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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
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สารบัญ (ต่อ)

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
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สารบัญ (ต่อ)

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 การประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 8 การประเมินผลของการสอน
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใิ นการ
เทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
ภาคผนวก จ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ฉ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ช รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคผนวก ซ ประวัตผิ ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
:

0452
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

48(5) หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 8(5)/2557 วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2558 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 87(4/2558) วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558
6.6 สภาวิชาชีพ............................. (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.........
วันที่ ...........เดือน .......................พ.ศ. ..................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
8.3 นักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
.ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
37509001xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

1

นางเกศราพรรณ พันธุศ์ รีเกตุ
คงเจริญ

2

นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ

36503000xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

35504000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
ค.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ฟิสิกส์ (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ปี
2553
2542
2542
2538
2557
2547
2544
2557
2549
2543
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ประเทศไทยได้นามาเป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งประกอบการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดย
กาหนดยุทธศาสตร์ของแผนฯ มุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมโลกและสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณ ภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้ งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาพืน้ ที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสั งคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2554, หน้า
คานา) การขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาตามแผนทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย โดยมีสถานการณ์ภายนอกที่สาคัญดังนี้
ประการที่ 1 ข้อกาหนดที่เป็นนโยบายหรือแผนงานระดับชาติ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 23 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และนโยบายการศึกษาของชาติ
ประการที่ 2 แนวคิดในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาคนไทยโดยรวม
ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาด้านคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษาที่เน้นความเป็น
มนุษย์ การศึกษากับการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการศึกษากับการพัฒนาคนสูป่ ระชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
ประการที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา ได้ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ภายใต้สังคมและ
ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น มีการปรับระบบเศรษฐกิจใหม่
ของโลกที่นาไปสู่กติกาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
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ในภูมิภาค ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคีที่มีอิทธิพลเพิ่มขึ้น ทาให้โลกต้องเร่งเตรียมพร้อมในการสร้าง
ระบบกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึน้
ประการที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสาคัญ และเห็นพ้อง
กันว่าการจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพและอย่างทั่วถึงจะสามารถนาพาประเทศและภู มิภาคไปสูก่ ารพัฒนา
ที่ยั่งยืนได้ ประเทศไทยได้มงุ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับประชาคมโลก และองค์การระหว่าง
ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติ บุคลากรทางการศึกษา
ครู คณาจารย์ และขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประการที่ 5 การพัฒนากาลังคนด้านหลักสูตรและการสอนเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่ประชาชนที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลาง ทาให้เกิดเป็นสังคมที่เอื้อ
อาทรและแบ่งปัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อมุ่งไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประการที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งมีภารกิจ
หลักที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญใน
การชักนาให้เกิดความเจริญยิ่งยืนนานและการหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันเส้นทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ประการที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานทา และสามารถไปทางาน
ได้ในสังคมอาเซียนและสังคมโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา โท – เอก จะดาเนินการโดยการมี
หุ้นส่วน (Partnership) หรือ สร้างเครือข่าย (Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงใน
ประเทศ และต่ างประเทศ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศัก ยภาพและความพร้อ มด้ านอาจารย์ ค วบคู่ ไปกั บ
มาตรฐานทางวิชาการด้วย
ประการที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายทางวิชาการ
มากขึ้นในอนาคต ทั้ งในเชิงวัตถุป ระสงค์ เพื่อพัฒ นากาลังคนทุ กระดับอย่างต่อเนื่ อง ทั้งเพื่อพั ฒนา
ทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อพัฒนาจิตสานึก
และยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก
ประการที่ 4 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีพั นธกิจในการมุ่งผลิตบั ณฑิ ตด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคม
โลก มุ่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในศาสตร์ด้านการศึก ษา ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีและต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรม และเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวปรัชญาของวิทยาลัย คือ "การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย์"
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มีจุดมุ่งเพื่อพัฒนา
อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการที่มีคุณภาพ โดยต่อยอดหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ทุกสาขา นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา แต่ไม่
มีคุณ สมบัติในการขอรับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ ครู ได้มี โอกาสเลือกเรียนระบบที่เพิ่ม การเรีย น
รายวิช าและสมรรถนะในการขอรับ ใบอนุญ าตดั งกล่ าวด้ ว ย หลั ก สู ต รก าหนดแนวทางการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเพิ่ม
ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนในระดับสูง พัฒนาความสามารถ
ในการทางานและการดารงชีพในชีวิตประจาวัน โดยเน้นการยกระดับคุณภาพของอาจารย์ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอนบรรลุผลตามแนวปฏิรูป
การศึกษาของชาติ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจและภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตในระดับ ปริญญา ตรี- โท
– เอก การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน สามารถส่งเสริมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านการผลิตมหาบัณฑิตที่มุ่งสร้างอาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักวิชาการให้เป็นผู้นาด้านการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรม และเป็นนักวิจัย
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้กับองค์กรทุกระดับ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ /ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งแต่งตั้งโดยวิทยาลัยการศึกษา ทาหน้าที่
กากั บ กระบวนการต่ าง ๆ ในการด าเนิ น งานหลัก สู ต ร ควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการเรีย นการสอนให้
สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
และนิ สิ ต ในการพิ จ ารณาข้ อ ก าหนดรายวิ ชา การจั ด การเรีย นการสอน และการประเมิ น ผลการ
ดาเนินการ
13.3.3 มอบหมายให้คณะอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่บนพื้นฐาน
แนวคิดความเชื่อว่า คุณภาพของผู้ทาหน้าที่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ สามารถ
พั ฒ นาให้ เกิ ด วิสั ย ทั ศ น์ ที่ ก ว้ างไกล มี ค วามรอบรู้ เรีย นรู้ และสร้า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ ด้ านนวั ต กรรม
การศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กอปรด้วยพหุปัญญา และสามารถจรรโลงคุณค่า
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ ผสานกั บ เทคโนโลยี ได้ อ ย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน เน้ นให้ ผู้เรีย นใช้ และพั ฒ นาศาสตร์ด้ านหลักสู ตรและ
การสอน และกระบวนการวิจัย พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ที่สามารถถ่ายทอดและเป็นตัวแบบ
ของการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อคุณ ภาพ
การศึกษาของชาติ
1.2 ความสาคัญ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน
2. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทางด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน การศึ ก ษา
ค้ น คว้ า และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมทางด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน
3. เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถพั ฒ นาและประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ และแก้ไ ขปัญ หาทางด้ า นหลั ก สู ต รและ
การสอน รวมทั้ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
4. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนเองและ
ผู้ อื่ น สามารถทางานร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ แสดงออกด้ า นความเป็ น ผู้ นาในด้ า นการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนได้ เ หมาะสมตามโอกาส
5. ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการนาเสนอรายงาน ผลงานวิ ช าการ ผลงานวิ จั ย และ/หรื อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่เ ป็ น ประโยชน์ต่ อการพั ฒ นาหลั ก สูต รและการสอนทั้ง ในรู ป แบบที่เป็ นทางการ และ
ไม่ เ ป็ น ทางการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การจัดทาหลัก สูตรการศึกษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าหลักสูต รและการสอน ครั้งนี้มีข้อสนเทศ
มาจาก ความรู้ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยทางการศึกษาที่ค้นพบใหม่ ๆ จึงจาเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการศึกษาดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นนักการศึกษามืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
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1.3.2 เพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์ผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน
การบริหารและการวิจัยเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในด้านหลักสูตรและการสอน
1.3.3 เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เข้ ารั บการศึ ก ษาให้มี คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าสามารถประยุ ก ต์ เผยแพร่แ ละ
ถ่ายทอดวิทยาการทางหลักสูตรและการสอนให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรเข้าใจภายใต้เงื่อนไขการทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. แ ผ น ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนดสอดคล้องกันกับนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
1.1 พัฒ นาหลั กสู ตรให้ เป็ นไป
ต าม ม าต ร ฐ าน ส า ก ล แ ล ะ
สอดค ล้ อ งกั บ นโยบ ายขอ ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 ติด ตามประเมิ นหลั ก สู ต ร
อย่ างต่ อเนื่ อง ให้ สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานของ สกอ.
1.3 ติดตามความต้ อ งการของ
ผู้ ใช้ และการเปลี่ ยนแปลงขอ ง
เทคโนโลยี
2. แผนการพั ฒ นาการจั ดการเรีย น 2.1 พัฒ นาอาจารย์ผู้สอนโดย
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ ทั้ ง เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญ ตาม
6 ด้านของ สกอ.
มาตรฐานการเรียนรู้ทงั้ 6 ด้าน
2.2 พั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ
และการเรีย นรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต

3. แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วาม 3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
พ ร้ อ ม ใน ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ทั้ ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 บู รณ าการการจั ด การ
เรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รกั บ
กิ จกรรมเสริ มหลั กสู ตร ก าร
บริหารวิชาการ และการวิจัย
3.3 จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิตฝึ ก
ทั ก ษ ะและความ ช านาญ ใน
วิชาชีพอย่างเพียงพอและ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตร
2. เอกสารประกอบหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
4. รายงานผลการประเมิ น
ค วาม พึ งพ อ ใจในก ารใช้
บั ณ ฑิ ต ของหน่ ว ยงานผู้ ใ ช้
บัณฑิต

1. จานวนแผนงาน/กิจกรรม
การพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ สอน
ในการจัดการเรีย นการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนทั้ง 6
ด้าน
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรี ย น รู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย น เป็ น
สาคัญ
1. แผนการพัฒนานิสิตให้มี
ความ พ ร้ อ ม ในการเรี ย น
การสอนทั้ งภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ
2. รายวิ ช าที่ จั ด ให้ มี ก าร
บูร ณาการจัดการเรีย นการ
สอนในหลักสูตรกับกิจกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต รกั บ บริ ก าร
วิชาการ และ การวิจัย

11
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ต่ อ เนื่ อ ง ร ว ม ทั้ ง ส่ ง เส ริ ม 3. ร้อยละของรายวิช าที่เน้น
ศิลปวัฒนธรรม
ให้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะแ ล ะ
3.4 พัฒนากระบวนการจัดการ ความช านาญในวิ ช าชี พ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่เน้น อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
การมี ส่วนร่วมของบุ คลากรใน 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่
สถานศึกษา
บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มด้ า น
3.5 พัฒนาทักษะด้านหลักสูตร หลักสูตรและการสอน
และการสอนของอาจารย์ ใ ห้ 5. ร้ อ ย ละขอ งอ าจารย์ ที่
ทันสมัยอยู่เสมอ
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้ านหลั กสู ตรและการสอน
ในแต่ละปี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา
1) ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข เป็นผู้มีใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพครู
2) ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข เป็นผูไ้ ม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.2 ทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดโครงการแนะนาการทาวิจัย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2558 2559 2560 2561 2562
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
รวม
5
10
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
5
5
5
5
2.5.2 แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2558 2559 2560 2561 2562
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10

2.5.3 แผน ข
จานวนนิสิต1
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2558 2559 2560 2561 2562
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
180
180
180
90
90
90
90
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2558

2559

3,000,000
900,000
2,100,000

3,300,000
990,000
2,310,000

2,192,000
512,000
600,000
600,000
480,000

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

3,630,000
1,089,000
2,541,000

3,992,000
1,197,000
2,795,000

4,391,000
1,317,000
3,074,000

2,411,000
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

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

500,000
8,092,000

550,000
8,901,000

605,000
9,790,000

665,000
131,000
10,766,000 11,842,000
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2.7 ระบบการศึกษา

√
√
√
√
√
√

แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48(5) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.
ลา
ดับ
1

รายการ

เกณฑ์ครุ ุสภา

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558
แผน ก แผน ก แผน ข
แบบ ก1 แบบ ก2

แผน ก
แบบ ก1

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

แผน ก
แบบ ก1

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

-

12
-

-

-

33
-

39-42
-

-

36
6

42
6

1.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า

-

-

-

-

-

-

-

12

12

1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

-

-

-

-

-

-

-

18

24

งานรายวิชา (Coursework)
ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

36

12

-

-

12

-

48

12

-

3

การค้นคว้าอิสระ

-

-

3-6

-

-

3-6

-

-

6

4

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

-

-

-

-

-

-

5

5

5

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

36

36

36

-

45

45

48(5)

48(5)

48(5)

หมายเหตุ 1. นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2554 ต้องลงทะเบียนรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
2. นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรอื่น เป็นวิชาเอก
เลือกได้ ทั้งนีต้ ้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา

3.1.3 รายวิชา
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3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
1) วิทยานิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
177794 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
177781 สัมมนา
Seminar
177782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
จานวน 6 หน่วยกิต
177701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology in Social Science
177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
Research for Curriculum and Instruction Development

177711
177712
177713
177715
177714

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education and School Curriculum
ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
3(3-0-6)
ลุ่ม
Curriculum Theories and Instructional Apply
วิชาชีพ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3(2-2-5)
ครู
Innovation and Educational Information Technology
ความเป็
นครูมืออาชี
3(3-0-6)
การพั
ฒนาประสิ
ทธิภพาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Self - Actualization
for Professional
Teachers
Instructional
Effectiveness
Development
for Teaching in English

1) ก
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177716 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Language and Culture for Learning Management and
Classroom Management
177717 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality
Assurance
177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
177762 การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
177763 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
177764 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
หมายเหตุ 1) กลุม่ วิชาชีพครู สาหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

177721
177722
177723
177724
177725

2) กลุ่มการสอนทั่วไป
การจัดการหลักสูตร
Curriculum Management
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Learning Management for Thinking Process Development
ปฏิบัตกิ ารหลักสูตร การสอน และการนิเทศ
Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
Synthesis of Curriculum and instructional research
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสาหรับสถานศึกษา
Curriculum and Instruction Development in School

177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
Inclusive Learning Development
177727 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
Professional Training Curriculum Development

3(2-2-5)

3(2-2-5)

1 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง)
2 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง)
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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177728 นวัตกรรมทางการสอน
Instructional Innovation
177729 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
Seminar Problems and Trends in Curriculum and Instruction
Research

177731
177732
177733
177734
177735
177736

177741
177742
177743
177744
177745

3) กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์
ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Theories and Application in Mathematics Education
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
Mathematics Curriculum and Instruction Development
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Mathematics Skills Processing Development
การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Research in Mathematics Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Measurement and Evaluation in Mathematics Learning
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Seminar problems and trends in Mathematics Education
4) กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
Foundations of Science Education
การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
Science Education Research
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Science Curriculum and Instruction Development
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Teaching and Learning Management in Science
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Science Skills and Science Processing Development

3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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177746 การศึกษาวิทยาศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
Science Education and Society
177747 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)
Seminar Problems and Trends in Science Instruction

)
ภาค
นิพ

นธ์
จานวน 6 หน่วยกิต
177791 ภาคนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Term Paper
หมายเหตุ 2) กลุม่ การสอนทั่วไป 3) กลุม่ การสอนคณิตศาสตร์ 4) กลุม่ การสอนวิทยาศาสตร์ และภาคนิพนธ์
สาหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ทุกกลุม่ (ตั้งแต่กลุม่ 1–4)
4) วิทยานิพนธ์
177793 วิทยานิพนธ์
Thesis
5) รายวิชาเอกบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
177781 สัมมนา
Seminar
177782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
3.1.3.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
177701 ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Research for Curriculum and Instruction Developmen
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
Philosophy of Education and School Curriculum

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

จานวน 6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จานวน 36 หน่วยกิต
จานวน 12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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177712 ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
Curriculum Theories and Instructional Apply
177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
Instructional Effectiveness Development for Teaching in English

177715
177716

177717

177761
177762
177763
177764
หมายเหตุ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาชีพครู
ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self - Actualization for Professional Teachers
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
Language and Culture for Learning Management and
Classroom Management
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
การศึกษา
Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality
Assurance
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
1 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
2 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School I
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School II
1) กลุม่ วิชาชีพครู สาหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2) กลุ่มการสอนทั่วไป
177721 การจัดการหลักสูตร
Curriculum Management
177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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177723
177724
177725
177726
177727
177728
177729

Learning Management for Thinking Process Development
ปฏิบัตกิ ารหลักสูตร การสอน และการนิเทศ
Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
Synthesis of Curriculum and instructional research
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสาหรับสถานศึกษา
Curriculum and Instruction Development in School
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
Inclusive Learning Development
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
Professional Training Curriculum Development
นวัตกรรมทางการสอน
Instructional Innovation
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
Seminar Problems and Trends in Curriculum and Instruction
Research

3) กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์
177731 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Theories and Application in Mathematics Education

177732 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
Mathematics Curriculum and Instruction Development
177733 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
Mathematics Skills Processing Development
177734 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Research in Mathematics Education
177735 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Measurement and Evaluation in Mathematics Learning
177736 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

Seminar Problems and Trends in Mathematics Education
177741
177742
177743
177744
177745
177746
177747

4) กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
Foundations of Science Education
การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
Science Education Research
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Science Curriculum and Instruction Development
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Teaching and Learning Management in Science
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Science Skills and Science Processing Development
การศึกษาวิทยาศาสตร์กับสังคม
Science Education and Society
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์
Seminar Problems and Trends in Science Instruction

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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ห มาย
เห ตุ 2)
ก ลุ่ ม
ก า ร
ส อ น
ทั่วไป 3)
ก ลุ่ ม
ก า ร
ส อ น
คณิตศา
สตร์ 4)
ก ลุ่ ม
ก า ร
ส อ น
วิ ท ยาศ
า ส ต ร์
ส าหรั บ
ผู้ มี
ใบอนุ ญ

าตประกอบวิชาชีพครู นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ทุกกลุม่ (ตั้งแต่กลุม่ 1–4)
3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
177781 สัมมนา
Seminar
177782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

จานวน 5 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

24

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก1
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
Intensive English for Graduate Studies
177794 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis

25
รวม

177781
177794

177782
177794

ภาคการศึกษาปลาย
สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar
วิทยานิพนธ์
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภูมิภาคศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)
Regional Studies
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

12(3) หน่วยกิต

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต

1(0-2-1)
12 หน่วยกิต
12(1) หน่วยกิต

26
177794

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
รวม

12 หน่วยกิต

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
1) กลุ่มวิชาชีพครู สาหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

146700
177701

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

27
177711
177712
177713

177702

177714

177715

ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
Philosophy of Education and School Curriculum
ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
Curriculum Theories and Instructional Apply
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Research for Curriculum and Instruction
Development
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
Instructional Effectiveness Development for
Teaching in English
ความเป็นครูมืออาชีพ
Self - Actualization for Professional Teachers

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

28
177716

177781
177782

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน
Language and Culture for Learning Management
and Classroom Management
สัมมนา
Seminar
ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies
รวม

3(2-2-5)

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
12(2)หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
177717 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality
Assurance
177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
177762 การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching

3(2-2-5)

1 หน่วยกิต
(30 ชั่วโมง)
2 หน่วยกิต
(60 ชั่วโมง)

29
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
177763 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
177793 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
(360 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

30
ภาคการศึกษาปลาย
177764 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
177793 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

3 หน่วยกิต
(360 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

2) กลุ่มการสอนทั่วไป 3) กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ 4) กลุ่มการสอน
วิทยาศาสตร์ และภาคนิพนธ์ สาหรับผู้มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู นิสิตสามารถเลือกเรียน
รายวิชาได้ทุกกลุ่ม

146700

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

31
177701
177711
177712
177713

ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
Philosophy of Education and School Curriculum
ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
Curriculum Theories and Instructional Apply
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Research for Curriculum and Instruction
Development
177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
Instructional Effectiveness Development for
Teaching in English
177xxx วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
12(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(x-x-x)

32
Major Elective
177xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
177781 สัมมนา
Seminar
177782 ภูมิภาคศึกษา
Regional Studies

3(x-x-x)

รวม

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
12(2) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
177xxx
177xxx

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
177xxx
177793

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Thesis

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

33
ภาคการศึกษาปลาย
177xxx
177793

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิทยานิพนธ์
Thesis

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

3.1.4.5 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
1) กลุ่มวิชาชีพครู สาหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

146700
177701

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

34
177711
177712
177713

177702

177714

Research Methodology in Social Science
ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
Philosophy of Education and School Curriculum
ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
Curriculum Theories and Instructional Apply
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Innovation and Educational Information
Technology
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Research for Curriculum and Instruction
Development
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
Instructional Effectiveness Development for
Teaching in English

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

12(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

35
177715
177716

177781
177782

177717

177761
177762

177763
177xxx
177792

ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self - Actualization for Professional Teachers
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
และการจัดการชั้นเรียน
Language and Culture for Learning
Management and Classroom Management
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม
12(2) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
Learning Assessment and Evaluation with Educational
Quality Assurance
การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Observation in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
Practicum in Professional Teaching
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship in School I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

3(2-2-5)

1 หน่วยกิต
(30 ชั่วโมง)
2 หน่วยกิต
(60 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
(360 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต

36
รวม

177764
177xxx
177792

ภาคการศึกษาปลาย
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship in School II
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
(360 ชั่วโมง)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

2) กลุ่มการสอนทั่วไป 3) กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ 4) กลุ่มการสอน
วิทยาศาสตร์ สาหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาได้ทุกกลุ่ม

146700
177701

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ระเบียบวิธวี ิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

37
177711
177712
177713

177702

177714

177xxx
177xxx
177781
177782

177xxx
177xxx

ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
Philosophy of Education and School Curriculum
ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
Curriculum Theories and Instructional Apply
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology

3(3-0-6)

รวม

12(3) หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย
การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
Research for Curriculum and Instruction
Development
การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Instructional Effectiveness Development for
Teaching in English
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม
12(2) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
รวม
6 หน่วยกิต

38

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
177xxx
177xxx
177792

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต

39
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
177xxx
177xxx
177792

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ
Academic English at intermediate and upper-intermediate levels for graduate studies
focusing on academic reading and writing skills

40
3(2-2-5)

177701 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Research Methodology in Social Science
หลั ก การ แนวคิ ด แนวป ฏิ บั ติ ใ นการวิ จั ย รู ป แบบ การวิ จั ย การออกแบบ การวิ จั ย
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธี
ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย การผลิตงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน
การวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือ การใช้
สถิติพนื้ ฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัยและการประเมิน การนาผลวิจัยไปใช้เพื่อการบริหาร การพั ฒนานวัตกรรมการนิเทศ การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Principles, concepts , practice in researching, research models, research designs, research
process, statistics for research, quantitative and qualitative research, definition and research
methodology, research types, research implementation, research production, research institute
technique, classroom research, process and education research design, tool design, applying
fundamental statistics and inferential statistics for quantitative data, data analysis, writing research
and assessment report, using research results for administration, supervision innovation
development, application and contraction of research for learning development , ability in applying
research results in teaching learning management, researching for teaching learning and student
development and education quality development

177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
Research for Curriculum and Instruction Development
กระบวนการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย การสร้าง
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย การออกแบบสร้ า งนวั ต กรรมหลั ก สู ต รและการสอน การสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย
การดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒ นาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย และการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
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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 for further curriculum and instruction development
177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Education and School Curriculum
ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญา
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒ นาที่ ยั่งยืน หลัก การวิเคราะห์เกี่ยวกับ การศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ปรัชญา
การศึกษากับทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร การนาหลักสูตร
ไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย
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

177712 ทฤษฎีหลักสูตรและการประยุกต์ทางการสอน
3(3-0-6)
Curriculum Theories and Instructional Apply
ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร การออกแบบ
การสร้างหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการสอน
การประยุกต์รูปแบบการสอน ปัญหาการสอนและแนวทางแก้ปัญหา
Curriculum theories, principles and ideas relating to curriculum designing, curriculum
models curriculum designing, constructing implementation, curriculum evaluating and curriculum
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development, instructional models, application in instruction, instructional problems and guidelines
for solving problems
177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การสร้าง การใช้ การประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรม หลักการทางาน
ของเครื่อ งมื อเทคโนโลยีการศึก ษา การบ ารุงรัก ษาเครื่องมือ เทคโนโลยีก ารศึ กษา การประเมิ นสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสื่ อสาร การพั ฒ นา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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
177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Instructional Effectiveness Development for Teaching in English
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และการสอน หลักการและทักษะการสอน เทคนิคการสอน
การสารวจปัญหาการสอน การเลือกสรรวิธีการแก้ปัญหาการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การเขียนแผนการสอนและการฝึกปฏิบัตกิ ารสอนเป็นภาษาอังกฤษ
Relationship between learning and instruction, principles and instructional skill, instructional
techniques, instructional problem survey, method selected in instructional problem, instructional
media, evaluation and assessment, instructional plan writing and practicum for teaching in English
in higher secondary school level subject

177715 ความเป็นครูมืออาชีพ
3(3-0-6)
Self - Actualization for Professional Teachers
ความส าคั ญ ของวิ ชาชี พ ครู การปลู ก ฝั งจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู มื อ อาชี พ สภาพงานครู
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพื่ อการคิดสร้างสรรค์ การพัฒ นาศักยภาพ
ผู้ เรี ย น ครู กั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ครู
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
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ครูและวิชาชีพ ครู ครูกับ จิตวิท ยาพื้ นฐาน จิตวิท ยาพัฒ นาการมนุษ ย์ จิต วิทยาการเรียนรู้ จิต วิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ขี นึ้ การนาหลักจิตวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
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
177716 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Language and Culture for Learning Management and Classroom Management
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษา
และวัฒ นธรรมเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นรู้ จั ก คิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สร้า งสรรค์ แ ละแก้ ปั ญ หาได้ การบู ร ณาการการเรี ย นรู้
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการเรียนรู้
และนาไปสูก่ ารปฏิบัตใิ ห้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

Thai language and culture for teacher, foreign language for professional teaching
development, skill in listening, speaking, reading , writing Thai and foreign language for accurate
meaning communication, using language and culture for peaceful coexistence, principles, concepts
and practice in learning plan preparation management of learning, learning environments, learning
theories and models of learning management enabling the students to master analytical thinking,
creative thinking and problem solving, integration of learning in forms of multiples classroom,
development of learning centers in school, preparation of learning plan and implement to
effectiveness, creating learning atmosphere in the classroom conductive to student learning
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177717 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและ
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรีย นรู้ การนาผลการประเมิน ไปใช้ในการพั ฒ นาผู้เรีย น หลั กการ แนวคิด แนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บ
การจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Principles, concepts and practice in learning assessment and evaluation of the learners,
building and using tools for assessment and evaluation, assessment models , learning, 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
177721 การจัดการหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Management
หลักการ รูปแบบ กระบวนการจัดการหลักสูตร ปัจจัยและอุปสรรคต่างที่ ส่งผลต่อการจัดการ
หลักสูตร การนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการงานด้านหลักสูตรและการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
Principles, models, and processes of curriculum management, factors and obstacles
affecting curriculum management, utilization of quality assurance system on tasks of curriculum
and instruction effectively
177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Learning Management for Thinking Process Development
ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนากระบวนการคิด การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาน การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แบบไตร่ตรอง กระบวนการคิดแก้ปัญหา การ
ประเมินการคิด เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Theories in thinking and thinking process development, a promotion of critical thinking
process skill, creative thinking, reflective thinking , problem solving, thinking process , thinking
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evaluation, techniques of learning process management for thinking process development,
developing in form of learning management for thinking process development
177723 ปฏิบัตกิ ารหลักสูตร การสอน และการนิเทศ
3(2-2-5)
Practicum in Curriculum, Instruction and Supervision
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการนิเทศการสอนในโรงเรียน สถาบัน องค์กร และ
หน่ วยงานอื่ นๆ โดยวิเคราะห์ ปั ญ หา แนวทางแก้ ปั ญ หา และด าเนิน การพั ฒ นานวัต กรรมทางด้า น
หลักสูตร การสอน และการนิเทศการสอน ทดลองนาไปใช้ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติในสถานการณ์
จริง สัมมนาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา จากการนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตร การสอน และการ
นิเทศการสอนไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง
Practice on development of curriculum, instruction and supervision in school, institution,
organization and other sectors by analyzing problems and guides for problem solving and
innovation development on curriculum, instruction and supervision, implementing and practicing in
real situation, seminar in problems and guides for solving problems on innovation related to
curriculum, instruction and supervision practice in real situation
177724 การสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
Synthesis of Curriculum and instructional research
การสังเคราะห์งานวิจัยในด้านหลักสูตรและการสอน การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจากงานวิจัยคัดสรร และผลการสังเคราะห์งานวิจัยในด้านหลักสูตร
และการจั ด การเรีย นรู้ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น การวิ จัย และพั ฒ นาทางด้ านหลั ก สู ต รและ
การสอน

A synthesis of curriculum and instructional research, analysis of the trends in curriculum
and instruction development in Thailand and other countries. from selected topics, application of
the research results to the conducting of action research focusing on curriculum and instruction
development
177725 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสาหรับสถานศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Development in School
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับชีวิตและชุมชน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ อภิปรายเกี่ยวกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นที่ สัมพันธ์กับการ
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จั ด การศึ ก ษา ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ชุ ม ชน วิ เ คราะห์ ส าระท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ฝึก ปฏิ บั ติ ก ารน าแนวคิ ด และหลั ก การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มาใช้ในการออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
Correlation between education and life, and correlation between education and
community, analysis, synthesis and discussion about socio-economic and cultural conditions,
learning resources, local wisdom and resource related to education management and analytical
study of community, and practicing the application of appropriate ideas and principles in curriculum
development for school-based curriculum design and development suitable to. local conditions
177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม
3(2-2-5)
Inclusive Learning Development
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรีย นรู้ แบบเรี ย นรวม แบบการเรี ยนรู้ ข องผู้ เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษ
การจั ดการเรี ยนรู้แบบเรียนรวม การวิเคราะห์น วัต กรรมทางด้า นหลัก สู ตร เพื่ อการจั ดการเรีย นรู้
แบบเรียนรวม และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้แบบเรียนรวม
Theories, principles, ideas, goal and inclusive learning management, relationship between
curriculum and inclusive learning management, learning style of special needs student, inclusive
learning instructional, analysis innovation development on inclusive learning management
curriculum and development process for inclusive learning management curriculum

177727 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
3(2-2-5)
Professional Training Curriculum Development
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ผ ลงานวิ จั ย การพั ฒ นาการฝึ ก วิช าชีพ และปั ญ หาความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม
และการประเมินโครงการฝึกอบรม
Study and analyze research concerning training curriculum, professional training
development, problem and need of targets, designing, constructing, processing and evaluating in
training curriculum
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3(2-2-5)

177728 นวัตกรรมทางการสอน
Instructional Innovation
แนวคิด ทฤษฎี บทบาทของนวัตกรรมร่วมสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของนวัตกรรม
ร่ ว มสมั ย และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ ก ต์ น วั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นการสอน การจั ด การ
สภาพแวดล้อมเพื่อใช้นวัตกรรมร่วมสมัย เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
Ideas, theories, roles of modern innovation, information technology, designs of modern
innovation and information technology, innovation application for teaching and learning
environment management for modern innovation, information technology in learning and teaching

177729 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
1(0-2-1)
Seminar Problems and Trends in Curriculum and Instruction Research
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ปัญ หาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน การจัดสัมมนา
ประเด็นหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ
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
177731 ทฤษฎีและการประยุกต์ทางการศึกษาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Theories and Application in Mathematics Education
ทฤษฎีทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ปรัชญาและหลักการในการสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการ
สอนคณิ ตศาสตร์ การประยุก ต์ใช้ทฤษฎี ทางการศึก ษาคณิ ต ศาสตร์ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการศึกษาคณิตศาสตร์
Theories of mathematics education, philosophy and principles for teaching mathematics,
mathematics teaching models, application of theories in mathematics education, problems concern
application and guidelines for solving problems by theories
177732 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics Curriculum and Instruction Development
การศึกษาวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเรียนการสอนคณิ ต ศาสตร์ จิต วิท ยาในการสอน การพั ฒ นาหลั กสู ต รคณิ ต ศาสตร์เพื่ อพั ฒ นา
การเรียนการสอน และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
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Study and analysis implementation of mathematics curriculum, effective factors to
mathematics learning, teaching psychology, mathematics curriculum development for mathematics
learning and mathematics teaching innovation in secondary school level
177733 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics Skills Processing Development
ความหมายและความสาคัญ ของทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รูปแบบของการ
พั ฒ นาทั ก ษะการค านวณ การแก้ ปั ญ หา การให้ เหตุ ผ ล การสื่ อ สาร การเชื่ อ มโยง การคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ปัญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแนวทางแก้ไข
Definition and importance of mathematic skills and processing, models for skill
development in calculating, problem solving, reasoning, communicating, connecting and creating,
characteristics of suitable classroom activities for mathematics skills and processing development,
problems and difficulties in mathematics skills and processing development and guidelines for
problem solving
177734 การวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Research in Mathematics Education
สารวจเอกสารงานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณิตศาสตร์
การศึ ก ษาแนวทางส าหรั บ การวิ จั ย ทางการศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต การน า
ผลการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
Study and survey research in mathematics education, theories concerning mathematics
education, study guidelines and trends for mathematics education research at present and future,
implementation of mathematics education research for mathematics instruction development
177735 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Measurement and Evaluation in Mathematics Learning
ความส าคั ญ ของการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ บทบาทของการวั ด และ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมิ นผลด้านเนื้อ หา ทั กษะ กระบวนการ และคุ ณ ลั กษณะที่ พึงประสงค์ การนาผลการประเมิ น
การเรียนรู้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
Measurement and evaluation significance in mathematics learning, role of measurement
and evaluation in mathematics learning, authentic assessment, development of tools for measuring
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and evaluating skills, mathematics learning process and desirable characteristics, application and
evaluation results in improvement of instruction activities
177736 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
Seminar Problems and Trends in Mathematics Education
การนาเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์ สัมมนาประเด็นหัวข้อการ
ทาวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาคณิตศาสตร์ การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Presenting problems and trends mathematics education research, seminar topics of
mathematics education thesis, presenting thesis proposal for criticizing
177741 พื้นฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Foundations of Science Education
ปรั ช ญาวิ ท ยาศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ และวั ฒ นธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์กับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
Science philosophy educational psychology history, social science and culture concerning
science education, science philosophy with learning theories for science teaching and learning
177742 การวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Science Education Research
ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ประเด็นที่ น่าสนใจในการวิจัย
ทางการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ การพั ฒ นาและการออกแบบการวิ จั ย ทางการศึกษาวิ ท ยาศาสตร์
แนวทางการวิจัยทางการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต
Study science education research in Thailand and foreign countries, interested issues in
science education research, developing and designing science education research, train of thought
in science education at present and future
177743 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Science Curriculum and Instruction Development
การศึกษาวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาในการสอน การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
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Study and analysis implementation of science curriculum, effective factors to science
learning, teaching psychology, science curriculum development for science learning and science
teaching innovation in secondary school level
177744 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Teaching and Learning Management in Science
การเปลี่ ย นแปลงธรรมชาติ ของวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ ในหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่ มีประสิทธิภาพ การเลือกและการออกแบบการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน การวิจัยด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การนาผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์
Changing nature of science education, role of science in school curriculum, factors
concerning science teaching and learning, learning theories and science learning method, effective
science teaching, selecting and designing classroom teaching and learning, science teaching and
learning research, research using for science teaching and learning development
177745 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Science Skills and Science Processing Development
ความหมายและความสาคัญ ของทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบของการ
พัฒ นาทั กษะทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่ อการเสริมสร้างแต่ล ะ
ทักษะ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางแก้ไข
Definition and importance of science skills and processing, models for skill development in
science education, teaching and learning innovation designing for each skill fulfill, teaching and
learning activities for science skills and processing development, problems and difficulties in
science skills and science processing development and guidelines for problem solving
177746 การศึกษาวิทยาศาสตร์กับสังคม
3(3-0-6)
Science Education and Society
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
สังคมไทย วิทยาศาสตร์กับ ภูมิปัญ ญาไทย วิทยาศาสตร์กับระบบคุณค่า บทบาทและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม การศึกษาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Relationship between science and society and culture, science and technology with Thai
society , science and Thai wisdom, science and value system, roles and impact of science on
human beings, society and environment, science education and sustainable development
177747 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์
1(0-2-1)
Seminar Problems and Trends in Science Instruction
การนาเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการสอนวิทยาศาสตร์ สัมมนาประเด็นหัวข้อการ
ทาวิทยานิพนธ์ทางการสอนวิทยาศาสตร์ การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Presenting problems and trends science instruction research, seminar topics of science
instruction thesis, presenting thesis proposal for criticizing
177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
1 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง)
Observation in Professional Teaching
การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุค คล งานกิจการนัก เรีย น งานโรงเรีย นกั บชุม ชน และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกั บ
วิชาชีพครู
Observation, interview, collecting data concerning school context, general school
management, academic affair, fiscal affair, personnel affair, student affair, school and community
affair and other works for professional teaching

177762 การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
2 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง)
Practicum in Professional Teaching
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรีย นรู้ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย
การทดลองสอนในสถานการณ์ จ าลองและสถานการณ์ จ ริ ง การจั ด ท าโครงงานทางวิ ช าการ
และสามารถจั ด ท าโครงงานทางวิ ช าการการออกแบบทดสอบ ข้ อ สอบหรื อ เครื่ อ งมื อ วั ด ผล
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
Practicum in professional teaching, observation of learning management, arrange learning
plans enabling the learners to create knowledge by themselves, produce learning management
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plan to promote various learning objectives, simulation teaching and real life teaching, academies
project making, and ability to make academie project designing tests, quizzes or evaluation tools,
test assessment, scoring and Learning evaluation, practical examination and scoring, research for
solving learners problem, professional teacher development
177763 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School I
การปฏิ บัติ การสอนและจั ดการเรีย นรู้ในสาขาวิชาเอก การบริห ารจัดการในห้ องเรียนเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้เรียน การวิจั ยเพื่อ พัฒ นา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัตงิ านอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา
Teaching internship and learning management in major area, classroom management for
learning empower, evaluation and assessment for learner development, research for learner
development, knowledge management from teaching experience, practice and take responsibility
in other functions concerning the duties of school
177764 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
Teaching Internship in School II
การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนาผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้เรียน การวิจั ยเพื่อ พัฒ นา
ผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัตงิ านอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา

Teaching internship and learning management in major area, classroom management for
learning empower, evaluation and assessment for learner development, research for learner
development, knowledge management from teaching experience, practice and take responsibility
in other functions concerning the duties of school
177781 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
(ไม่นับหน่วยกิต)
การนาเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน สัมมนาประเด็นหัวข้อการ
ทาวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อการวิพากษ์
Presenting problems and trends in curriculum and instruction research, seminar topics of
curriculum and instruction thesis, presenting thesis proposal for criticizing
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177782 ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆเปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือต่างประเทศ
Study educational data and document of other countries in economy politics social
language and culture compare with Thailand Including study tour inside Thailand and aboard
177791 ภาคนิพนธ์
6 หน่วยกิต
Term Paper
(ไม่นับหน่วยกิต)
ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ผ ลงานวิ จั ย การพั ฒ นาการฝึ ก วิช าชีพ และปั ญ หาความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม
และการประเมินโครงการฝึกอบรม
Study and analyze research concerning training curriculum, professional training
development, problem and need of targets, designing, constructing, processing and evaluating in
training curriculum
177792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ นคว้า การรวบรวมข้อ มูล การวิจัย การวิเคราะห์แ ละสั งเคราะห์ การเขียนรายงาน
การนาเสนอ และการอภิปราย การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านการบริหารการศึกษา
Finding, data collecting, analyzing and synthesizing, report writing, presenting and
discussing, publishing on educational administration topic
177793 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การตีพิมพ์
เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,
publishing on educational administration topic
177794 วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต
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Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
นวัตกรรม การตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
Developing new knowledge by systematic research methodology, problem solving,
innovation development, publishing on educational administration topic
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
177
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1-4
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
รายวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

1

นายปราโมทย์ ประเสริฐ

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

กศ.ม.
กศ.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

2516
2513

2

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

310050246xxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3*

นางเกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

37509001xxxxx

อาจารย์

4*

นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ

36503000xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

36697000xxxxx

อาจารย์

6*

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

35504000xxxxx

อาจารย์

ค.ด.
M.Ed.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

หลักสูตรและการสอนการสอน
Educational Studies
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ฝรั่งเศส
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
ฟิสิกส์ (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Aberdeen
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

2550
2540
2527
2521
2553
2540
2540
2538
2557
2547
2544
2556
2545
2541
2557
2549
2543

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจา

1

นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31005027xxxxx

2

นายสมบัติ นพรัก

36599005xxxxx

รองศาสตราจารย์

3

นายฐิตชิ ัย รักบารุง

52102000xxxxx

อาจารย์

4

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

35207002xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

36697000xxxxx

อาจารย์

6

นางสาวน้าฝน กันมา

36508000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Ed.
กศ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2534
พัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2515
Education
Maharaja Sayajirao University of Braoda India
2537
Educational Administration
Maharaja Sayajirao University of Braoda India
2519
อังกฤษไทย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
2512
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2555
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2550
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2550
เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2547
การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553
คณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536
วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545
การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2541
วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555
การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2543
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
2539
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

7

นายสันติ บูรณะชาติ

8

นางสาวโสภา อานวยรัตน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35509001xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

35019005xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.

การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคล

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2545
2536
2556
2543
2540

58
3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

1

นางดวงเดือน พันธุมนาวิน

Ph.D.

2
3
4
5
6
7

นายธีระ รุญเจริญ
ศาสตราจารย์
นายนิพนธ์ คันธเสวี
ศาสตราจารย์
นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ศาสตราจารย์
นายยุวัฒน์ วุฒเิ มธี
ศาสตราจารย์พิเศษ
นายชูชีพ พุทธประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
กศ.ด.
ปร.ด.

8
9
10
11
12
13

นางวารีรัตน์ แก้วอุไร
นายต่าย เซี่ยงฉี
นายประจักษ์ สายแสง
นายประชุม รอดประเสริฐ
นายวิทยา จันทร์ศิลา
นายสาราญ มีแจ้ง

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ค.ด.
กศ.ด.
Ph.D.
Ed.D.
Ph.D.
ค.ด.

14

นายไพโรจน์ ด้วงนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.

15
16
17
18
19
20
21
22

นายทศพล อารีนิจ
นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต
นายสุชาติ ลี้ตระกูล
นางธารินทร์ สงวนเสริมศรี
นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
นายปรีดี โชติช่วง
นายสหัสชัย มหาวีระ
นางอรุณี เมืองมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

Ed.D.
ปร.ด.
กศ.ด.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
ปร.ด.
กศ.ด.

สาขาวิชา
Social Psychology and
Cultural
Education Administration
Higher Education
Education Administration
Education Extension
บริหารการศึกษา
แผนกวิจัยการศึกษา
สาขาสถิติการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Philosophy
Education Administration
Education Administration
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
Industrial Education and
Innovation Technology
Education Administration
ประชากรและการพัฒนา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
Education Administration
Social Psychology
Development Education
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข มีการฝึกงานวิชาชีพในการเรียนรายวิชา จานวน 9 หน่วยกิตดังนี้
177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
1 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง)
177762 การฝึกปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู
2 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง)
177763 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
177764 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ที่เหมาะสมกับบริบท
และส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
งานวิจัยของวิทยานิพนธ์มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ/หรือการสร้างนวัตกรรม
ทางหลักสูตรและการสอน โดยให้มีมาตรฐานและผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ตาม Curriculum
Mapping และดูคาอธิบายในหมวด 4 ข้อ 2
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก 1 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
แผน ก แบบ ก 2 เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1
ทาวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
36 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข
เรียนรายวิชาและทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
42 หน่วยกิต
- ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตจัดกลุม่ ตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตกลุ่มละ 1 ท่าน
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5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาหัวข้อคัดสรรให้
เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิ สิ ต นั ด หมายขอเข้ าพบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา น าแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ความก้า วหน้ า ให้
อาจารย์ลงนามทุกครัง้
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 การประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรรทาง
หลักสูตรและการสอน
5.6.2 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณาจารย์ผู้สอนประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่า
ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 บู ร ณ าการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช า
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

2.1 มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
2.2 จั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ฐาน
ให้ ค วามส าคั ญ และปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี จ รรยาบรรณ
วิชาชีพครู
2.3 มี การตรวจสอบและส่งเสริมให้นิ สิต มีคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอด
หลักสูตร

3. ด้านภาวะผู้นา

3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้
นิสิ ต ต้อ งท างานเป็ นกลุ่ มทั้ งในบทบาทของผู้น าและ
สมาชิกกลุม่
3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก
3.3 ก าห นดบ รรทั ดฐานในการ เรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม
ปลู ก ฝั ง การมี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อส่วนรวม

62
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1)
มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2)
ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ในสังคม
(3)
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4)
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5)
มีภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการดารงชีวิตและ
การปฏิบัตงิ าน
(6)
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และเคารพกฎระเบียบของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต
และเคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้นา
ทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในสมาชิกองค์กรและศักดิ์ศรีคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ใน
ชั้นเรียนโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก การทฤษฏี แ ละสาระส าคั ญ ที่ เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารทาง
การศึกษาทั้งในด้านงานคนโครงสร้างเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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(2) มี ค วามรู้ ในศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ มนุ ษ ย์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์
และการบริ ห ารจั ด การ ตลอดจนสามารถบู รณาการศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ศาสตร์
ด้านหลักสูตรและการสอน
(3) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของวิ ช าชี พ ครู ที่ ป รั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(4) สามารถวิ เ คราะห์ ออกแบบ วางแผ น พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นา
หลักสูตรและการสอน
(5) สามารถวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(6) สนใจพั ฒ นาค วาม ช านาญ ท างการพั ฒ นาอ งค์ ก ารขอ งตน เอ ง แล ะมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลัก
หลักการทฤษฏีและสาระสาคัญเกี่ยวกับองค์กร ทั้งในด้านงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเองทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้ งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย การ
นาเสนอในที่ประชุมและการนาเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน
เพื่อนนิสิต
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(2) สามารถรวบรวม วิ เคราะห์ สรุ ป ปั ญ หา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้านหลักสูตรและการสอน
(3) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะเชิ ง วิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง านในงาน
หลักสูตรและการสอน
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัด การเรีย นการสอนให้นิ สิ ตได้ฝึ ก ทัก ษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้า งสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป
และสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็น
กลุ่มแบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการเรียนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง ประชุมปรึกษาปัญ หาองค์การโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน
เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตาม สภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอนความสามารถในการคิด
(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา รายงานการศึกษาอิสระรายงานการศึก ษาสถานการณ์ จาลอง รายงานผลการ
ประชุมปรึกษาปัญหา รายงานผลการอภิปรายกลุ่มและรายงานผลการสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ บุ ค คล ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะและมีความรับผิดชอบในการทางานของตนเอง
และของกลุ่ม
(3) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทและขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัตงิ านภาคสนามและผู้เรียนกับผู้บริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจกรรม
หรือผลงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางาน ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้ขอ้ มูลสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในด้าน
หลักสูตรและการสอนอย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถเลือ กใช้รูป แบบการสื่ อ สารและการน าเสนออย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
ทั้งโดยวาจาและการเขียน
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าและการ
ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการสอน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด การเรี ย นการสอน โดยการมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้ า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา แก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นางานในองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
อย่ างสร้ างสรรค์ ฝึ กทั ก ษะการสื่อ สารระหว่ างบุ คคล ทั้ งการพู ด การฟั งและการเขี ยน จั ดการเรีย น
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวันและทักษะการสื่อสาร
กับผู้รับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมิ น ผลงานที่ นิ สิ ต ได้ วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข สื่ อ สาร และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.6 สุนทรียศิลป์
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) กาหนดให้นิสิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่น่าสนใจและ
ง่ายต่อการเข้าใจ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัตกิ าร
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรือ
งานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครัง้ ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของ
นิสิต
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะพื้นฐานด้านหลักสูตรและการสอน
(2) สามารถให้คาแนะนาด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างเร่งด่วน
(4) มีทักษะในการบริการวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนแก่สถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอน โดยการสรุปความรู้รวบยอดสาธิตแสดงบทบาทสมมติใน
สถานการณ์จาลอง ฝึกปฏิบัตใิ นสถานการณ์จริง ในองค์การ
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู้ทักษะ
เจตคติ และคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการสาธิตย้อนกลับ การฝึกปฏิบัติ และ
การทดสอบภาคปฏิบัตใิ นองค์การ
(2) การประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบั ติการใน
องค์การ
(3) การประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารปฏิ บั ติ ก ารจากการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
ในสถานการณ์จริง
(4) การประเมิน ผลการจัดท ารายงานกรณี ศึ กษา รายงานการประชุมปรึกษา
ปัญหาขององค์การ รายงานการจัดทาโครงงาน และรายงานการศึกษาดูงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
177701 ระเบียบวิธวี จิ ัยทางสังคมศาสตร์
177702 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการสอน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
177711 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตร
สถานศึกษา
177712 ทฤษฎีหลักสูตรและการ
ประยุกต์ทางการสอน
177713 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
177714 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ

1.คุณธรรม จริยธรรม

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

(2) (3)

   

   









  





   

     





    









(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1)

(2) (1)

(2) (3) (4)
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รายวิชา

กลุ่มวิชาชีพครู
177715 ความเป็นครูมืออาชีพ
177716 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
177717 การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
177761 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู
177762 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
177763 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
177764 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

(2) (3)

(1)

(1)

(2) (1)

(2) (3) (4)

      





   



 

























      





   



 























      

 

   



 

 



















   







 











   







 











      

 





  

 











      

 





  

 











69

70

รายวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มการสอนทั่วไป
177721 การจัดการหลักสูตร
177722 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด
177723 ปฏิบัติการหลักสูตร การสอน
และการนิเทศ
177724 การสังเคราะห์งานวิจัยด้าน
หลักสูตรและการสอน
177725 การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนสาหรับสถานศึกษา
177726 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบเรียนรวม
177727 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพ
177728 นวัตกรรมทางการสอน

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

(2) (3)

        

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1)

(2) (1)

(2) (3) (4)
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รายวิชา

177729 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการ
วิจัยทางหลักสูตรและการสอน
กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์
177731 ทฤษฎีและการประยุกต์ทาง
การศึกษาคณิตศาสตร์
177732 การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์
177733 การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
177734 การวิจัยทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
177735 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
177736 การสัมมนาปัญหาและ
แนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาคณิตศาสตร์

1.คุณธรรม จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

(2) (3)

(1)

        















                 







                







       

     







  

   







 

  



     

              

   

      

 







(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(2) (1)


(2) (3) (4)
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รายวิชา

กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์
177741 พืน้ ฐานทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์
177742 การวิจัยทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์
177743 การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
177744 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
177745 การพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
177746 การศึกษาวิทยาศาสตร์กับ
สังคม
177747 สัมมนาปัญหาและแนวโน้ม
ทางการวิจัยทางการสอน
วิทยาศาสตร์

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

(2) (3)

      



   

      



   



      





   

      



      

(1)

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(2) (1)

(2) (3) (4)
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1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

177791 ภาคนิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
177792การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์
177793 วิทยานิพนธ์
177794 วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
177781 สัมมนา
177782 ภูมิภาคศึกษา

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
7.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
6.
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
สุนทรีย
สื่อสารและการ
สุขภาพและ
ศิลป์
ใช้เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)

(2) (3)

      

 





 



 

 





      

 





 

  

 



      
      

 
 







 
 

  
  

 
 






 



 














    

  

 
 
      





 



(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ ารทาง
วิชาชีพ

(1)

(2) (1)

(2) (3) (4)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณ ภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ รายวิช า โดยให้ นั ก ศึ กษาประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการสอน
ในระดั บ รายวิช า มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้อ สอบให้ เป็ น ไปตามแผนการจั ด
การเรียนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด มีการพิ จารณาความสอดคล้องของเครื่องมือ วัด และประเมินผล
การเรียนรู้รวมถึงผลงานของนิสิต
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยจัดทาโครงการติดตามบัณ ฑิตทุกปี ในด้านคุณ ธรรมจริยธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และนาผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ การสาเร็จการศึก ษาตามหลักสูต รเป็นไปตามข้อ บังคับ มหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

75
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ ต ามพั น ธกิ จ สมรรถนะความเป็ น ครู หลั ก สู ต รรายวิช าและการจั ด การเรีย นการสอน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิทยาลั ยมอบหมายงานโดยมี อาจารย์มี การเพิ่ มพู นความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริ มการสอนและการวิ จั ยอย่ างต่อ เนื่ อ งโดยผ่ านการท าวิ จั ยสายตรงในสาขาวิช าที่ ไม่ ใช่ วิจั ย ใน
แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิช าชี พในองค์ก รต่างๆการประชุม ทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยคณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ทุกปี
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการ
สอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 ส่ งเสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รือ นวั ต กรรมเป็ น หลั ก พั ฒ นาการเรีย น
การสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการพัฒนาหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ดังนี้
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินหลักสูตร
1.2 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา
1.3 นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ
1.4 นาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
2.3 จัดสร้างเว็บไซต์เพื่อให้บัณฑิตสามารถแจ้งข่าวสารหรือติดต่อประสานงานได้
2.4 ส ารวจติ ด ตามความก้ า วหน้ า ด้ า นวิ ช าชี พ โดยสร้ า งช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.5 ประเมินคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อ ๆ ไป
3. นิสิต
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสติ ดังนี้
3.1 กิจกรรรมส่งเสริมวิชาการ
3.2 กิจกรรรมส่งเสริมสุขภาพ
3.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
3.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.5 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
4. คณาจารย์
มีการบริหารจัดการคณาจารย์เพื่อคุณภาพ ดังนี้
4.1 กาหนดภาระงานให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
4.2 จัดระบบการทางานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของอาจารย์ให้มปี ระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.3 ติดตามและประเมินผลการทางานของอาจารย์ตามภาระงานอย่างต่อเนื่อง
4.4 นาผลการประเมินภาระงานอาจารย์มาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สร้างหลักสูตรที่ที่มุ่งให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ
5.2 หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาชีพ
5.3 จัดอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.4 จัดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยคานึงถึงความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของรายวิชา
5.5 จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรูค้ วามสามารถตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่รับผิดชอบ
5.6 มีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และภายหลังการเรียน
5.7 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการประเมินผู้สอนเพื่อนาผลการประเมินมาพัฒ นาประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีห้องปฏิบัตกิ ารวิชาชีพให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพโดยตรง
6.2 มีห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสื่อการเรียนด้านวิชาชีพ
6.3 มีสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้และ

78
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด ในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา
1.1.3 จัดระบบการประเมิน ผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่
เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
ได้ แก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ ใช้ ระบบการประกันคุ ณ ภาพภายใน (IQA) ในการประเมิ นผลการด าเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

ภาคผนวก ซ
ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประเสริฐ
Associate Professor Pramote Prasert
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประเสริฐ
36599005xxxxx
รองศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054 466 666 ต่อ 1792
0 5446 6664
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2513

ประวัติการทางาน
ปัจจุบัน

การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องค่ารากของสมการ รายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เบื้องต้น 2550
เอกสารประกอบการสอน
1. แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
2. แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3. สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์
4. คณิตศาสตร์ 2
5. คณิตศาสตร์ 3
6. การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
7. แคลคูลัสขั้นสูง
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
Assistant Professor Amornrat Wattanatorn, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร
310050246xxxx
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
089 046 4150
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2521

ประวัติการทางาน
1. ด้านบริหาร
2557 – ปัจจุบัน
2551 – 2557
2549 – ปัจจุบัน
2548 – 2551

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Education (Educational Studies)
The University of Aberdeen Scotland
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสติ และวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประธานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน)
บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดี รองหัวหน้าภาคการศึกษา
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2. ด้านวิชาการ
2555 – ปัจจุบัน
2542 – 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

3. งานด้านการเรียนการสอน
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
1. สอนรายวิชา ความเป็นครู การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ภาษาสาหรับครู
2. นิเทศการสอนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน)
- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
1. สอนรายวิชา ทฤษฎีหลักสูตรและการออกแบบการพัฒนาหลักสูตร การสอนด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน และการปฏิบัตกิ ารสอนและการนิเทศ
2. คุมงานศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ และวิทยานิพนธ์
3. เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์
- หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
1. สอนรายวิ ชาบริบ ทของสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การออกแบบและพั ฒ นา
หลักสูตร หลักสูตรและการเรียนการสอนนวัตกรรมหลักสูตรและการสอนชั้นสูง สัมมนา
2. คุมวิทยานิพนธ์
3. เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
4. ประสบการณ์การนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
2 0 1 5 - เรื่ อ ง Learning Strategies Culturing Contemplative Education in Thai Teacher
Education. UNITED KINGDOM (Oral Presentation)
2012 – เ รื่ อ ง Transformative Learning to Promote Sufficiency-Economy Philosophy in
Practice for Thai student-teachers at Naresuan University. MALTA (Oral Presentation)
2010 – เรื่ อ ง Lacal curriculum as medium for Teacher Professional Dignity in Phitsanulok,
Thailand. HUNGARY. (Oral Presentation)
4. งานอื่น ๆ
1. เป็นผู้อ่านและพิจารณาบทความวิชาการ และบทความวิจัย ของ วารสาร Scholar
Journal มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / วารสาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / วารสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารมหาวิท ยาลั ย พะเยา / วารสารการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน(มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
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2. เป็ น วิ ท ยากรบรรยายเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการสอน ณ คณ ะศึ ก ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา / คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร / คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร / คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร / สานั ก งานเขตพื้ น ที่
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย / สานั ก เขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิททยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
3. เป็ น ผู้ นิ เทศนิ สิ ต ฝึ ก ประสบการณ์ แ ลกเปลี่ ย นชาวอเมริ กั น ในโครงการมู ล นิ ธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบร์ท ในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ทุกปี ๆ ละครั้ง
4. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 Senior Reviewer สาหรับการประชุม The ECE 2015
ที่ ได้ ท าหน้ า ที่ อ่ า นพิ จ ารณาบทความการประชุ ม วิ ช าการ ของ lafor (The International Academic
Forum) ระหว่าง 1-8 July 2115. ที่เมืองไบร์ทตัน ประเทศสหราชอาณาจักร
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ประวัติ
ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
Ketsaraphan punsrigate khongjarean, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
37509001xxxxx
อาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
081 455 4075
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2538

ประวัติการทางาน
2557 – ปัจจุบัน
2551 – 2557
2540 – 2551
2538 – 2540

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ประจา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
อาจารย์ 3 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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ผลงานวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางปัญญา
เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการสอนสาหรับนิสิตวิชาชีพครู.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช้กจิ กรรมการสะท้อนความรู้.
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา, คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2556). การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษาจังหวัดน่านที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2557). แนวคิดการจัดการความรู้และใช้หลักการการสะท้อนคิด,
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กุมภาพันธ์ 2557.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องอาเซียนและการสร้างค่านิยม
ด้านความตะหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น, 2558.
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญและคณะ. การพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อยกระดับการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2558 – 2564, 2559. (หัวหน้าชุดโครงการวิจัย) (กาลังดาเนินการอยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)
เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้นให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา, 2559.
(กาลังดาเนินการอยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)
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ประวัติ
ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
Jakkrit Jantakoon, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ
36503000xxxxx
อาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
093 138 5624
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2544

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากปีลา่ สุด)
2557 – ปัจจุบัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
2553 – 2557
อาจารย์โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
2544 – 2553
อาจารย์บ้านกลางพิทยาคม
ผลงานวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ (เรียงลาดับจากปีลา่ สุด)
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (2557). การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการสร้างจิตสานึก
ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของนักเรียน. รวมบทความการประชุมวิชาการ
จิตตปัญญาศึกษา ครัง้ ที่ 6 จิตตปัญญาศึกษา พลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม.
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จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อมรรัตน์ วัฒนาธร วารีรัตน์ แก้วอุไร และเอือ้ มพร หลินเจริญ (2557).
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสานึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม.
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ และอมรรัตน์ วัฒนาธร. (2552). การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้เรียนอย่างยั่งยืน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม.
2556 เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 ภาวะผู้นา จิตวิญญาณและการพัฒนามนุษย์
2555 เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งครั้งที่ 4 จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
2553 เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครัง้ ครัง้ ที่ 3 ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพืน้ ฐาน
ของมนุษย์
งานวิจัย
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (รอการตีพิมพ์). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสติ ครู
ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือน้าท่วมตาม
แนวคิด พี่สอนน้อง สาหรับนักเรียนในพืน้ ที่เสี่ยงภัย รวมบทความการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ครัง้ ที่ 11.
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดินไหว สาหรับโรงเรียนในพืน้ ที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวด้วยการจัดการความรู้. (อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย) (ทุนวิจัย สกว.)
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. ผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อความตระหนักและ
เห็นคุณค่าความเป็นครูของนิสิตครู วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
(อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย)
บทความวิชาการ
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (2559). ภัยพิบัติศึกษา : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติ (ตอนที่ 2). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
ตุลาคม – ธันวาคม (รอการตีพิมพ์).
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ. (2558). ภัยพิบัติศึกษา : แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติ (ตอนที่ 1). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 4
ตุลาคม – ธันวาคม.
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สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
1. หลักสูตรและการสอน, หลักสูตรท้องถิ่น
2. ภัยพิบัติศึกษา การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน
3. การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา, การพัฒนาจิตสานึก การเปลี่ยนแปลงด้านใน
4. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
5. การวิจัยปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน
6. การเรียนรู้แบบโครงงาน
7. การพัฒนาการคิด
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ประวัติ
ดร.นันทิมา นาคาพงศ์
Nanthima Nakaphong, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นันทิมา นาคาพงศ์
310050275XXXX
รองศาสตราจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6691
089 708 8080
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2545
การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2541
ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2541 – 2556

อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พิจิตร

ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
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ผลงานวิจัย
(1) บทความวิจัยเรื่อง วิทยฐานะของวิชาชีพครู : หนทางส่งเสริมหรือทาลายการศึกษาไทย (คณะวิจัย)
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2555
(2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
สาหรับครูระดับมัธยมศึกษา. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 เม.ย.-ก.ย. 2555
(3) บทความวิจัยเรื่อง การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .3
(คณะวิจัย) วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ต.ค. 2554 –
มี.ค. 2555
(4) บทความวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน การวิเคราะห์ :
อภิมาน (คณะวิจัย) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2553
(5) บทความวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คณะวิจัย) วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ต.ค. 2551 – มี.ค. 2552
(6) การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของครูที่มตี ่อสมรรถนะที่จาเป็นของการประเมินทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีพิมพ์งานสัมมนา proceedings : การวัดผล ประเมินผล และวิจัย
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 24 วันที่ 27-29 มกราคม 2549
(7) A model for developing the Public Mind of student teachers promoting the reading of
Thai language for students living in marginalized communities on the border of Thailand and Laos.
Published in the conference proceeding : The 6th International Symposium on Education for Rural
Transformation (ERT) 2016, Februay 8th – 10th , 2016
ตาราวิชาการ
สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษหรือมีความสนใจเป็นพิเศษ
 ความชานาญเชิงวิชาการ
(1) การสอนวิชาการวิจัย การประเมินผล สถิติสาหรับการวิจัย หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์
(2) การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์วิพากษ์งานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและรูปแบบ
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(3) การทาวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
(4) การทาสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมเิ ดีย สื่อทามือ
 งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม
(1) การให้คาปรึกษาแนะนาการทาวิจัย การประเมินผล หลักสูตรและการสอน
(2) การเป็นวิทยากรให้ความรูท้ างการศึกษา
(3) การทาวิจัยพัฒนาการศึกษาในชุมชนและสังคม
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ประวัติ
ดร.รุ่งทิวา กองสอน
Rungtiwa Kongson, Ph.D
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.รุ่งทิวา กองสอน
35504000xxxxx
อาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา

อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา
โทรศัพท์
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2543

ประวัติการทางาน
2557
2556-2557
2543-2557

อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6691
089 263 3292
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครูชานาญการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
รักษาการรองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
ครู กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา
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ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมหรือการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
1. รางวัลครูเกียรติยศ ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 16
มกราคม 2556
2. รางวัลทรงคุณค่าทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปีพ.ศ. 2555 ระดับระดับชาติ รางวัล
เหรียญทองอันดับ 1 ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
3. รางวัลผลงานวิจัยชมเชย ระดับประเทศ ภูมิภาค การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครัง้ ที่ 6
เรื่อง “การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล” สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วังมัจฉา รอย
ภูมิปัญญาครูบามูล ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ปีพ.ศ.2554 กรุงเทพมหานคร
4. รางวัลผลงานวิจัยดี ระดับภูมิภาค ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครัง้ ที่ 6 เรื่อง “การ
วิจัยก้ าวหน้า คุณ ภาพการศึก ษาก้ าวไกล” ของสานั กงานเลขาธิการคุ รุส ภา เรื่อง การจั ดกิ จกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วังมัจฉา รอย
ภูมิปัญญาครูบามูล ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ปีพ.ศ.2554
ผลงานวิจัย
รุ่งทิวา กองสอน. (2556). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน.
กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รุ่งทิวา กองสอน. (2556). ความรูส้ กึ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของนักเรียน. การประชุม
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 2 (The 2 nd BU Graduate Research Conference).
วิทยาเขตกล้วยน้าไท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
รุ่งทิวา กองสอน. (2555). กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงบูรณาการ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เรื่องวิทยาศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. นนทบุรี:
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่62 เมืองทองธานี. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน.
รุ่งทิวา กองสอน. (2554). การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วังมัจฉารอยภูมิปัญญาครูบามูล ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัด
พะเยา. การประชุมทางวิชาการคุรุสภาครั้งที่ 6. กรุงเทพ: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
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รุ่งทิวา กองสอน. (2553). โครงการการเปรียบเทียบคุณภาพถ่านจากซังข้าวโพดกับถ่านไม้เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา.
เชียงใหม่: สานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1.
รุ่งทิวา กองสอน. (2552). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของน้ากับความหนาแน่นของปลา ในบริเวณ
วังมัจฉา หน้าวัดปัวลุ่ม อาเภอปง. โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพ: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
รุ่งทิวา กองสอน. (2551). ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร: กรณีศึกษาป่าชุมชนโคก
หินลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. โครงการครุวิจัย.มหาสารคาม: สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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ภาคผนวก ฌ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายปราโมทย์ ประเสริฐ

2

นางอมรรัตน์ วัฒนาธร

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์
310050246xxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณ
วุฒิ

นางเกศราพรรณ
พันธุศ์ รีเกตุ คงเจริญ

37509001xxxxx

อาจารย์

4

นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ

36503000xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

36697000xxxxx

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี
2558 2559 2560 2561 2562

กศ.ม. คณิตศาสตร์
กศ.บ. คณิตศาสตร์

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก

2516
360 360 360 360 360
2513

ค.ด.
M.Ed.
ค.ม.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Aberdeen
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550
2540
2527

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553
2542
2542 360 360 360 360 360

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2538
2557
2547 360 360 360 360 360
2544
2556
2545 360 360 360 360 360
2541

ค.บ.

3

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา

หลักสูตรและการสอนการสอน
Educational Studies
นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร
ฝรั่งเศส

ค.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศษ.บ. การวัดและประเมินผล
การศึกษา
ค.บ. การประถมศึกษา
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
กศ.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา
กศ.ม. คณิตศาสตร์
ค.บ. คณิตศาสตร์

360 360 360 360 360

18
6
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ลา
ดับ

ชื่อ – สกุล

6

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

35504000xxxxx

อาจารย์

คุณ
วุฒิ

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี
2558 2559 2560 2561 2562

ศศ.ด. หลักสูตรและการสอน
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ. เคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

2557
2549 360 360 360 360 360
2543

18
7
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ตารางที่ 2 ภาระการสอนของอาจารย์ประจา
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

นายสมบัติ นพรัก

เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่งทาง
ประชาชน
วิชาการ
31005027xxxxx รองศาสตราจารย์

36599005xxxxx รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.

บริหารการศึกษา

ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ph.D.

กศ.บ.

พัฒนาสังคม
ศึกษาศาสตร์
Educational
Administration
Educational
Administration
อังกฤษไทย

Ph.D.
M.Ed.
B.A.
B.Ed.
Ph.D.
M.Ed.
B.Ed.

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์ศึกษา
คณิตศาสตร์

M.Ed.

3

4

นายฐิตชิ ัย รักบารุง

นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง

52102000xxxxx

35207002xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.S.University of Braoda India

ปี

2521
2515
2537

M.S.University of Braoda India

2519

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2512

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562

2534

2555
2550
2550
2547
2553
2545
2536

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

…..
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189
ลาดับ
5

6

7

8

ชื่อ – สกุล
นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์

นางสาวน้าฝน กันมา

นายสันติ บูรณะชาติ

นางสาวโสภา อานวยรัตน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36697000xxxxx

36508000xxxxx

35509001xxxxx

35019005xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
การวัดผลการศึกษา
สถิติ
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
อาชีวศึกษา
การบริหารงานบุคล

กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Ed.
B.Ed.
กศ.ด.
ศษ.ม.
บธ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2545
2541
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ

2543
2539
2552
2545
2536
2556
2543
2540

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561 2562
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

......
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