน. วารสารวิชาการ  

Veridian E-Journal บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –  

เมษายน 2562, 1272-1293. 

จักรพันธ์ ชัยทัศน,์ โสภา อ านวยรัตน์, น้ าฝน  กันมา และสันติ บูรณะชาติ. (2562(. รูปแบบการบริหาร

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศกึษาเอกชน. วารสารวิชาการ  

Veridian E-Journal บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 2 มีนาคม –  

เมษายน 2562, 1112-1133. 

กฤติมา มะโนพรม, สันติ บูรณะชาติ, น้ าฝน  กันมา และโสภา อ านวยรัตน.์ (2562(. รูปแบบการ

บริหารจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ Veridian 

E-Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีที่ 12, ฉบับที่ 4. กรกฎาคม – สิงหาคม 

2562. 1112-1133 
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 และศลิปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560, 1843-1855. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน และสุนทร คล้ายอ่ า. (2559(. การศึกษาความหมายและลักษณะพฤติกรรมการ

ท างานของพนักงานสานสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิดเกณฑค์ุณภาพการศกึษา

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn University, ปีที่ 9 

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559, 768-779.  
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 ธันวาคม 2562. 396-407 
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เมษายน 2562, 1272-1293. 
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เมษายน 2562, 1112-1133. 
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ชื่อ-สกุล   นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง 

รหัสประจ าตัวประชาชน  32203001xxxxx 

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  
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ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศกึษา(  

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2551 การศกึษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศกึษา( 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2546 ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย(  

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 

ผลงานวิชาการ 

วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2561(. เทคโนโลยีกับการเรียนรูต้ลอดชวีิตของครู. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา

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

2561, 18-26.  

 

ผลงานวิจัย  

วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2560(. การจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา

การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างสติ และสมาธิที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน. จันทรเกษมสาร, ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 ประจ าเดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2560, 113-127.  
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มนตร ีแย้มกสิกร, พงศเ์ทพ จิระโร, และ วลิาวัลย์ โพธิ์ทอง. (2561(. พฤติกรรมการจัดการเรยีนรู้ของ

ครูด้วยระบบอีคลิป (e-CLIP). วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

และการออกแบบเชงิวิศวกรรมตามความเข้าใจและมุมมองของครู. วารสารศกึษาศาสตร์ 

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

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

และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชงิวิศวกรรม. วารสาร

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

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

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

31(6) May. 631-653. 

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

และการออกแบบเชงิวิศวกรรมตามความเข้าใจและมุมมองของครู. วารสารศกึษาศาสตร์ 

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

      พ.ศ. 2557 ศกึษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2542 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ประถมศึกษา(  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2537 ครุศาสตรบัณฑิต (การศกึษา(  

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 

  

ผลงานวิชาการ  

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2561(. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพของครูในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

11(3( กันยายน-ธันวาคม. 179-191. 

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2562(. การชี้แนะการสอน: แนวทางการน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

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

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

 แนวทางสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล. ศึกษาศาสตร์สาร 

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

 และมุมมองของครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม. วารสาร

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

 

ผลงานวิจัย    

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2560(. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกสะท้อนคิดตาม 

แนวจติตปัญญาศกึษา ในรายวิชาศิลปะการสอน. วารสารราชพฤกษ์ (มนุษยศาสตรแ์ละ

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

วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์. (2560(. การพัฒนาความสามารถในการใช้ค าถามของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดย

การนิเทศแบบชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน, 9(26( กันยายน – ธันวาคม. 111-120. 
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พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 0 5446 6666  
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Email Bunthi_ta@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2560 

       

       

     พ.ศ. 2553 

ประกาศนยีบัตรการศึกษาปฐมวัย (ปก.ศ.( 

(นวัตกรรมการพัฒนาการเด็กประถมวัย( 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน( 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2540 ศกึษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศกึษา(  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศกึษา( 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 
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ผลงานวิจัย 

ธนพล แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ์ รักษ์วเิชยีร, บุญรักษ์ วิจารณ์พล, เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ  

คงเจริญ. (2562(. การยอมรับและใชส้มาร์ตกริตเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคConsumers’ Smart 

Grid Technology Acceptance and Adoptionส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงราย วารสารสังคมศาสตรว์ิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน เลขหนา้ : 

80 – 95. 

ธนาพล  แสงสุวรรณ, วัฒนพงศ ์ รักษ์วเิชยีร, บุญวัฒน์, บุญวัฒน์  วิจารย์พลและ เกศราพรรณ    

พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2560(. รูปแบบการยอมรับและใช้งานสมาร์ด กริดเทคโนโลยีของ

ผูบ้ริโภคในประเทศไทย สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.( ปีที ่4  

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน เลขหน้า : 107 – 116 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2560(. การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ด้วยการจัดการเรียนรูภ้าษาผา่นประสบการณ์ แบบซินเนคติกส์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

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

เสริมสรา้งความฉลาดทางสุขภาพ และภาวการณ์ช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัด

พะเยา  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ

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

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

บูรณชาติ. (2562(. การพัฒนาผูบ้ริหารและครูเพื่อยกระดับการศกึษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการปฏิรูปการศกึษา พ.ศ. 2558 – 2564. วารสารสังคมศาสตร์

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

407 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2562(. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้น

ให้ผู้เรยีนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง ของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน จังหวัดพะเยา วารสาร

สังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม.

385-395  

เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจริญ. (2562(. ความฉลาดทางสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตอ าเภอเมอืง

จังหวัดพะเยา. : วารสารสังคมศาสตรว์ิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 

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

พฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดพะเยา. : 

วารสารสังคมศาสตร์วชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – 

เมษายน. : หน้า 31 -40. 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

360 360 360 360 360 

12 นางสาวรุง่ทิวา กองสอน* 35504000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

2557 

2549 

2543 

360 360 360 360 360 

13 นายศานิตย์ ศรีคุณ 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

คณิตศาสตร์ศกึษา 

การวัดและประเมนิผลทางการศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2562 

2550 

2548 

360 360 360 360 360 
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