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หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาลัยการศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0481 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 ภาษาอังกฤษ     :     Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเตูม )ไทย(    :     การศึกษาดุษฎีบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

 ช่ือยอ่ )ไทย(    :     กศ.ด. )หลักสูตรและการสอน( 

 ช่ือเตูม )อังกฤษ(    :     Doctor of Education (Curriculum and Instruction) 

 ช่ือยอ่ )อังกฤษ(     :     Ed.D. (Curriculum and Instruction) 

 

3. วิชาเอก 

 ไมม่ ี

 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 69 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปรญิญาเอก 3 ป ี

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 



2 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับเฉพาะนิสิตไทยและต่างชาตทิี่ใช้ภาษาไทยได้  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

     ไมม่ ี

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เปิดสอน ก าหนดเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

  6.2 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา เหูนชอบหลักสูตร ในคราวประชุม 

    ครัง้ที่ 8)5(/2557 วันที่ 21 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เหูนชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ 1/2558 วันที่ 3 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

  6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา เหูนชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครัง้ที่ 87)4/2558( วันที่ 25 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 

    วันที่ 5 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2558 

  6.6 สภาวิชาชีพ............................. )ถ้าม(ี รับรองหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่......... 

    วันที่ ...........เดอืน .......................พ.ศ. .................. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดห้ลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 8.2 นักวิชาการหรอืนักวิจัยดา้นการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 8.3 นักึศกอบรมในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน 

 8.4 นักพัฒนาการศึกษา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา 

ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

.ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

ป ี

1 นางเกศราพรรณ พันธุศ์รเีกตุ  

คงเจริญ 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศกึษา 

การประถมศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

2 นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ 36503000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

ฟิสิกส์ )เกียรตินยิมอันดับ 2( 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 

2547 

2544 

3 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

2557 

2549 

2543 

 

.. 
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10.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

         วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ประเทศไทยได้น ามาเป็นข้อมูลส่วน

หน่ึงประกอบการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 )พ.ศ. 2555  – 2559( โดย

ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนฯ มุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง" เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมโลกและสังคมไทยไดอ้ย่างเหมาะสม 

โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ

ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย

ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่นในสังคมไทย 

ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

)ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี , 2554, หน้า  

ค าน า( การขับเคลื่อนกระบวนการ การพัฒนาตามแผนทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนา

ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการศึกษาดว้ยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของสังคมไทย โดยมีสถานการณ์ภายนอกที่ส าคัญดังนี้ 

  ประการที่ 1 ข้อก าหนดที่เป็นนโยบายหรือแผนงานระดับชาต ิไดแ้ก่ พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ 2( พุทธศักราช 2545 มาตราที่ 23 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 )พ.ศ.2555 – 2559( หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 ประการที่ 2 แนวคิดในการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไทยโดยรวม 

ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาด้านคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษาที่เน้นความเป็น

มนุษย์ การศึกษากับการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน และการศึกษากับการพัฒนาคนสูป่ระชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 

 ประการที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึน้อย่างรวดเรูวในช่วงทศวรรษที่

ผ่านมา ได้ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย ภายใต้สังคมและ

ระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะความสลับซับซ้อนและเช่ือมโยงกันมากขึ้น มีการปรับระบบเศรษฐกิจใหม่

ของโลกที่น าไปสูก่ติกาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอิทธิพลเพ่ิมขึ้น ท าให้โลกต้องเร่งเตรียมพร้อมในการสร้าง
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ระบบกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึน้ เพ่ือสามารถปรับตัวอย่างรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และก้าวสูร่ะบบเศรษฐกิจยุคใหม่ไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน  

 ประการที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญ และเหูนพ้อง

กันว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและอย่างทั่วถึงจะสามารถน าพาประเทศและภูมิภาคไปสูก่ารพัฒนา

ที่ย่ังยืนได ้ประเทศไทยได้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษากับประชาคมโลก และองค์การระหว่าง

ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติ บุคลากรทางการศึกษา 

ครู คณาจารย์ และขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่เวทีโลกอย่างมีประสทิธิภาพ 

 ประการที่ 5 การพัฒนาก าลังคนดา้นหลักสูตรและการสอนเพ่ือให้การศึกษาเป็นกลไกส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่ประชาชนที่มีคุณภาพเป็นศูนย์กลาง ท าให้เกิดเป็นสังคมที่เอื้อ

อาทรและแบ่งปัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน เพ่ือมุ่งไปสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ประการที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรวมทั้งมีภารกิจ

หลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญใน

การชักน าให้เกิดความเจริญย่ิงยืนนานและการหลกีเลี่ยงภาวะชะงักงันเสน้ทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

 ประการที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า และสามารถไปท างานได้

ในสังคมอาเซียนและสังคมโลก การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท – เอก จะด าเนินการโดยการมี

หุ้นส่วน )Partnership) หรือสร้างเครือข่าย )Networking) ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงใน

ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ควบคู่ไปกับ

มาตรฐานทางวิชาการด้วย  

 ประการที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องปรับตัวให้มีพลวัตและความหลากหลายทางวิชาการ

มากขึน้ในอนาคต ทั้งในเชิงวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาก าลังคนทุกระดับอย่างต่อเน่ือง ทั้งเพ่ือพัฒนาทักษะ

และภูมิปัญญาในงานอาชีพ ในฐานะแรงงานทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือพัฒนาจิตส านึกและ

ยุติธรรมในฐานะมนุษยแ์ละพลเมืองดขีองสังคมไทยและสังคมโลก 

 ประการที่ 4 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในการมุ่งผลิตบัณฑิตด้าน

การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคม

โลก มุ่งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมในศาสตร์ด้านการศึกษา สง่เสริมการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีและต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม และเป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวปรัชญาของวิทยาลัย คือ "การศึกษาเป็นฐานรากของมนุษย"์ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีจุดมุ่งเพ่ือพัฒนา

อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการที่มีคุณภาพ โดยต่อยอดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นอกจากน้ันยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ได้มีโอกาสเลือกเรียนระบบที่เพ่ิมการเรียนรายวิชาและสมรรถนะในการขอรับใบอนุญาต

ดังกลา่วด้วย หลักสูตรก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ังคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน มุ่งเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน        

ในระดับสูง พัฒนาความสามารถในการท างานและการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการยกระดับคุณภาพ

ของอาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอนบรรลุผล

ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนและนโยบายต่าง ๆ ในระดับชาติ เพ่ือผลักดันคุณภาพการจัด

การศึกษาของประเทศให้มมีาตรฐานสากลและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกจิของสถาบัน 

      มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจและภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา      

ตรี - โท – เอก การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สามารถ

ส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาในด้านการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งสร้างอาจารย์ ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักวิชาการให้เป็นผู้น าดา้นการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรม 

และเป็นนักวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้กับองค์กรทุกระดับ มีมาตรฐานทางวิชาการ 

สามารถปรับตัวได้อย่างเป็นพลวัต เพ่ือพัฒนาทักษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพ และเพ่ือพัฒนา

จิตส านึกและยุติธรรมในฐานะมนุษย์และพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก สามารถน าความรู้

ความสามารถไปสูส่ังคม มีวัฒนธรรมและวิถชีีวิตอันดงีามและเกือ้กูลต่อธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

                     ไมม่ ี

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไมม่ ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาทีเ่ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไมม่ ี

 13.4 การบรหิารจัดการ 

 ไมม่ ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อยู่บน

พ้ืนฐานแนวคิดความเช่ือว่า คุณภาพของผู้ท าหน้าที่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ 

สามารถพัฒนาให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเช่ียวชาญ รอบรู้ เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้านนวัตกรรมการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ กอปรด้วยพหุปัญญา และสามารถ

จรรโลงคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างสมดุลและย่ังยืน หลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เน้นให้ผู้เรียนใช้และพัฒนาศาสตร์ด้านหลักสูตร

และการสอน และกระบวนการวิจัยที่ลุ่มลกึ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ที่สามารถถ่ายทอดและ

เป็นตัวแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ

คุณภาพการศึกษาของชาติ 

    1.2 ความส าคัญ   

    เป็นหลักสูตรที่ช่วยผลิตทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังคนขั้นสูงของประเทศที่เป็นผู้น า

ทางวิชาการดา้นหลักสูตรและการสอนที่มีองค์ความรู้ดา้นหลักสูตรและการสอน ความสามารถในการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงด้านหลักสูตรและการสอนและเป็นผู้มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอนให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กร

ทุกระดับ 

   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

    1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และภาวะผู้น าทางวิชาการ ในการประกอบ

วิชาชีพดา้นหลักสูตรและการสอนด้วยความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

         1.3.2  มีความสามารถในการผลติและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านหลักสูตรและการสอน 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แบบองค์รวมในการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน    

         1.3.3  มีความสามารถในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือสร้างองค์ความรู้

ใหม่ทางหลักสูตรและการสอน ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและ

ตอบสนองต่อความต้องการ ในการ

พัฒนาการทางการศึกษา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 4 ปี โดย

น าผลการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความ

พึงพอใจ ขององค์กร สถานศึกษาที่มี

ต่อดุษฎีบัณฑติ 

2. การสร้างความสัมพันธ์และ

ระบบเครือข่ายกับองค์กรของรัฐ

เช่ น  ค รุ ส ภ า มห าวิ ท ย าลั ย

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

และหน่วยงานภาคเอกชนองค์กร

มู ลนิธิ และสถาบั นการศึกษา

เอกชนมาระดมความคิดในการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ

เหมาะสมกับความเป็นจริง 

หลักฐาน 

1. รายงานสรุปผลการส ารวจ 

2. รายงานการปรับป รุงผล 

ที่ได้จากการส ารวจ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนแบบตอบรับไม่น้อยกว่า 

60 % 

หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนหน่วยงานบุคคลที่

ล งน ามค วาม ร่วม มื อ ท า ง

วิชาการไม่นอยกว่า 3 ครัง้/ปี 

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผู้สอน 

1. จัดการอบรมให้ความรู้และ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อมการ

แลกเปลี่ยนความคิดเหูนทาง

วิชาการในเวที “วิชาการ” 

หลักฐาน 

1. สรุปผลการประชุม 

2. บทความและแนวคิดใหม่

งานวิจัยทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนผู้ เข้า ร่วมสัมมนา

และบทความตลอดจนงานวิจัย 

3. การป รับปรุงปั จจัยสนับสนุน 

การเรียนการสอน 

1. การจัดหาและจัดการด้าน

เคร่ืองมือ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 

หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความ

ต้องการดา้นวัสดุและอุปกรณ์ 

ตัวบ่งชี้ 

1. จ านวนเคร่ืองมือที่ ใช้เพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
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 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไมม่ ี
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไมม่ ี
 

2. การด าเนนิการหลักสูตร  

 2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น เดอืน สงิหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็น ไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ บัณ ฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเข้า 

  นิสิตขาดทักษะการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนสิิตในข้อ 2.3  

  1. การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลอืกเข้าศึกษาที่เหมาะสม 

  2. จัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับนสิติเป็นการสอนเสริมในระหว่างการศึกษา 

  3. จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาและค าแนะน าด้านวิจัยให้แก่นิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา 
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 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

หลักสูตรแบบ 1.1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   5 5 5 

 

หลักสูตรแบบ 2.1  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนสิิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2  15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 3   15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   15 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

3,000,000 

900,000 

2,100,000 

3,300,000 

990,000 

2,310,000 

3,630,000 

1,089,000 

2,541,000 

3,992,000 

1,197,000 

2,795,000 

4,391,000 

1,317,000 

3,073,000 

2. งบด าเนินการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

2,192,000 

512,000 

600,000 

600,000 

480,000 

2,411,000 

563,000 

660,000 

660,000 

528,000 

2,651,000 

619,000 

726,000 

726,000 

580,000 

2,915,000 

681,000 

798,000 

798,000 

638,000 

3,207,000 

749,000 

878,000 

878,000 

702,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

2,400,000 

2,400,000 

2,640,000 

2,640,000 
2,904,000 

2,904,000 

3,194,000 

3,194,000 

3,513,000 

3,513,000 

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

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

 

2.7  ระบบการศึกษา 

    √ แบบชัน้เรียน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเลูกทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก )e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอร์เนูต 

  อื่นๆ )ระบุ( 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553      

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรูจการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปรญิญาเอก ไมม่ีงานรายวิชา )Course work( จะต้องท าวิทยานพินธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

หลักสูตรแบบ  2.1 ส าหรับผู้ ศึกษาที่ส าเรูจการศึกษาระดับปริญญาโทต่อ

ปริญญาเอก จะตอ้งท าวิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และงานรายวิชา )Course work( ไม่น้อยกว่า 

33 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 69 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับ รายการ เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ คุรุสภา โครงสร้างหลักสูตร

ใหม ่พ.ศ. 2558 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1  

1 งานรายวิชา (Coursework) ไม่นอ้ยกว่า - 12 - 33 - 33 

 1.1  หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศกึษา - - - - - 3 

 1.2  วชิาเฉพาะด้านไม่นอ้ยกว่า - - - - - 30 

 1.2.1 วชิาเอกบังคับไม่นอ้ยกว่า - - - - - 9 

 1.2.2 วชิาเอกเลือกไม่นอ้ยกว่า - - - - - 21 

 1.2.3 วชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต - - - -  )3( - 

2 วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 36 69 36 69 36 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48 69 69 69(3) 69 

 หมายเหตุ นิสิตสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรอื่น                  

เป็นวิชาเอกเลอืกได ้ทั้งน้ีต้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา 
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3.1.3 รายวิชา  

 3.1.3.1 กรณจีัดการศกึษาแบบ 1.1   จ านวน  69 (3) หน่วยกิต 

          1) วิทยานพินธ์  จ านวนไม่น้อยกว่า           69  หน่วยกิต 

177893 วิทยานิพนธ์ 69 หน่วยกิต 

 Dissertation  

           2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต 

177881 สัมมนา 1 1)0-2-1( 

 Seminar l  

177882 สัมมนา 2 1)0-2-1( 

 Seminar ll  

177883 ภูมิภาคศึกษา 1)0-2-1( 

 Regional Studies  

 

 3.1.3.2 กรณจีัดการศกึษาแบบ 2.1                     จ านวน        69 หน่วยกิต 

 งานรายวิชาจ านวนไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา       3 หน่วยกิต 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง                            3)2-2-5( 

 Advanced Research Methodology  

 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   30 หน่วยกิต 

            กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3)2-2-5( 

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by English 

Language 

 

177812 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 3)2-2-5( 

 Critical Analysis in World-Class Standard School Curriculum 

Management 

 

177881 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar l  

177882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar Il  
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177883 ภูมิภาคศึกษา 1)0-2-1( 

 Regional Studies  

 กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 1) กลุ่มวิชาชีพครู      

177813 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา  3(3-0-6) 

 Philosophy of Education and School Curriculum  

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(3-0-6) 

 Self Actualization for Professional Teachers  

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality 

Assurance 

 

177816 การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิารวิชาชีพครู                                     1 หน่วยกิต (30 ช่ัวโมง) 

 Observation in Professional Teaching  

177817 การึศกปฏิบัตกิารวิชาชีพครู                                                 2 หน่วยกิต (60 ช่ัวโมง) 

 Practicum in Professional Teaching  

177818 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1                                     3 หน่วยกิต (360 ช่ัวโมง) 

 Teaching Internship in School I  

177819 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2                                     3 หน่วยกิต )360 ช่ัวโมง( 

 Teaching Internship in School II  

หมายเหตุ 1( กลุ่มวิชาชีพครู ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
         

 2) กลุ่มการสอนทั่วไป  

177821 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                     3)3-0-6( 

 Curriculum Innovation and Educational Change  

177822 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน                                      3)3-0-6( 

 Learning Theories and Instructional Development  

177823 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 3)3-0-6( 

 Critical Analysis Sustainable Development in Education  

177824 การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 3)2-2-5( 

 Learning Management and Education Innovations 
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 3) ภาคนพินธ์           15 หนว่ยกติ 

177891 ภาคนิพนธ์ 15 หน่วยกิต 

 Term Paper  

หมายเหตุ 2( กลุม่การสอนทั่วไป 3( กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ 4( กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์ และภาคนิพนธ์ 

ส าหรับผู้มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นิสิตสามารถเลอืกเรยีนรายวิชาได้ทุกกลุ่ม 
 

4( วิทยานพินธ์            36 หน่วยกิต 

177892 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177825 บรบิททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร 3)2-2-5( 

 Social Context and Curriculum Development  

 3) กลุ่มการสอนคณติศาสตร์  

177826 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3)3-0-6( 

 Curriculum Development and Learning Management in Mathematics  

177827 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์ 3)3-0-6( 

 Research for Mathematics Education Development  

177828 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3)3-0-6( 

 Mathematics Skills and Processes  

177829 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3)2-2-5( 

 Innovation and Technology in Mathematics Instruction  

 4) กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร ์  

177830 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์กระบวนการสบืเสาะทางหลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์ 

3(2-2-5) 

 

 Critical Analysis of Disciplined Inquiry for Science Curriculum and Instruction 

177831 การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Science Teacher Profession Development  

177832 การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 

 Curriculum Designs and Science Education Pedagogy  

177833 ทักษะการคิดในวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 

 Thinking Skills in Science Education  
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  3.1.4 แผนการศกึษา 

 3.1.4.1 กรณจีัดการศกึษาแบบ 1.1 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177881 สัมมนา 1 1)0-2-1( 

 Seminar l )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177882 สัมมนา 2 1)0-2-1( 

 Seminar ll )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

177893 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Dissertation  

177883 ภูมิภาคศึกษา 1)0-2-1( 

 Regional Studies )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

177893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177893 วิทยานิพนธ์ 11 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณจีัดการศกึษาแบบ 2.1  

  1) กลุ่มวิชาชีพครู ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง     3)2-2-5(          

 Advanced Research Methodology  

177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

3)2-2-5(                  

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by 

English Language 

 

177812 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรฐานสากล  

3(2-2-5) 

 Critical Analysis in World-Class Standard School Curriculum 

Management 

 

177813 ปรัชญาการศึกษากับหลักสูตรสถานศึกษา  3(3-0-6) 

 Philosophy of Education and School Curriculum  

177881 สัมมนา 1 1)0-2-1(       

 Seminar I  )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ  3(3-0-6) 

 Self Actualization for Professional Teachers  

177815 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

3(2-2-5) 

 Learning Assessment and Evaluation with Educational 

Quality Assurance 

 

177816 การสังเกตการณ์ปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  

Observation in Professional Teaching                                   

1 หน่วยกิต  

(30 ช่ัวโมง) 

177817 การึศกปฏิบัตกิารวิชาชีพครู 

Practicum in Professional Teaching                            

2 หน่วยกิต  

(60 ช่ัวโมง) 

   

176xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar ll )ไม่นับหน่วยกิต( 

177883 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1) 

 Regional Studies )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(2) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

177818 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1   

Teaching Internship in School I                            

3 หน่วยกิต 

(360 ช่ัวโมง) 

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177819 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2   

Teaching Internship in School II                            

3 หน่วยกิต 

(360 ช่ัวโมง) 

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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2) กลุ่มการสอนทั่วไป 3) กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ 4) กลุ่มการสอน

วิทยาศาสตร์ และภาคนิพนธ์ ส าหรับผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นิสิตสามารถเลือกเรยีน

รายวิชาได้ทุกกลุ่ม 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง     3)2-2-5(          

 Advanced Research Methodology  

177811 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 

3)2-2-5(                  

 Critical Analysis in Teaching and Learning Management by 

English Language 

 

177812 การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

มาตรฐานสากล  

3(2-2-5) 

 Critical Analysis in World-Class Standard School Curriculum 

Management 

 

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177881 สัมมนา 1 1)0-2-1(       

 Seminar I  )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(1) หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177882 สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar ll )ไม่นับหน่วยกิต( 

177883 ภูมิภาคศึกษา  1(0-2-1) 

 Regional Studies )ไม่นับหน่วยกิต( 

 รวม 12(2) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177xxx วิชาเอกเลอืก 3)x-x-x( 

 Major Elective  

177892 วิทยานิพนธ์  8 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 11 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

177892 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต 

 Dissertation  

 รวม 10 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

177801 วิทยาการวิธีวิจัยขั้นสูง        3(2-2-5) 

  Advanced Research Methodology 

หลักการ แนวคิ ด  แนวปฏิบั ติ ในการวิจั ย รูปแบบการวิจั ย การออกแบบการวิจั ย 

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความหมายและระเบียบวิธขีอง

การวิจัย ประเภทของการวิจัย แนวปฏิบัตใินการวิจัย การผลติงานวิจัย เทคนิคการวิจัยสถาบัน การวิจัย

ในช้ันเรียน กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ การใช้สถิติ

พ้ืนฐานและสถิติอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย

และการประเมิน การน าผลวิจัยไปใช้และการผลิตงานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา กระบวนการวิจัยทางดา้นหลักสูตรและการสอน การวางแผนและเขียนโครงการวิจัย 

การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การออกแบบสร้างนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

การด าเนินการวิจัย การเกูบรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล การสรุป อภิปราย

ผล และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน การเขียนรายงาน

ผลการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตรและการสอน การวิจัยเชิงสหวิทยาการทางด้าน

หลักสูตรและการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conclusion, discussion and suggestion further curriculum and instruction development, 

interdisciplinary research in curriculum and instruction 
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177811 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 

  Critical Analysis in Teaching and Learning Management by English Language  

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาต ิระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรไทยที่จัดสอนเป็น

ภาษาอังกฤษกับหลักสูตรของต่างประเทศ หลักการ แนวคิด การออกแบบ การสร้าง การใช้ การประยุกต์ 

ใช้ส่ือนวัตกรรม หลักการท างานของเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา การบ ารุงรักษาเครื่องมือเทคโนโลยี

การศึกษา การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

เป็นภาษาอังกฤษ 

Thought patterns, critical analysis techniques for critical issues in teaching and learning by 

English language in bilingual curriculum and international curriculum in basic education level, 

English curriculum and national curriculum in higher education level, comparative critical between 

learning and teaching by English language in Thai curriculum and foreign curriculum, principles, 

concepts, design, constructing, using applying media innovation, working principles of educational 

technology tools, educational technology tool maintenance, evaluating media innovation, information 

technology for learning, information technology for communication, development of innovation and 

educational information technology for English teaching management 

 

177812 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การจัดการหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 3(2-2-5) 

  Critical Analysis in World-Class Standard School Curriculum Management 

วิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปรียบเทียบกับหลักสูตร

มาตรฐานในต่างประเทศ สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล วิเคราะห์

เปรียบเทียบหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากลระหว่างหลักสูตรไทยกับหลักสูตรของต่างประเทศ 

รูปแบบการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไทยมาตรฐานสากลที่มีประสทิธิภาพ 

Critical analysis basic education curriculum management models compare with curriculum 

standard from foreign countries, research synthesis concerning world-class standard school 

curriculum, comparative critical between world-class standard Thai school curriculum and foreign 

school curriculum, effective management models for world class standard Thai school curriculum 
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177813 ปรัชญาการศกึษากับหลักสูตรสถานศกึษา      3(3-0-6)  

Philosophy of Education and School Curriculum 

ปรัชญา ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก พุทธปรัชญา แนวคิดปรัชญากับการศึกษา ปรัชญา

และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างการพัฒนาที่ ย่ังยืน หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน ปรัชญา

การศึกษากับทฤษฎีและรูปแบบของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตร

ไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การประเมินหลักสูตรและน า

ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในประเทศไทย 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษา

และวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาและ

วัฒนธรรม 

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

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

management for promotion of sustainable development, principles of analysis concerning education 

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

in curriculum construction, curriculum implement, curriculum development, curriculum analysis and 

confecting curriculum, curriculum evaluation and applying curriculum evaluation outcome to 

develop the curriculum , trends in school curriculum development in Thailand, Thai language and 

culture for teacher, foreign language for professional teaching development, skill in listening, 

speaking, reading , writing Thai and foreign language for accurate meaning communication, using 

language and culture for peaceful coexistence, principles, concepts and practice in learning plan 

preparation management of learning 

 

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ        3(3-0-6) 

  Self Actualization for Professional Teachers 

ความส าคัญของวิชาชีพครู การปลูกึังจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ สภาพงานครู 

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสอนเพ่ือการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพ

ผู้ เรียน ครูกับหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู

และวิชาชีพครู ครูกับจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
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การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดขีึน้ การน าหลักจิตวิทยาไปใช้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เตูมศักยภาพ 

ท าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน 

การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ 

  Important of teaching profession, instilling teacher spirit for professional teacher, state of 

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

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

of teaching for creating, student competencies development, teacher and good governance, 

honesty, merit and ethical standards of teaching profession, continuing development in teaching 

profession, laws and regulations concerning teachers and teaching profession, teacher and basic 

psychology, human development psychology, learning psychology , educational psychology, 

guidance and counseling psychology, advice and assist students to better life quality, applying 

principles of psychology for understanding and supporting student learning to their full potentiality, 

principles, concepts and practice in learning plan preparation management of learning, learning 

environments, learning theories and models of learning management enabling the students to 

master analytical thinking, creative thinking and problem solving, integration of learning in forms of 

multiples classroom, development of learning centers in school, preparation of learning plan and 

implement to effectiveness, creating learning atmosphere in the classroom conductive to student 

learning 

 

 177815 การวัดและการประเมินผลการเรยีนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 

  Learning Assessment and Evaluation with Educational Quality Assurance 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างและ

การใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การ

ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการประเมิน

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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  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, educational quality 

assurance development continuously  

 

177816 การสังเกตการณ์ปฏิบัติการวิชาชีพครู       1 หน่วยกิต (30 ชั่วโมง) 

 Observation in Professional Teaching 

การสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ 

งานงบประมาณ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานโรงเรียนกับชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 

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 

 

177817 การฝกึปฏิบัติการวิชาชีพครู                 2 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง) 

 Practicum in Professional Teaching 

การึศกปฏิบัติการวิชาชีพครู การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย 

การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การจัดท าโครงงานทางวิชาการ และ

สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการการออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล การ

ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การ

วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียนการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

Practicum in professional teaching, observation of learning management, arrange learning 

plans enabling the learners to create knowledge by themselves, produce learning management 

plan to promote various learning objectives, simulation teaching and real life teaching, academies 

project making, and ability to make academie project designing tests, quizzes or evaluation tools, 

test assessment, scoring and Learning evaluation, practical examination and scoring, research for 

solving learners problem, professional teacher development 
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177818 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1      3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง) 

Teaching Internship in School I 

การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัต ิการปฏิบัตงิานอื่นที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

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 

  

177819 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2         3 หน่วยกิต (360 ชั่วโมง) 

Teaching Internship in School II 

การปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการในห้องเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ผู้เรยีน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัต ิการปฏิบัตงิานอื่นที่ไดรั้บมอบหมายในสถานศึกษา 

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 

 

177821 นวัตกรรมหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    3(3-0-6) 

  Curriculum Innovation and Educational Change 

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตรการศึกษา การประยุกต์นวัตกรรมหลักสูตร นโยบายการ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือคุณภาพผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยและการศึกษานานาชาติ 

บทบาทของนักการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร 

Critical analysis in educational curriculum, curriculum innovation application, curriculum 

policy development for learner quality, Thai educational change and international education, 

educator roles in curriculum innovation development 
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177822 ทฤษฎีการเรยีนรู้และการพัฒนาการสอน      3(3-0-6) 

  Learning Theories and Instructional Development 

ปรัชญาและประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดพื้นฐานในการ

พัฒนาการสอน การพัฒนาวิธีการเรียนรู้และรูปแบบการสอน การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

รูปแบบของการพัฒนาการสอน วิธีการเรียนรู้และรูปแบบการสอนร่วมสมัย การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

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

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

instruction development models, learning methods and contemporary instruction models, learning 

measurement and evaluation 

  

177823 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6) 

  Critical Analysis Sustainable Development in Education 

เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเดูนวิกฤตด้านการศึกษาไทยและต่างประเทศ 

การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเดูนวิกฤตด้านการพัฒนาการศึกษาไทย กรอบแนวคิด

การพัฒนาที่ย่ังยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน การวิจัยการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืน การวิเคราะห์เชงิวิพากษ์การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Critical analysis thinking techniques concerning Thai education and foreign education crisis, 

critical analysis concerning Thai education development crisis, sustainable development framework, 

education management strategy for sustainable development, education research for sustainable 

development, critical analysis in education for sustainable development 

  

177824 การจัดการเรยีนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา     3(2-2-5) 

  Learning Management and Education Innovations 

ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีวิทยาการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการใช้

นวัตกรรมทางการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาและการ

ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 

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

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

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

development and implementation 
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177825 บรบิททางสังคมและการพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 

  Social Context and Curriculum Development 

การวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ความรู้

พ้ืนฐานด้านปรัชญาการศึกษา ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสังคม ปรัชญาการเมือง และปรัชญา

เศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา รูปแบบ

ของหลักสูตรคุณภาพ กระบวนการสร้างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การวิจัยและประเมินเพ่ือการ

พัฒนาหลักสูตร 

Context social change analysis for curriculum and instruction development, fundamental 

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

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

progression, quality curriculum models, curriculum construction process, curriculum implementation, 

measurement and evaluation for curriculum development 

  

177826 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

  Curriculum Development and Learning Management in Mathematics 

การวิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและนโยบายภาครัฐที่ ส่งผลต่อหลักสูตร

คณิตศาสตร์ มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์ ทฤษฎี

การเรียนรู้และหลักการสอนคณิตศาสตร์ การน าหลักสูตรคณิตศาสตร์ไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน การ

ประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยงานวิจัย 

Analysis in national education plan development and public policy for mathematics 

curriculum, education standard and curriculum standard, mathematics curriculum design, learning 

theories and principles of mathematics instruction, implementation of mathematics curriculum for 

instruction, mathematics curriculum measurement, mathematics instruction development by 

research 

  

177827 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

  Research for Mathematics Education Development 

มโนทัศน์ของการวิจัยและกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ กระบวนการวิจัย

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ

และงานวิจัยเชิงคุณภาพทางการสอนคณิตศาสตร์ การเขียนบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
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Research concepts and research process for mathematics instruction development, 

research process for mathematics curriculum and instruction development, analysis and synthesis in 

qualitative research and quantitative research for mathematics instruction, academic articles writing 

in mathematics 

 

177828 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

  Mathematics Skills and Processes 

ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทักษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนการสอน การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การประเมินทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

Theories, principles, research concerning mathematics skills and processes, mathematics 

skills and processes analysis follow by learning standard, learning and instruction designs, learning 

activities designs for mathematics skills and processes development, mathematics skills and 

processes  assessment 

  

177829 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

   Innovation and Technology in Mathematics Instruction 

 ศักยภาพและบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ 

การสร้าง และการประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์            

การประเมินเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 Potential and role of educational innovation and technology in mathematics instruction, 

problem analysis on using innovation and technology, constructional design and applied innovation 

and technology for mathematics instruction, assessment for innovation and technology in 

mathematics instruction 

  

177830 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการสืบเสาะทางหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 

  Critical Analysis of Disciplined Inquiry for Science Curriculum and Instruction 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พื้นฐานการคิดในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์  
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Concepts and models analysis and synthesis for disciplined inquiry in social science, pure 

science and apply science, thinking basic for science curriculum and instruction development 

 

177831 การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 

  Science Teacher Profession Development 

บทบาทและภารกิจของครูวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ที่ มีคุณภาพ          

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาสังคม การออกแบบและกลยุทธ์การพัฒนาวิชาชีพครู การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพครู

วิทยาศาสตร์ 

Science teacher roles and tasks, science teacher characteristics for quality, science teacher 

development for society development, teacher professional development strategy and designing, 

research analysis and synthesis concerning science teacher quality problems, science teacher 

professional development 

  

177832 การออกแบบหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ศกึษา    3(3-0-6) 

  Curriculum Designs and Science Education Pedagogy 

พัฒนาการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา การวิเคราะห์และวิจัยเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิทยาศาสตร์       

การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลการสอนวิทยาศาสตร์  

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์โดยงานวิจัย 

Development and science education curriculum designs, analysis and research for 

curriculum and science instruction development, innovation and science curriculum change, learning 

management designing for science instruction, science instruction measurement and evaluation, 

science curriculum and instruction development by research 

 

177833 ทักษะการคิดในวิทยาศาสตร์ศกึษา       3(3-0-6) 

Thinking Skills in Science Education 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดที่เป็นระบบ 

รูปแบบการคิดและโครงสร้างความรู้ การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิด วิธีการ

สอนทีเ่น้นกระบวนการคิด การประเมินทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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Research analysis and synthesis concerning science thinking skills, systematic thinking, 

thinking models and knowledge construction, climate and environment development for thinking 

supporting, instruction method stress on thinking processes, science thinking skills assessment 

 

177881 สัมมนา 1          1(0-2-1) 

  Seminar I                                      (ไม่นับหน่วยกิต) 

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน การจัดสัมมนา

ประเดูนหัวข้อการท าวิทยานิพนธ์ทางการหลักสูตรและการสอน การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือ

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  

 

177882 สัมมนา 2          1(0-2-1) 

  Seminar ll                                                                            (ไม่นับหน่วยกิต) 

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการสอน การน าเสนอประเดูนวิจัย

ทางหลักสูตรและการสอน การสัมมนาประเดูนการท าวิทยานิพนธ์ทางหลักสูตรและการสอน           

การวิพากษ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

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

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

proposal 

  

177883 ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1)  

Regional Studies                                                                    (ไม่นับหน่วยกิต) 

ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของ

ประเทศต่างๆเปรยีบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

Study educational data and document of other countries in economy politics social language 

and culture comparing with Thailand including study tour aboard 

 

177891 ภาคนพินธ์                  15 หน่วยกิต 

Term Paper 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแสวงหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดา้นหลักสูตรและการสอน การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาดา้นหลักสูตรและการสอน 
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Constructing body of knowledge by systematic research methodology, problem solving 

research in curriculum and instruction, trend studying in curriculum and instruction development 

 

177892 วิทยานพินธ์         36 หน่วยกิต  

Dissertation 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยมีคุณภาพสูง สร้างสรรค์ 

จรรโลงความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, high quality 

research, innovating in curriculum and instruction and teaching professional progress  

 

177893 วิทยานพินธ์         69 หน่วยกิต  

Dissertation 

การสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ งานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ดา้นหลักสูตรและการสอนและวิชาชีพ 

Constructing body of knowledge by systematic research methodology, research quality 

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

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  เลข  177    หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

2. เลขในล าดับที่  4  หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา  

   เลข     8 หมายถึง   ระดับปรญิญาเอก 

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 เลข     0 หมายถึง   หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

    เลข     1 หมายถึง   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

    เลข     2-3 หมายถึง   กลุ่มวิชาเฉพาะเลอืก 

    เลข     8 หมายถึง   สัมมนา/ภูมิภาคศึกษา/สังเกตการณ์/ึศกปฏิบัติการ 

    เลข     9 หมายถึง   วิทยานิพนธ์ 

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

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า

ดับ 
ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายปราโมทย ์ประเสริฐ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ม. 

กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 

2516 

2513 

2 นางอมรรัตน์ วัฒนาธร 310050246xxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

M.Ed. 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสตูรและการสอนการสอน 

Educational Studies 

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสตูร 

ึร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The University of Aberdeen 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2540 

2527 

2521 

3* นางเกศราพรรณ พันธ์ุศรเีกตุ คงเจริญ 37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสตูรและการสอน 

หลักสตูรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

4* นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ 36503000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสตูรและการสอน 

หลักสตูรและการสอน 

ฟิสิกส์ )เกียรตินิยมอันดับ 2( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 

2547 

2544 

5 นางสาวนันทิมา นาคาพงศ ์ 36697000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศกึษา 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2556 

2545 

2541 

6* นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสตูรและการสอน 

หลักสตูรและการสอน 

เคมี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

2557 

2549 

2543 

 หมายเหตุ * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร      
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นายเจิดหล้า สุนทรวภิาต 

 

31005027xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารการศกึษา 

พัฒนาสังคม 

ศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2534 

2521 

2515 

2 นายสมบัติ นพรัก 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Education 

Educational Administration 

อังกฤษไทย 

Maharaja Sayajirao University of Braoda India 

Maharaja Sayajirao University of Braoda India 

วทิยาลัยวชิาการศกึษา ประสานมิตร 

2537 

2519 

2512 

3 นายฐิตชิัย รักบ ารุง 52102000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยีการศกึษา 

เทคโนโลยีการศกึษา 

สารสนเทศศาสตร์ 

เทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2555 

2550 

2550 

2547 

4 นางธดิาวัลย์ อุ่นกอง 35207002xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2545 

2536 

5 นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์ 36697000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

คณิตศาสตร์ 

การศกึษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2556 

2545 

2541 

6 นางสาวน้ าึน กันมา 36508000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศกึษา 

การวัดผลการศกึษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2555 

2543 

2539 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปทีี่ส าเร็จ

การศึกษา 

7 นายสันติ  บูรณะชาติ 35509001xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

การบริหารการศกึษา 

การบริหารการศกึษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วทิยาลัยครูอุตรดิตถ์ 

2552 

2545 

2536 

8 นางสาวโสภา อ านวยรัตน์ 35019005xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศกึษา 

อาชีวศกึษา 

การบริหารงานบุคล 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2543 

2540 

9 นางเกศราพรรณ พันธุศ์รเีกตุ 

คงเจริญ 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผล

การศกึษา 

การประถมศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

10 นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ 36503000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

ฟิสิกส์ )เกียรตินยิมอันดับ 2( 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2557 

2547 

2544 

11 นางสาวรุ่งทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคมี 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

2557 

2549 

2543 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นางดวงเดอืน พันธุมนาวิน ศาสตราจารย์ Ph.D. Social Psychology and 

Cultural 

2 นายธีระ รุญเจรญิ ศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

3 นายนิพนธ์ คันธเสวี ศาสตราจารย์ Ph.D. Higher Education 

4 นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

5 นายยุวัฒน์ วุฒเิมธี ศาสตราจารย์พิเศษ Ph.D. Education Extension 

6 นายชูชีพ  พุทธประเสริฐ รองศาสตราจารย์ กศ.ด. บรหิารการศึกษา 

7 นางเทียมจันทร ์ พานชิย์ผลินไชย รองศาสตราจารย์ ปร.ด. แผนกวิจัยการศึกษา 

สาขาสถิติการศึกษา 

8 นางวารรัีตน์ แก้วอุไร รองศาสตราจารย์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 

9 นายต่าย เซี่ยงฉี รองศาสตราจารย์ กศ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

10 นายประจักษ์  สายแสง รองศาสตราจารย์ Ph.D. Philosophy 

11 นายประชุม รอดประเสริฐ รองศาสตราจารย์ Ed.D. Education Administration 

12 นายวิทยา  จันทรศิ์ลา รองศาสตราจารย์ Ph.D. Education Administration 

13 นายส าราญ มีแจ้ง รองศาสตราจารย์ ค.ด. การวัดและประเมินผล

การศึกษา 

14 นายไพโรจน์ ดว้งนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Industrial Education and 

Innovation Technology 

15 นายทศพล อารนิีจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ed.D. Education Administration 

16 นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. ประชากรและการพัฒนา 

17 นายสุชาต ิลี้ตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

18 นางธารนิทร ์ สงวนเสริมศรี อาจารย์ Ph.D. Education Administration 

19 นายณรงค์ศักด์ิ จันทร์นวล อาจารย์ Ph.D. Social Psychology 

20 นายปรดี ีโชติช่วง อาจารย์ Ph.D. Development Education 

21 นายสหัสชัย มหาวีระ อาจารย์ ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

22 นางอรุณี  เมืองมา อาจารย์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกจิศกึษา)  

 แบบ 2.1 ไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรียนรายวิชา และท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า               

69 หน่วยกิต 

 - เรียนรายวิชา 33 หน่วยกิต 

 - ท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ดว้ยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาทางหลักสูตร

และการสอนและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือวงการวิชาการการศึกษายอมรับ 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

มีความเข้าใจองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทฤษฎีแนวคิดที่เป็น

มาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ใหม่ ออกแบบการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสมมีทักษะ 

ในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า วิเคราะห์ประมวลผลและสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีความ

รับผิดชอบและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 5.3  ช่วงเวลา 

 5.3.1 แบบ 1.1 เร่ิมจัดท าในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 

 5.3.2 แบบ 2.1 เร่ิมจัดท าในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

5.4  จ านวนหน่วยกติ 

 5.3.1 แบบ 1.1 จัดท าวิทยานิพนธ์ 69 หน่วยกิต 

 5.3.2 แบบ 2.1 จัดท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต เรียน 33 หน่วยกิต  

5.5 การเตรยีมการ 

การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและช่ัวโมงให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาในการ

ด าเนนิการวิจัย 

5.6 ประเมินผล 

ประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย ตามระยะเวลาและผลงานตามกรอบค าอธิบาย

รายวิชาวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .2553  
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หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรอืกจิกรรมของนสิิต 

1. ดา้นบุคลกิภาพ 1.1 บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชา 

ที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม    

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตา่ง ๆ 

2.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นฐาน 

ให้ความส าคัญและปลูกึังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ู

2.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม

จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างต่อเน่ืองตลอด

หลักสูตร 

3. ดา้นภาวะผู้น า 3.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ให้นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า

และสมาชิกกลุม่ 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสิตร่วมกิจกรรมและ ส่งเสริมการแสดงความ

คิดเหูนและแสดงออก 

3.3 ก าหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกึัง

การมี วิ นั ย  ซื่ อ สั ต ย์  แล ะค วาม รับผิ ดชอบ 

ต่อส่วนรวม 
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2.การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 )1( สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ

วิชาชีพ โดยค านึงถึงความรูส้กึของผู้อื่น 

 )2( สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ดว้ยความยุติธรรม ดว้ยหลักฐาน ดว้ยหลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดงีามทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 )3( สามารถแสดงออกหรือสื่อสารสรุปปัญหา โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับ

ผลกระทบ 

 )4( สามารถริเร่ิมให้เหูนข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและ

แก้ไข 

 )5( สามารถสนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ

จัดการกับความขัดแยง้และปัญหาที่มผีลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่น 

 )6( สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึน้ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

)1(  การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 

)2(  เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม 

)3( เรียนรู้จากต้นแบบ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

)1)  การสังเกตพฤติกรรม 

(2)  การประเมินตนเองและประเมินผู้อื่น 

2.2  ความรู ้

2.2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

)1( มีการพัฒนาวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งใน

องค์ความรู้ที่เป็นแก่นในวิชาชีพ 

)2( มีหลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในวิชาชีพ รวมถึงประเดูน

ปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึน้ 

)3( มีความรู้ดา้นเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพไดอ้ย่างชาญ

ฉลาด ส าหรับหลักสูตรในวิชาชีพ 

)4( มีความเข้าใจอย่างลกึซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้ง

ในระดับชาตแิละนานาชาต ิการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่วิชาชีพที่ศึกษาค้นคว้า 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู ้

(1) การสอนหลากหลายรูปแบบตามเนือ้หาสาระ อาทิ การบรรยาย การึศกปฏิบัตกิาร 

การสัมมนา การศึกษาสถานการณจ์ริง การศึกษาค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ 

(2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  

(1) การทดสอบ 

(2) การตรวจผลงาน 

(3) การน าเสนอผลงาน 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

)1( ใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์

ประเดูนและปัญหาส าคัญไดอ้ย่างสร้างสรรค์  

)2( พัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเดูนหรือปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

)3( สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

)4( พัฒนาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธกีารใหม่ ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัย 

และทฤษฎี 

)5( พัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายใน 

และภายนอกวิชาชีพที่ศึกษาในขั้นสูง  

)6( สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการ 

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

)1( เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎีหลักการบรหิารการศึกษา 

)2( เรียนรู้ผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดหลักการวิจัยการศึกษา 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

)1( การน าเสนอแนวคิดหรือผลงาน 

)2( การตรวจผลงาน 

)3( การสังเกตกระบวนการท างาน กระบวนการคิดและสะท้อนความคิด 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเหูนทางวิชาการและวิชาชีพ 

)2( สามารถวางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมาดว้ยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการ 
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ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

)3( สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค์ และแสดงออกถงึความโดด 

เดน่ในการเป็นผูน้ าในทางวิชาการหรอืวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

)1( การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การท างานกลุม่ 

)2( การมอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

)1( สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 

)2( ความสามารถท างานเป็นทีม 

)3( การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

)1( สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน 

ประเดูนปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลกึใน

วิชาชีพเฉพาะ 

)2( สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่าง ๆ ทั้ง

ในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

)3( สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานพินธ์หรอืโครงการค้นคว้าที่ส าคัญในระดับชาต ิหรือนานาชาติ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ 

(2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(3) การท างานเป็นกลุ่ม และการน าเสนอแนวคิดและผลงาน 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ตรวจผลงานที่มอบหมาย 

(2) สังเกตจากการท างานกลุม่ 

(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และประมวลข้อมูล 



48 

 

 2.6. สุนทรยีศิลป์ 

  2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป ์

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ก าหนดให้นิสิตเขียนขั้นตอนและรายงานปฏิบัติการในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายต่อ

การเข้าใจ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) ประเมินจาการเขียนขั้นตอนและรายงานผลปฏิบัตกิาร 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) จัดให้มีการอภิปรายหรือน าเสนอผลงาน ข้อคิดเหูน มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่

ได้รับมอบหมายในช้ันเรียน 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) ประเมินจากจ านวนครัง้ของการขาดเรียนอันเน่ืองมาจากความเจูบป่วยของนสิติ 

(2) ประเมินจากบุคลกิภาพในการน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

  2.8.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

)1( มีทักษะพื้นฐานด้านการบรหิารองค์การ 

)2( สามารถให้ค าแนะน าด้านการบรหิารวิชาการ บรหิารบุคคล บริหารงบประมาณ 

และบรหิารทั่วไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) มีทักษะในการแก้ไขปัญหาองค์การทางการศึกษาไดอ้ย่างเรง่ด่วน 

(4) มีทักษะในการบรกิารวิชาการแกส่ถานศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

)1( จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสรุปความคิดรวบยอด สามารถวิเคราะห์

และสังเคราะห์สถานการณ์จ าลองและจากการึศกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์การ ตลอดจนการตี

ปัญหาจากการสาธติแสดงบทบาทสมมุติที่จัดขึน้.  
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  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

จะท าการประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพดว้ยองค์รวม )Holistic( ภายใต้การ 

บูรณาการความรู ้ทักษะ เจตคต ิและคุณธรรมจริยธรรม ของตัวผู้รับบริการ อันได้แก่ 

(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติการด้วยวิธีการสาธิตย้อนกลับ การึศกปฏิบัติ 

และการทดสอบภาคปฏิบัตใินองค์การ 

(2) การประเมินศักยภาพด้านความสามารถในการแสดงบทบาทสมมุติในการ

ปฏิบัตกิารในองค์การ 

(3) การประเมินทักษะการปฏิบัติการจากการึศกปฏิบัตงิานในสถานการณจ์ริง 

(4) การประเมินผลด้วยการจัดท ารายงานศึกษาเฉพาะกรณีรายงานการประชุม 

ปัญหาองค์การ รายงานการจัดท าโครงงาน และรายงานผลการศึกษาดูงาน 

ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ มีความจ าเป็นและความส าคัญย่ิงของการเป็น

ผู้บริหารการศึกษา การึศกทักษะดา้นความรู้ ความคิด และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ จึงเป็น

การแสดงความพร้อมทั้งด้านปัญญาและอารมณ์ของการเป็นผู้บริหารองค์การ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

177801 วทิยาการวธิวีจิัยข้ันสูง                             
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

177811 การวเิคราะหเ์ชิงวพิากษ์

การจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
                            

177812 การวเิคราะหเ์ชิงวพิากษ์

การจัดการหลักสูตร

สถานศกึษา

มาตรฐานสากล 

                            

177881 สัมมนา 1                             

177882 สัมมนา 2                             

177883 ภูมิภาคศกึษา                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

กลุ่มวิชาเอกเลือก  

กลุ่มวชิาชีพคร ู

177813 ปรัชญาการศกึษากับ

หลักสูตรสถานศกึษา              
  

             

177814 ความเป็นครูมืออาชีพ                             
177815 การวัดและ   

           ประเมินผลการ  

           เรียนรู้กับการ 

           ประกันคุณภาพ 

                            

177816 การสังเกตการณ์ 

              ปฏิบัติการวชิาชีพ                             

177817 การปฏิบัติการวชิาชีพครู                             
177818 การปฏิบัติการสอน 

           ในสถานศกึษา 1              
  

             

177819 การปฏิบัติการสอน 

           ในสถานศกึษา 2 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

         กลุ่มการสอนท่ัวไป 

177821 นวัตกรรมหลักสูตรและ

การเปลี่ยนแปลงทาง

การศกึษา 
                            

177822 ทฤษฎีการเรียนรู้และ

การพัฒนาการสอน                             

177823 การวเิคราะหเ์ชิงวพิากษ์

การศกึษากับการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน 
                            

177824 การจัดการเรียนรู้และ

นวัตกรรมทาง

การศกึษา 
                            

177825 บริบททางสังคมและ 

           การพัฒนาหลักสูตร                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

   กลุ่มการสอนคณิตศาสตร์ 

177826 การพัฒนาหลักสูตร 

           และการจัดการ 

           เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
             

  

             

177827 การวจิัยเพื่อพัฒนา 

           การศกึษา 

           คณิตศาสตร์ 
             

  

             

177828 ทักษะและ 

           กระบวนการ 

          ทางคณิตศาสตร์ 
             

  

             

177829 นวัตกรรมและ 

           เทคโนโลยีในการ 

           เรียนการสอน 

           คณิตศาสตร์ 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

 กลุ่มการสอนวิทยาศาสตร์ 

177830 การวเิคราะหเ์ชิง 

 วพิากษก์ระบวนการ

สืบเสาะทางหลักสูตร

และการสอน

วทิยาศาสตร์ 

                              

177831 การพัฒนาวชิาชีพครู

วทิยาศาสตร์                
  

             

177832 การออกแบบ

หลักสูตรและการ

สอนในวิทยาศาสตร์

ศกึษา 

                              

177833 ทักษะการคิด 

           ในวิทยาศาสตร์ศึกษา                               

177891 ภาคนิพนธ์                               

177892 วทิยานิพนธ์                               
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพัน

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป์ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิารทาง

วิชาชีพ 

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

177893 วทิยานิพนธ์                               
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเรูจการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนสิิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 

ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชา 

การสอบวัดคุณสมบัติ 

การตีพิมพ์เผยแพร่กอ่นจบการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร แบบ 1  

3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3.1.3 สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.1.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 

3.1.5 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ 

3.1.6 ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review  )ก่อนการ

ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

3.1.7 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ .ศ .2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3.2 หลักสูตร แบบ 2  

3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามที่ก าหนด 

3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
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3.2.3 สอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.2.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานัน้ ๆ 

3.2.5 มีผลการศึกษาไดค้่าระดับขั้นสะสมเฉล่ีย ไมต่่ ากว่า 3.00 

3.2.6 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(QUALIFYING EXAMINATION) 

3.2.7 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า ผลงานวิทยานิพนธ์หรือ 

ส่วนหน่ึงของผลงาน จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review  )ก่อนการตีพิมพ์ และ

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ 

3.2.8 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ .ศ .2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ึศกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ  

ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม 

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ึศกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและ /หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียน          

การสอนและมีความช านาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

    มีการพัฒนาหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี ดังนี ้

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินหลักสูตร 

1.2 รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

1.3 น าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ 

1.4 น าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

     2.1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมและจริยธรรม 

     2.2 จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนส าเรูจการศึกษาเป็นบัณฑิต 

    2.3 จัดสร้างเวูบไซต์เพ่ือให้บัณฑิตสามารถแจ้งขา่วสารหรือตดิต่อประสานงานได้ 

     2.4 ส ารวจติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาชีพโดยสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

     2.5 ประเมินคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเน่ืองและน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อ ๆ ไป 
     

3. นสิิต 

    มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานสิติ ดังนี้ 

     3.1 กิจกรรรมสง่เสริมวิชาการ 

     3.2 กิจกรรรมสง่เสริมสุขภาพ 

     3.3 กิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

     3.4 กิจกรรมสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม 

     3.5 กิจกรรมบ าเพูญประโยชน์ 

     3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

4. คณาจารย์ 

    มีการบรหิารจัดการคณาจารย์เพื่อคุณภาพ ดังนี้ 

     4.1 ก าหนดภาระงานให้อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชาให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

     4.2 จัดระบบการท างานเพื่อสง่เสริมการปฏบิัตงิานของอาจารย์ให้มปีระสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

    4.3 ติดตามและประเมินผลการท างานของอาจารย์ตามภาระงานอย่างต่อเน่ือง 

    4.4 น าผลการประเมินภาระงานอาจารย์มาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 

     4.5 สง่เสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
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5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

     5.1 สร้างหลักสูตรที่ที่มุ่งให้มคีวามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ 

     5.2 หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน

วิชาชีพ 

     5.3 จัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา 

     5.4 จัดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งและความสัมพันธ์ของรายวิชา 

     5.5 จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรูค้วามสามารถตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่รับผิดชอบ 

     5.6 มีการประเมินผู้เรยีนเป็นระยะ ๆ ทั้งก่อนการเรียน ระหว่างเรียน และภายหลังการเรียน 

     5.7 ให้ผู้เรียนมีส่วนในการประเมินผู้สอนเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

     6.1 มีห้องปฏิบัตกิารวิชาชีพให้นิสิตได้ึศกปฏบิัตวิิชาชีพโดยตรง 

     6.2 มีห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสื่อการเรียนดา้นวิชาชีพ 

    6.3 มีส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และการค้นคว้าแสวงหาความรู้และ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ /หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ทั้ง  6 ดา้น จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เย่ียมสอนรวมทั้ง               

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดในรายละเอียด

หลักสูตรและรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและร่วมกันวางแผนปรับปรุง /

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดว้ยผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบโดยใช้

กระบวนการวิจัยจากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเกูบรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน )IQA(ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเหูนและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.3 ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย  

การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปรญิญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศคณะกรรมการการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพ          

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บรหิารการศึกษา และศึกษานเิทศก์            

ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 



123 

 

 



124 

 
 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ซ  

ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ  

รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ประเสริฐ 

Associate Professor Pramote Prasert 

 

ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ ปราโมทย ์ประเสริฐ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  36599005xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     054 466 666 ต่อ 1792 

      0 5446 6664 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2516 การศึกษามหาบัณฑิต )คณิตศาสตร์(  

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมติร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2513 การศึกษาบัณฑิต )คณิตศาสตร์( 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก     

 

ประวัติการท างาน 

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลงานทางวิชาการ  กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เร่ืองค่ารากของสมการ รายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

เบื้องต้น 2550 

 

เอกสารประกอบการสอน 

1. แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

2. แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

3. สมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์ 

4. คณิตศาสตร์ 2 

5. คณิตศาสตร์ 3 

6. การวิเคราะห์เชงิตัวเลขเบื้องต้น 

7. แคลคูลัสข้ันสูง 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร 

Assistant Professor Amornrat  Wattanatorn, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร 

รหัสประจ าตัวประชาชน  310050246xxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์     0 5446 6691  

                          089 046 4150  
 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน(  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2540 Master of Education )Educational Studies( 

The University of Aberdeen Scotland 

พ.ศ. 2527 ครุศาสตรมหาบัณฑิต )นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร(  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2521 ครุศาสตรบัณฑิต )การสอนึร่ังเศส( 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

ประวัติการท างาน 

1. ดา้นบริหาร 

2557 – ปัจจุบัน รองคณบดีึ ่ายพัฒนาคุณภาพนิสติและวิเทศสัมพันธ์ 

  2551 – 2557  รองคณบดีึ ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

                    ประธานึ่ายึศกประสบการณว์ิชาชีพ )ึศกสอน( 

      2549 – ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ 

      2548 – 2551  ผู้ช่วยคณบด ีรองหัวหน้าภาคการศึกษา 
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2. ดา้นวิชาการ 

  2555 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  2542 – 2555 อาจารย์ 

  

3. งานด้านการเรียนการสอน 

- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

1. สอนรายวิชา ความเป็นครู การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ภาษาส าหรับคร ู

2. นิเทศการสอนนิสิตึศกประสบการณว์ิชาชีพ )ึศกสอน( 

- หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

1. สอนรายวิชา ทฤษฎีหลักสูตรและการออกแบบการพัฒนาหลักสูตร การสอนด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอน และการปฏิบัตกิารสอนและการนิเทศ 

2. คุมงานศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ และวิทยานพินธ์ 

3. เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

- หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

1. สอนรายวิชาบริบทของสังคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร หลักสูตรและการเรียนการสอนนวัตกรรมหลักสูตรและการสอนช้ันสูง สัมมนา 

2. คุมวิทยานิพนธ์ 

3. เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ 

4. ประสบการณก์ารน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

 2 0 1 5  - เ ร่ื อ ง  Learning Strategies Culturing Contemplative Education in Thai Teacher 

Education. UNITED KINGDOM (Oral Presentation) 

 2012 – เ ร่ื อ ง  Transformative Learning to Promote Sufficiency-Economy Philosophy in 

Practice for Thai student-teachers at Naresuan University. MALTA (Oral Presentation) 

 2010 – เร่ือง 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

สื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา / วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน)มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(      

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2. เป็ นวิทยากรบรรยายเกี่ ยวกับหลักสูตรและการสอน ณ  คณะศึกศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ส านักงานเขตพื้นที่  

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย / ส านักเขตพื้นที่ปร ะถมศึกษา และมัธยมศึกษา         

จังหวัดเพชรบูรณ ์/ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิททยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

3. เป็นผู้ นิ เทศนิสิตึศกประสบการณ์แลกเปลี่ยนชาวอเมริกันในโครงการมูลนิธิ

การศึกษาไทย-อเมริกัน ฟุลไบรท์ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดติถ์ ทุกปี ๆ ละคร้ัง 

4. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 Senior Reviewer ส าหรับการประชุม The ECE 2015 

ที่ได้ท าหน้าที่  อ่านพิจารณาบทความการประชุมวิชาการ ของ lafor )The International Academic 

Forum) ระหว่าง 1-8 July 2115. ที่เมืองไบร์ทตัน ประเทศสหราชอาณาจักร 
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ประวัติ  

ดร.เกศราพรรณ พันธ์ุศรเีกตุ คงเจริญ 

Ketsaraphan punsrigate khongjarean, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล        ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  37509001xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา 

                                         อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา 

                                         อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6691 

                081 455 4075 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2540 ครุศาสตรมหาบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2540 ศึกษาศาสตรบัณฑิต )การวัดและประเมินผลการศึกษา(  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2538 ครุศาสตรบัณฑิต )การประถมศึกษา(  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 

ประวัติการท างาน 

2557 – ปัจจุบัน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2551 – 2557   อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2540 – 2551   ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

2538 – 2540  อาจารย์ 3 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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ผลงานวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 

 - 

 

ผลงานวิจัย 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนาการเรยีนการสอนโดยใช้ทักษะทางปัญญา 

เป็นฐานในการพัฒนาทักษะการสอนส าหรับนสิิตวิชาชีพครู.  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555. 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนาทักษะการสอนของครูโดยใช้กจิกรรมการสะท้อนความรู้.  

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555. 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดการเรยีนรู้ 

เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของนักศึกษา, คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556. 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2556). การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนของครู 

  ประถมศึกษาจังหวัดน่านที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

นักเรยีน, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556. 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. (2557(. แนวคิดการจัดการความรู้และใช้หลักการการสะท้อนคิด, 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กุมภาพันธ์ 2557.  

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎกีาร 

สร้างพลังภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องอาเซียนและการสร้างค่านิยม 

ด้านความตะหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรมของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนต้น, 2558.  

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญและคณะ. การพัฒนาผู้บรหิารและครูเพื่อยกระดับการศึกษา 

ของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยาเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา  

พ.ศ. 2558 – 2564, 2559. )หัวหน้าชุดโครงการวิจัย) )ก าลังด าเนินการอยู่ระหว่างเกูบข้อมูล( 

เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ. การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการสอนของครูที่เน้นให้ 

ผู้เรยีนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา, 2559. 

)ก าลังด าเนินการอยู่ระหว่างเกูบข้อมูล( 
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ประวัติ  

ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ 

Jakkrit Jantakoon, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล             ดร.จักรกฤษณ์  จันทะคุณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  36503000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6691  

    093 138 5624 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2544 การศึกษาบัณฑิต )ฟิสิกส(์ เกียรตินิยมอันดับ 2  

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

ประวัติการท างาน )เรียงล าดับจากปีลา่สุด( 

 2557 – ปัจจุบัน  อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2553 – 2557  อาจารย์โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 

 2544 – 2553  อาจารย์บ้านกลางพิทยาคม 

 

ผลงานวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ )เรียงล าดับจากปีลา่สุด( 

จักรกฤษณ์  จันทะคุณ. )2557(. การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการสร้างจิตส านึก 

ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของนักเรียน. รวมบทความการประชุมวิชาการ 

จิตตปัญญาศึกษา ครัง้ที่ 6 จิตตปัญญาศึกษา พลังแห่งการฟ้ืนฟูและสร้างสรรค์สังคม. 
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จักรกฤษณ์  จันทะคุณ อมรรัตน์  วัฒนาธร วารีรัตน์  แก้วอุไร และเอือ้มพร  หลนิเจริญ )2557(.  

 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตส านึกในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามแนวคิด

จิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม. 

จักรกฤษณ์  จันทะคุณ และอมรรัตน์  วัฒนาธร. )2552(. การศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ของผู้เรยีนอย่างย่ังยืน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม – สงิหาคม. 

2556 เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา คร้ังที่ 5 ภาวะผู้น า จิตวิญญาณและการพัฒนามนุษย์ 

2555 เข้าร่วมประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา คร้ังคร้ังที่ 4 จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 

2553 เข้าร่วมประชุมวิชาการจติตปัญญาศึกษา ครัง้ครัง้ที่ 3 ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพืน้ฐาน

ของมนุษย ์
 

งานวิจัย  

จักรกฤษณ์  จันทะคุณ. )รอการตีพิมพ์(. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสติครู 

 ดา้นการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยใช้แนวคิด 

 จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน. วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  

 )มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์( มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

จักรกฤษณ์  จันทะคุณ. )2559(. การพัฒนาหลักสูตรึศกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือน้ าท่วมตาม 

 แนวคิด  พ่ีสอนน้อง ส าหรับนักเรียนในพืน้ที่เสี่ยงภัย รวมบทความการประชุมวิชาการ 

 นานาชาต ิมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์ ครัง้ที่ 11.   

จักรกฤษณ์  จันทะคุณ. การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถิ่นแผ่นดนิไหว  ส าหรับโรงเรียนในพืน้ที่ 

             เสี่ยงภัยแผ่นดนิไหวดว้ยการจัดการความรู้. )อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย( )ทุนวิจัย สกว.( 

จักรกฤษณ์  จันทะคุณ. ผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อความตระหนักและ 

 เหูนคุณค่าความเป็นครูของนิสิตครู วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

   )อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย(  
 

 

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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สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

1. หลักสูตรและการสอน, หลักสูตรท้องถิ่น 

2. ภัยพิบัติศึกษา การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน 

3. การประยุกต์ใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา, การพัฒนาจิตส านึก การเปลี่ยนแปลงดา้นใน 

4. การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

5. การวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียน 

6. การเรียนรู้แบบโครงงาน 

7. การพัฒนาการคิด 
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ประวัติ  

ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ 

Nanthima Nakaphong, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล    นันทิมา นาคาพงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  310050275XXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศพัท์   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  
 

 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2556   อาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2541 – 2556   อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา จ.พิจิตร 
 

 

ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้ารว่มแสดงผลงานทางวิชาการ  

 บทความทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
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ผลงานวิจัย  

(1) บทความวิจัยเร่ือง วิทยฐานะของวิชาชีพครู : หนทางส่งเสริมหรือท าลายการศึกษาไทย )คณะวิจัย( 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2555 

(2) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 10   

ฉบับที่ 1 เม.ย.-ก.ย. 2555 

(3) บทความวิจัยเร่ือง การสร้างแบบวัดจติสาธารณะส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 .  

)คณะวิจัย( วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ต.ค. 2554 –  

มี.ค. 2555 

(4) บทความวิจัยเร่ือง การสังเคราะห์งานวิจัยดา้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรยีน  :การวิเคราะห์  

อภิมาน )คณะวิจัย( วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12  ฉบบัที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2553 

(5) บทความวิจัยเร่ือง การประเมินผลการด าเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ 

ชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง )คณะวิจัย( วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการ 

ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบบัที่ 2 ต.ค. 2551 – มี.ค. 2552 

(6) การศึกษาเปรยีบเทียบความต้องการของครูที่มต่ีอสมรรถนะที่จ าเป็นของการประเมินทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตีพิมพ์งานสัมมนา proceedings : การวัดผล ประเมินผล และวิจัย 

สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 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 

 

ต าราวิชาการ 

 - 

 

สาขาวิชาที่มีความช านาญพเิศษหรอืมีความสนใจเป็นพิเศษ 

 ความช านาญเชงิวิชาการ 

(1) การสอนวิชาการวิจัย การประเมินผล สถิติส าหรับการวิจัย หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ 

(2) การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์วิพากษ์งานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและรูปแบบ 
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(3) การท าวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ 

(4) การท าสื่อการเรียนการสอน สื่อมัลติมเิดยี สื่อท ามือ 

 งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม 

(1) การให้ค าปรกึษาแนะน าการท าวิจัย การประเมินผล หลักสูตรและการสอน 

(2) การเป็นวิทยากรให้ความรูท้างการศึกษา 

(3) การท าวิจัยพัฒนาการศึกษาในชุมชนและสังคม 
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ประวัติ 

ดร.รุ่งทิวา กองสอน 

Rungtiwa  Kongson, Ph.D  

 

ชื่อ-สกุล   ดร.รุ่งทิวา กองสอน 

รหัสประจ าตัวประชาชน  35504000xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ท างาน  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา  

    อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6691  

              089 263 3292  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2557 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2549 การศึกษามหาบัณฑิต )หลักสูตรและการสอน( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

พ.ศ. 2543 ครุศาสตรบัณฑิต )เคมี(  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

ประวัติการท างาน 

2557  ครูช านาญการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  

 จังหวัดพะเยา 

2556-2557  รักษาการรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

จังหวัดพะเยา 

2543-2557 ครู กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
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ผลงานทางวิชาการ กจิกรรมหรอืการเข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ  

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 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

)กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม( ดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

3. รางวัลผลงานวิจัยชมเชย ระดับประเทศ ภูมิภาค การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครัง้ที่ 6 

เร่ือง “การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล” ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่ือง การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วังมัจฉา รอย

ภูมิปัญญาครูบามูล ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ปีพ.ศ.2554 กรุงเทพมหานคร 

4. รางวัลผลงานวิจัยด ีระดับภูมิภาค ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครัง้ที ่6 เร่ือง “การ

วิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล” ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่ือง การจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วังมัจฉา รอย

ภูมิปัญญาครูบามูล ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ปีพ.ศ.2554  

 

ผลงานวิจัย  

รุ่งทิวา กองสอน. (2556). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสง่เสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรยีน.                      

กลุ่มมนุษยศาสตร์และ  สังคมศาสตร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที ่6 ฉบับที่ 2 

เดอืนพฤษภาคม – สงิหาคม 2556. มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

รุ่งทิวา กองสอน. (2556). ความรูส้กึรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสังคมของนักเรยีน. การประชุม

วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ที่ 2 (The 2 nd BU Graduate Research Conference).  

วิทยาเขตกล้วยน้ าไท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

รุ่งทิวา กองสอน. (2555). กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงบูรณาการ ดา้นกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ เร่ืองวิทยาศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. นนทบุรี:  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที่62 เมืองทองธานี. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน. 

รุ่งทิวา กองสอน. (2554). การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้แหลง่เรียนรู้ในท้องถิ่น วังมัจฉารอยภูมิปัญญาครูบามูล ต าบลงมิ อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา. การประชุมทางวิชาการคุรุสภาคร้ังที่ 6. กรุงเทพ: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 
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รุ่งทิวา กองสอน. (2553). โครงการการเปรยีบเทียบคุณภาพถ่านจากซังขา้วโพดกับถ่านไมเ้พ่ือพัฒนา 

ทักษะการคิดบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา. 

เชียงใหม่: ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1. 

รุ่งทิวา กองสอน. (2552). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของน้ ากับความหนาแน่นของปลา ในบริเวณ 

วังมัจฉา หน้าวัดปัวลุ่ม อ าเภอปง. โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพ: ส านักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย )สกว.). 

รุ่งทิวา กองสอน. (2551). ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร: กรณีศึกษาป่าชุมชนโคก 

 หินลาด อ าเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม. โครงการครุวิจัย.มหาสารคาม: ส านักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย )สกว.). 
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ตารางแสดงภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

ล า

ดับ 
ชื่อ – สกลุ 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ

 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 
ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1 นายปราโมทย์ ประเสรฐิ 36599005xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ม. 

กศ.บ. 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 

2516 

2513 
360 360 360 360 360 

2 นางอมรรัตน ์วัฒนาธร 310050246xxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ค.ด. 

M.Ed. 

ค.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอนการสอน 

Educational Studies 

นิเทศการศกึษาและพฒันาหลกัสูตร 

ึร่ังเศส 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The University of Aberdeen 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2540 

2527 

2521 

360 360 360 360 360 

3 นายคงศักดิ์ พรอ้มเทพ 36599005xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

Plant Molecular Biology  

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

University of the Philippines 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน 

2524 

2512 

2509 

360 360 360 360 360 

4 นางเกศราพรรณ  

พันธ์ุศรเีกตุ คงเจริญ 

37509001xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ศษ.ม. 

ศษ.บ. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

2553 

2542 

2542 

2538 

360 360 360 360 360 

5 นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ 36503000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

กศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

ฟิสกิส ์)เกียรตินิยมอันดับ 2( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

2557 

2547 

2544 

360 360 360 360 360 

6 นายฐิติชัย รักบ ารุง 52102000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยีการศกึษา 

เทคโนโลยีการศกึษา 

สารสนเทศศาสตร ์

เทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 

2550 

2550 

2547 

360 360 360 360 360 



170 

 

ล า

ดับ 
ชื่อ – สกลุ 

เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณ 

วุฒ ิ

 

สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

7 นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์ 36697000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

2556 

2545 

2541 

360 360 360 360 360 

8 นางสาวรุง่ทิวา กองสอน 35504000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

กศ.ม. 

ค.บ. 

หลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรและการสอน 

เคม ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่

2557 

2549 

2543 

360 360 360 360 360 

9 นายเจดิหลา้ สุนทรวิภาต 

 

31005027xxxxx รองศาสตราจารย์ กศ.ด. 

 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

บรหิารการศึกษา 

 

พัฒนาสังคม 

ศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒประสาน

มิตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2534 

 

2521 

2515 

360 360 360 360 360 

10 นายสมบัต ินพรัก 36599005xxxxx 

 

รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

M.Ed. 

กศ.บ. 

Educational Administration 

Educational Administration 

อังกฤษไทย 

M.S.University of Braoda India 

 

M.S.University of Braoda India 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร 

2537 

 

2519 

2512 

360 360 360 360 360 

11 นายฐิติชัย รักบ ารุง 52102000xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.A. 

B.Ed. 

เทคโนโลยีการศกึษา 

เทคโนโลยีการศกึษา 

สารสนเทศศาสตร ์

เทคโนโลยีการศกึษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 

2550 

2550 

2547 

360 360 360 360 360 

….. 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี
ภาระการสอน ชม/ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

12 นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง 35207002xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.Ed. 

การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตรศึ์กษา 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2553 

2545 

2536 

360 360 360 360 360 

13 นางสาวนันทิมา นาคาพงศ์ 36697000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

ค.บ. 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

2556 

 

2545 

2541 

360 360 360 360 360 

15 นางสาวน้ าึน กันมา 36508000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

การวัดผลการศึกษา 

สถติ ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2555 

 

2543 

2539 

360 360 360 360 360 

16 นายสันต ิ บูรณะชาต ิ 35509001xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

M.Ed. 

B.Ed. 

การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยครูอุตรดติถ ์

2552 

2545 

2536 

360 360 360 360 360 

17 นางสาวโสภา อ านวยรัตน ์

 

 

35019005xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

ศษ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารการศึกษา 

อาชีวศึกษา 

การบรหิารงานบุคล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 

2543 

2540 

360 360 360 360 360 

 

...... 


