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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 0453 

ภาษาไทย :   หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ) 

ภาษาอังกฤษ  :   Master of Education Program in Functional Brain Integrated Learning 

(Multidisciplinary) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ช่ือเต็ม (ไทย) :   การศกึษามหาบัณฑติ (การเรียนรูบู้รณาการสมอง) 

ช่ือย่อ (ไทย) :   กศ.ม. (การเรียนรู้บูรณาการสมอง) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)   :   Master of Education (Functional Brain Integrated Learning) 

ช่ือย่อ(อังกฤษ)  :  M.Ed. (Functional Brain Integrated Learning)

3. วิชาเอก

ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จ านวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญา การศกึษามหาบัณฑติ (การเรียนรูบู้รณาการสมอง)  มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง                       

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

  6.2  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที ่13/2563 วันที ่8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

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

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

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

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.2 นักวิชาการและนักวิจัยด้านการเรียนรูบู้รณาการสมอง 

8.3 ศกึษานิเทศก์  

8.4  นักฝึกอบรมในหนว่ยงานราชการและองค์กรเอกชน  

8.5 นักวิจัยในหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวณภัทร              

ศรีรักษา 

34404006XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ประสาทวิทยาศาสตร์

สรรีวิทยาทาง

การแพทย์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 

2549 

 

2547 

2 นางสาววาทิตา  

ผจญภัย 

31201012XXXXX ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

พย.บ. 

ประสาทวิทยาศาสตร์

สรรีวิทยาทาง

การแพทย์ 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

2553 

2548 

 

2537 

3 นางสาววรรณากร              

พรประเสรฐิ 

11799001XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

วท.บ. 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

สถิต ิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

 

2557 

 

2554 

4 นายศานิตย์ ศรีคุณ 33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศษ.ม. 

 

วท.ม. 

 

ป.บัณฑิต 

 

วท.บ. 

หลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

คณิตศาสตรศึกษา 

 

การสอนคณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

2558 

 

2550 

 

2562 

 

2549 

 

2548 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้น าและผู้บริหารการศึกษา กระท า

ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
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เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ 

กับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดียวกัน 

ก็จ าเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2579) ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต      

การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  การปลูกฝังระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดี     

มีสุขของครอบครัวไทย และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีส่วนส าคัญในการสร้างกลไกในการพัฒนา 

ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างาน ให้ เป็นผู้ที่ทรงความรู้      

มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 

4.0 ที่จะต้องแขง่ขันกันด้วยความรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม  

จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติขา้งตน้ น ามาซึ่งกระบวนการ

และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้น ประเทศจะต้อง

ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เพื่อ

พัฒนา นอกจากนั้นจะต้องมีลักษณะพิเศษ คือ การเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ ในลักษณะพิเศษคือ       

พหุวิทยาการ (Multiple Disciplinary)  แบบกลมกลืนศาสตร์  (Transdisciplinary)  หรือ เป็นผู้ที่ มี

ความสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น 

ภูมภิาคและประเทศชาติได้ 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความเป็น

โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ 

ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นอดีตไม่สามารถน ามาใช้

เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรูปการศึกษาของ

ชาติยังเป็นความจ าเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และน าไปแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผลให้ครู บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัย

ทางการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ ออกแบบวิทยาการจัดการเรียนรู้ และ

นวัตกรรมทางการศึกษา ให้เห็นความรวดเร็ว และปรับตัวตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มี

การผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา พร้อม

ทั้งประยุกต์ใชค้วามรูจ้ากหลากหลายสาขาวิชา หรอืที่เรยีกว่า พหุวิทยาการ (Multiple Disciplinary) แบบ

กลมกลืนศาสตร์ (Transdisciplinary) ได้ โดยเฉพาะ 3 ศาสตร์วิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรและการสอน เป็น

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินการของหลักสูตร และกระบวนการสอน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่
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หลักของวิชาชีพครู 2) วิทยาการวิจัย เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความจริงทุกรูปแบบ ซึ่ง

ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งของกระบวนการศึกษา และ 3) ประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานของสมองและระบบประสาท การหลอมรวมทั้ง 3 ศาสตร์วชิาท าให้เกิด

ศาสตร์ใหม่ ที่เรียกว่า “การเรียนรู้บูรณาการสมอง (Brain integrated Learning : FuBIL) อันเป็นศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางหลักสูตรและการสอนที่ใช้ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นฐานและวิทยาการวิจัย

เป็นเครื่องมอืเพื่อการแสวงหาความรุ้ความจริง ด้วยเหตุนีค้รู บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัยทางการ

ศกึษาจงึเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศกึษา  จ าเป็นจะต้องเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันจะเกิดขึ้น เพื่อจะน าความรู้พหุสาขาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้สู่การ

พัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้ นอกจากนี้จะบังเกิดความสอดคล้อง

กับประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ

วิชาชีพคร ูผูบ้ริหารการศกึษาและศกึษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ดังปรากฏ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 156 วันที่ 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 หนา้ 43-54 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมอืง เศรษฐกิจ 

สังคม การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระและ

ผสมผสานหลากสายสาขาวิชา เป็นพหุวิชาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็น

ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต และอาชีพ อีกทั้งปัจจุบัน

การพัฒนาองค์กรทางการศึกษามีครูที่แสวงหาความก้าวหน้า ประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการการ

เรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากข้อบังคับของคุรุสภาที่ก าหนดว่าผู้

ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมี

คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา

ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

ดังนั้นความส าคัญ และความจ าเป็นของการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้อง

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการจัดการเรียนรู้ วิทยาการ

วิจัยและสถิติ ประสาทวิทยาศาสตร์ การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มี

ความรู้พหุวิชา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน 
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและพัฒนาครู 

บุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ 

หลักสูตรและการสอน วิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์ และประสาทวิทยาศาสตร์ ผสานเข้าด้วยกัน 

เพื่อขยายพรมแดนทางการศึกษา เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางการวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  

หรอือาจเรียกแนวคิดนีว้่า พหุวิทยาการ (Multiple Disciplinary) แบบกลมกลืนศาสตร์ (Transdisciplinary) 

เป็นแนวคิดที่ส าคัญมาก และมีงานวิจัยจ านวนมากในยุคปัจจุบันที่ยอมรับว่าแนวคิดนีส้ามารถพัฒนาคน

ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง (Functional Brain Integrated 

Learning) อันเป็นการผสาน 3 ศาสตร์สาขาวิชาข้างตน้ดังที่กล่าวมา  

  นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการ

สมอง มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมความรู้ทางวิชาชีพ 

มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญทางด้านการเรียนรู้บูรณาการ

สมอง มีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหาการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียน

ต้องยึดถือจรรยาบรรณ และมีความมุง่มั่นในวิชาชีพเป็นหลักส าคัญในการพัฒนา 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 

ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง การพัฒนาต่อยอด

การศึกษาในสาขาการศึกษา และสาขาวิชาอื่นที่สนใจงานด้านการศึกษาหรือการเป็นครู  โดยมีพันธกิจ 

ที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้  

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

                           มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ 

ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher 

Education) (TQF: HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ

และความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษา           

ในอนาคต จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษา
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ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน         

ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ

วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย 

(2) ดา้นการวิจัย 

                            มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใช้ทุน

ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3) ดา้นการบริการวชิาการ 

          มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย             

มากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต การบริการทางด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา 

โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

ให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการด าเนินการอาจจะ

ต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน 

เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป 

             (4) ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม 

ในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย         

เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ 

เพื่อน าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน             

ในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

12.2.2 พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา  

วิทยาลัยการศกึษา มีพันธกิจส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

(1) เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
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(2) เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพสู่สากล  

(3) เป็นวิทยาลัยที่มุง่รเิริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  

(4) เป็นวิทยาลัยที่มุง่ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

(5) เป็นวิทยาลัยที่มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและ 

ภูมปิัญญาไทย เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

(6) เป็นวิทยาลัยที่มุง่เน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

(7) เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู 

12.2.3  ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

การศึกษา 

   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง ตอบสนอง 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษา ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้มีความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในสังคมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้  

ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

  12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย 

      (1) ด้านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง เน้น

การผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

รวมทั้งทางวิชาชีพครู มีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรูค้วามสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล มีความรับผดิชอบ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ 

(2) ด้านการวจิัย 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

เน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถท าการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทุกระดับ สามารถ

แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง ได้ โดยอาศัยการวิจัยกระบวนการ

ศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือหาค าตอบ อีกทั้งยังเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมในด้าน

ต่างๆ และเพื่อน าไปสู่การเรยีนการสอนที่มีประสทิธิผลและมีคุณภาพชีวติที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ใน

ระยะยาว 

(3) ด้านการบรกิารวชิาการ 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีจิตส านึกและความผูกพันที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็น
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มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

ที่จะพัฒนาคุณภาพการศกึษาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 

 (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความเข้าใจถึงความเป็น

ไทยอย่างถ่องแท้ มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นน ามาใช้เป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาสาขา

การเรียนรู้บูรณาการสมอง สามารถเข้าใจและรักษา ความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อ

การอยู่รว่มกันในประชาคมโลกอย่างมเีอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  

12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของวทิยาลัยการศึกษา 

  (1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง มุ่งเน้น

การผลิตบัณฑิตใหม้ีความพร้อมทางวิชาการ งานด้านการเรียนรูบู้รณาการสมอง มีคุณธรรม จรยิธรรม 

ในการประกอบวิชาชีพ 

(2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ

ในการสร้างองค์ความรู้ ด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง ในทุกระดับให้กับทุกองค์กร อย่างเป็น

ระบบและถูกต้องตามหลักการ 

(3) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีจิตส านึกในการท างานเกี่ยวกับ

การเรียนรูบู้รณาการสมองเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมและชุมชน 

(4) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรักและ

หวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถท าการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยใช้ศาสตร์ทางการศึกษา และ

ด้านการเรียนรู้บูรณาการสมอง ให้ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ

สถาบัน 
 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 การบรหิารจัดการ 

  มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  

แบบเข้ม ระดับบัณฑติศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ 
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เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลด าเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง อยู่บน

พื้นฐานความเชื่อในการผสานศาสตร์วิชา ประกอบด้วยศาสตร์ทางด้านหลักสูตรและการสอน 

วิทยาการวิจัย และประสาทวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้การวิจัยขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาด้วยจิตวิญญาณนักวิจัย อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในวิชาชีพ น ามาซึ่ง

การบุกเบิก ขยายพรมแดนความรู้ทางศึกษาศาสตร์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ตาม

บริบทของสังคมจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

1.2  ความส าคัญ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง เป็นหลักสูตร

ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้  การออกแบบการเรียนรู ้ และการใช้ พร้อมทั ้งการวิจัยและ

นวัตกรรมการศึกษา และเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ ในสถาบันการศึกษาและ

องค์กรทุกระดับ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ใช้แนวคิดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสมอง เพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง ตลอดจนเป็นผู้

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู เรียนให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู ้บ ูรณาการสมอง  มุ ่งผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

   1 .3 . 1  เป ็นผู ้ที ่ส ามารถสร ้างองค ์ความรู ้ใหม ่ และขยายพรมแดนความรู ้ ท าง

ศึกษาศาสตร์ โดยบูรณาการศาสตร์วิชา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน วิทยาการวิจัย และ

ประสาทวิทยาศาสตร์ 

   1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาที ่ผสานศาสตร์ว ิชา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน วิทยาการวิจัย  และประสาท

วิทยาศาสตร์ 

   1.3.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่

ผสานศาสตร์วิชา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน วิทยาการวิจัย และประสาทวิทยา ศาสตร์ ด้วย

จิตวิญญาณนักวิจัย  
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   1 .3 .4  เป ็นผู ้ที ่สามารถพัฒนา ประยุกต์ใช ้แนวคิดการเร ียนรู ้บ ูรณาการสมอง 

สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเป็นผู้น าในด้านการ

เรียนรู้บูรณาการสมองในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู ้ได้เหมาะสมตามโอกาส  รวมทั้ง

ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในวิชาชีพ 

   1.3.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าเสนอรายงาน ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 

และ/หรือ วิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์การจัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ หลักฐาน 

1. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามท่ี 

สกอ.ก าหนดสอดคล้องกันกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรของ 

สกอ .  และสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

พะเยา และตามมาตรฐาน

วชิาชีพคร ู

1.2 ตดิตามประเมินหลักสูตร 

อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานของ สกอ. 

1.3 ติดตามความต้องการ

ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1. 1 .  ไ ด้ เ อ ก ส า ร

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

เอกสารประกอบ

หลักสูตร ท่ีตรง

ตามมาตรฐาน

ของสกอ.  

 

1. เอกสารหลักสูตร 

2. เอกสารประกอบหลักสูตร 

3. รายงานผลการประเมิน 

หลักสูตร 

4. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑิตของหน่วยงานผู้ใช้

บัณฑิต    

2.การตดิตามคุณภาพการจัด

การศึกษาตามหลักสูตรตาม

ประกาศของการทรวง

ศกึษาธิการ ประกาศของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

เพื่อด าเนนิงานตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 

5 ด้าน 

2.1 พัฒนาอาจารยผ์ู้สอนโดย

เนน้การจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 

ด้าน 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ

นสิิต 

1. 1. คุณภาพอาจารย์ 

2. 2. คุณภาพบัณฑิต

ตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง (ELO) 

1.  จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ

พัฒนาอาจารยผ์ู้สอน ในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐาน

ผลการเรียนท้ัง 5 ด้าน 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์และ

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบ ัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 

ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 ดังนี้  

1.2.1 วุฒิการศึกษา 

 ผู้ เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง หรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

1.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตใ่นกรณีความผิด

อันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

1.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันใด 

1.2.4 เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

1.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2.6    คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

1) ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และจบ

ปริญญาตรีทางศกึษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 
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2) ผูเ้ข้าศกึษาแผน ก แบบ ข เป็นผู้มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และจบ

ปริญญาตรีทางศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 แผน ก แบบ ก2  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 0 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  15 15 15 15 
 

2.5.2 แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 0 60 60 60 60 

รวม 60 120 120 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  60 60 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

5,000,000 

3,000,000 

2,000,000 

5,300,000 

3,300,000 

2,000,000 

5,630,000 

3,630,000 

2,000,000 

5,993,000 

3,993,000 

2,000,000 

6,392,300 

4,392,300 

2,000,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

1,480,000 

75,000 

1,000,000 

330,000 

75,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

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

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

ค่าใชจ้่ายตอ่หัว ต่อปี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
 

2.7  ระบบการศึกษา 

    √ แบบช้ันเรยีน 

     แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ)….........................  

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37(4) หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเปน็หมวดวิชาที่สอดคล้องกบัที่ก าหนด

ไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี ้

 

 

ล าดับ 

 

 

รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2564 

แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 

แผน ข 

 

1 งานรายวชิา(Coursework)ไมน่อ้ยกว่า   25 31 

 1.1 หมวดวชิาวชิาแกน - - 9 9 

 1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   16 22 

    1.2.1 วชิาเอก - - 13 13 

    1.2.2 วิชาเอกเลือก ไมน่อ้ยกวา่   - - 3 9 

2 วทิยานพินธ์ไมน่อ้ยกว่า 12 - 12 - 

3 การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง - 3-6 - 6 

4 รายวชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต - - (4) (4) 

 รวม (หนว่ยกิต) ไมน่อ้ยกว่า 36 36 37(4) 37(4) 

 

หมายเหตุ   ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา กรณีนิสติท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ 

 มหาวทิยาลัยพะเยา  เร่ือง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562  

                  ตอ้งลงทะเบียนรายวชิา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม ส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา 
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3.1.3 รายวิชา  

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

 งานรายวิชา                                     จ านวน 25 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน จ านวน  9 หน่วยกิต 

178701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Multidisciplinary  

178702 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Innovative Design in Functional Brain Integrated Learning  

178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Learning Management Methodology in Functional Brain  

Integrated Learning  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน   16 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวน   13 หน่วยกิต 

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology and Analytical Technique in 

Multidisciplinary 

 

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Neuroscience for Education  

178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Cognitive Neuroscience for Education  

178714 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้บบอิงเนือ้หาวิชา 3(2-2-5) 

 Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge  

178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  จ านวน   3 หน่วยกิต          

178721 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Cognitive Training   

178722 จติวิทยาและพฤติกรรมทางการศกึษา  3(2-2-5) 

 Psychology and Behavior in Education  
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178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(1-4-4) 

 Practicum in Functional Brain Integrated Learning Laboratory  

178724 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education  

 3) วิทยานิพนธ์                                 จ านวน 12 หน่วยกิต 

178794 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

 Thesis  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

178781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  

   

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข จ านวน  37 (4) หน่วยกิต 

 งานรายวิชา                                     จ านวน 31 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาแกน จ านวน  9 หน่วยกิต 

178701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Multidisciplinary  

178702 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Innovative Design in Functional Brain Integrated Learning  

178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Learning Management Methodology in Functional Brain  

Integrated Learning  

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน   22 หน่วยกิต 

 2.2.1 กลุ่มวิชาเอก จ านวน   13 หน่วยกิต 

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology and Analytical Technique in 

Multidisciplinary 

 

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Neuroscience for Education  
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178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Cognitive Neuroscience for Education  

178714 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้บบอิงเนือ้หาวิชา 3(2-2-5) 

 Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge  

178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

 2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  จ านวน   9 หน่วยกิต          

178721 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Cognitive Training   

178722 จติวิทยาและพฤติกรรมทางการศกึษา  3(2-2-5) 

 Psychology and Behavior in Education  

178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(1-4-4) 

 Practicum in Functional Brain Integrated Learning Laboratory  

178724 ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education  

 3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง           จ านวน   6 หน่วยกิต 

178791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study I  

178792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study II  

178793 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study III  

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน  4 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies  

178781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น  

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

178701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Multidisciplinary  

178702 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Innovative Design in Functional Brain Integrated 

Learning 

 

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Neuroscience for Education  

178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Learning Management Methodology in Functional 

Brain Integrated Learning  

 

 รวม        12(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology and Analytical 

Technique in Multidisciplinary 

 

178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Cognitive Neuroscience for Education  

178714 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้บบอิงเนือ้หาวิชา 3(2-2-5) 

 Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge  

178721 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Cognitive Training   

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

178781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

178794 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 7(1) หน่วยกิต 

  

 ภาคการศึกษาปลาย  

178794 วิทยานิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข  

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา 

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

178701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Multidisciplinary  

178702 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Innovative Design in Functional Brain Integrated 

Learning 

 

178712 ประสาทวิทยาส าหรับศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Neuroscience for Education  

178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(2-2-5) 

 Learning Management Methodology in Functional 

Brain Integrated Learning  

 

 รวม        12(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

178711 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ 3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology and Analytical Technique  

in Multidisciplinary 

 

178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศกึษา 3(2-2-5) 

 Cognitive Neuroscience for Education  

178714 การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้บบอิงเนือ้หาวิชา 3(2-2-5) 

 Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge  

178721 เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Cognitive Training   

 รวม 12 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

178715 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar   

178722 จติวิทยาและพฤติกรรมทางการศกึษา  3(2-2-5) 

 Psychology and Behavior in Education  

178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้บูรณาการสมอง 3(1-4-4) 

 Practicum in Functional Brain Integrated Learning 

Laboratory 

 

178781 ภูมภิาคศึกษา 1(0-2-1) 

 Regional Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 

178791 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 2 หนว่ยกิต 

 Independent Study I  

 รวม 9(1) หน่วยกิต 

  

 ภาคการศึกษาปลาย  

178792 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study II  

178793 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3  2 หนว่ยกิต 

 Independent Study III  

 รวม 4 หน่วยกิต 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา    3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies                                     (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา

ระดับปริญญาโท โดยเน้นดา้นการอา่น และการเขียนเชงิวิชาการ 

 Academic English at intermediate and upper- intermediate levels for graduate studies 

focusing on academic reading and writing skills 

 

178701  ระเบียบวิธีวจิัยทางพหวุิทยาการ       3(2-2-5)  

 Research Methodology in Multidisciplinary 

 หลักการ แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติในการวิจัยทางพหุวิทยาการ รูปแบบการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การ

วิจัยผสานวิธี การผลิตงานวิจัยทางพหุสาขาวิชา กระบวนการและการออกแบบการวิจัยทางพหุ

วิทยาการ การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้ทั้งทางการศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณธรรมและจรยิธรรมในการวิจัยและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

 Principles, concepts, philosophy, practice in multidisciplinary research, research method, 

research designs, research process, statistics for research, quantitative research, qualitative research 

and mixed method research, research implementation, multidisciplinary research production, process 

and multidisciplinary research design, tool design, applying fundamental statistics and inferential 

statistics for quantitative data, qualitative data analysis, writing research and assessment report, 

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

learning management, morality, and ethics in research and plagiarism 

 

178702  การออกแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้บูรณาการสมอง   3(2-2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Innovative Design in Functional Brain Integrated Learning  

 แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้บูรณาการสมองเชิงพานิชย์ หลักการออกแบบ

นวัตกรรมทางการเรียนรูบู้รณาการสมองเชิงพานิชย์ กระบวนทัศน์การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้

บูรณาการสมองเชงิพานิชย์ นวัตกรรมการเรียนรูบู้รณาการสมองเชงิพานิชย์คัดสรร  
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 Trend of the innovative development, principle of the innovative design, paradigm of the 

innovative design, selected of the innovative design in functional brain Integrated learning for 

commercial enterprise  

  

178703  วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง     3(2-2-5) 

            Learning Management Methodology in Functional Brain Integrated Learning 

 วิวัฒนาการและปรัชญาของการเรียนรู้บูรณาการสมอง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการ

เรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง รูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง การบริหารจัดการช้ันเรียนและการจัด

บรรยากาศในช้ันเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง มีคุณธรรม มีจริยธรรมและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู  

 Evolution and philosophy of functional brain Integrated learning, principle, approach and 

learning theory based- on functional brain Integrated learning, model teaching based- on functional 

brain Integrated learning, measurement, and evaluation in functional brain Integrated learning, 

classroom management and learning environment in functional brain Integrated learning, moral, 

ethical and spiritual of teacher  

 

178711 วิทยาการวจิัยและการวเิคราะห์ข้อมูลทางพหุวทิยาการ  3( 2 - 2 - 5 ) 

Advanced Research Methodology and Analytical Technique in Multidisciplinary  

 ปรัชญาวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน การเลือกใช้วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ทางพหุวิทยาการ การเขียนรายงานการวิจัยตีพิมพ์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด าเนินการวิจัยตาม

มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การปฎิบัติการวิจัยแบบพหุสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในการ

วิพากษ์และการบูรณาการ 

 Research philosophy, quantitative research design, qualitative research design, mixed-

method research design, principle of selecting analytical methods for quantitative and qualitative 

research in multidisciplinary, writing research for publication, human research ethics, doing research 

on human research ethics Practicum multidisciplinary research in high level for developing student 

in critic and cementation 
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178712  ประสาทวิทยาส าหรับศกึษาศาสตร์               3(2-2-5) 

 Neuroscience for Education  

 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท กระแสประสาท การส่งสัญญาณผ่านไชแนปส์และ

สารสื่อประสาท ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทยนต์ ระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ความสามารถทางสมองระดับสูง สามารถน าองค์ความรู้ทางประสาทวิทยาอธิบาย

กระบวนการเรียนรู ้น าองค์ความรูเ้หล่านี้ไปออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา  

 Structures and functions of nervous system, action potential, synaptic transmission and 

neurotransmitters, somatosensory system, special senses, somatic motor system, automatic nervous 

system, higher brain functions, apply basic neurosciences to explain learning processes in specific 

subject matter and to solve problems in classroom, apply the theory for designing innovation 

 

178713  ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศึกษา      3(2-2-5) 

   Cognitive Neuroscience for Education 

 บทน าสู่ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา กลไกของการรับรู้ จิตส านึก ความตั้งใจ ความจ าและ

การเรียนรู ้การออกเสียงและภาษา การคิดเชิงบริหาร อารมณ ์พุทธิปัญญาเชงิสังคม และพลาสติกซิตี้ 

วิธีการวัดพฤติกรรมทางประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา หลักการและแนวโน้มการวิจัยของประสาท

วิทยาเชิงพุทธิปัญญา การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาเพื่อแก้ปัญหาใน

หอ้งเรียนและออกแบบนวัตกรรม  

 Introduction to cognitive neuroscience, mechanisms of perception, consciousness, attention, 

memory and learning, speech and language, executive function, emotion, social cognition, and 

plasticity, measurement methods of cognitive neuroscience, principle and trend of cognitive 

neuroscience research, knowledge application of cognitive neuroscience for solving classroom 

problem and for designing innovation  

 

178714 การวเิคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรยีนรู้แบบอิงเน้ือหาวิชา  3(2-2-5) 

 Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge    

 วิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์และวิพากษ์ปัญหาผลการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาสาระ ออกแบบและ

วิพากษ์แนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ผูเ้รียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง อย่าง

มคีุณธรรม มีจริยธรรมและจติวิญญาณความเป็นครู  
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Comparative analysis of content knowledge in each department of the core curriculum for basic 

education, analysis and critic student’ s learning problem in each content knowledge, design and 

critic an approach of student’ s learning problem based on functional brain integrated learning with 

moral, ethical and spiritual of teacher 

  

178715  สัมมนา           1(0-2-1) 

  Seminar                     

 การน าเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการเรียนรู้บูรณาการสมอง สัมมนาประเด็น

หัวข้อการท าวิทยานิพนธ์/การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองทางการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง การน าเสนอ 

โครงรา่งวิทยานพินธ์/การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการวิพากษ์ 

  Presenting problems and trends in functional brain integrated learning research, seminar 

thesis/ independent study topics of functional brain integrated learning, presenting thesis/ 

independent study proposal for cementation 

 

178721  เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา  3(2-2-5) 

 Digital Technology for Cognitive Training   

 หลักการและทฤษฎีของการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา กระบวนทัศน์การฝึก

ความสามารถเชิงพุทธิปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา และการ

ประยุกต์ใชใ้นห้องเรยีนได้  

 Principle and Theory of cognitive training, a paradigm of cognitive training, Digital 

Technology  of cognitive training and apply in the classroom 

  

178722  จติวิทยาและพฤติกรรมทางการศึกษา                                  3(2-2-5) 

 Psychology and Behavior in Education 

 หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้บูรณาการสมองของอารมณ์ การโน้มน้าวใจ ทัศนคติ การรับรู้

ของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในหอ้งเรียน   

 Principle and Theory of functional brain Integrated learning in emotion, motivation, attitude, 

personnel perception, interpersonal relation, communication and apply for problem solving in 

classroom 
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178723  การปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง   3(1-4-4) 

 Practicum in Functional Brain Integrated Learning Laboratory 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับหอ้งปฏิบัติการการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง หลักการและวิธีการใช้

เครื่องมือวัดและเทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง ฝึกปฏิบัติการทดลองทางการ

เรียนรู้แบบบูรณาการสมอง และจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 Introduction to functional brain Integrated learning laboratory, principle and method of tool 

and technology in functional brain Integrated learning, practicum of functional brain integrated 

learning laboratory, and human research ethics    

 

178724  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพด้านสะเต็มศกึษา        (2-2-5) 

 Professional Learning Community in STEM Education 

ความหมายและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยน

ประสบการณก์ารจัดการเรียนการสอนสะเต็ม การโค้ชชิงเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน 

 Definitions and importance of professional learning communities, participation in 

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

coaching for performance. 

 

178781  ภูมิภาคศึกษา         1(0-2-1) 

 Regional Studies                                                                    (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาพภูมิศาสตร์ ภาษา

และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในและหรือ

ต่างประเทศ 

 Study data and documents of other countries in education, economics, politics, social 

sciences, geography, languages, and cultures in comparison with Thailand, including study visit in 

Thailand or aboard  

 

178791  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1                    2 หน่วยกิต 

 Independent Study I 

 การพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการ

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูบู้รณาการสมองในการประชุมวิชาการหรอืวารสารทางวิชาการ  
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         Developing a conceptual framework about functional brain integrated learning using 

literature review in functional brain integrated learning via academic conferences or academic 

journals. 

 

178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2                          2 หน่วยกิต 

 Independent Study II 

 การพัฒนาข้อเสนอวิจัยด้านเกี่ยวกับการเรียนรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการวิจัยบนฐาน

การทบทวนวรรณกรรมด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ 

ตลอดจนความต้องการของโรงเรยีน ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก 

 Developing a research proposal about functional brain integrated learning using research 

process based on literature review in functional brain integrated learning via academic conferences 

or academic journals, as well as needs in schools, communities, the country, and global society. 

 

178793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3                           2 หน่วยกิต 

 Independent Study II 

 การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้รับการ

เผยแพร่ในการประชุมวิชาการวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรอืในระดับนานาชาติ 

 Developing new knowledge about functional brain integrated learning using research 

processs, which is published in  academic conferences or academic journals at national or 

international levels. 

 

178794 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการวิจัย และการพิมพ์

เผยแพร่ผลการวิจัยด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองในการประชุมวิชาการหรอืวารสารทางวิชาการ  

 Constructing new knowledge about functional brain integrated learning using research-

based process, and publishing research results about functional brain integrated learning via 

academic conferences or journals. 

 

  

30



 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

  178    หมายถึง  สาขาวิชาการเรียนรูแ้บบบูรณาการสมอง 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  เลข 7 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาแกน 

  เลข 1  หมายถึง กลุ่มวชิาเอก 

  เลข 2  หมายถึง กลุ่มวชิาเลือก 

  เลข 8  หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา/ภูมภิาคศึกษา 

  เลข 9  หมายถึง การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์ 

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

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 นางสาวณภัทร ศรีรกัษา* 34404006XXXXX  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์  

สรีรวิทยาทางการแพทย์  

กายภาพบ าบัด  

มหาวิทยาลัยขอนแกน่  

มหาวิทยาลัยขอนแกน่   

มหาวิทยาลัยขอนแกน่  

2554  

2549   

2547  

2 นายภูวดล ดว้งโต  16704000XXXXX  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

นิติวิทยากระดูก  

กายวิภาคศาสตร์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2559  

2552  

2549  

3 นางสาววาทิตา ผจญภัย* 31201012XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์ 

สรีรวิทยาทางการแพทย ์

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2553 

2548 

2537 

4 นางสาววิลาวัลย์ โพธิท์อง 32203001XXXXX 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2546 

5 นางสาววัชราภรณ ์ปรีดา

ภิรมย์  

16599000XXXXX  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวิทยา  

สรีรวิทยา  

กายภาพบ าบัด  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2560  

2551  

2548  

6 นางสาวอรณุยี ์ พรหมศรีห์ 35601008XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

 
วท.บ. 

Sport Science  

วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและการ

ออกก าลังกาย  

กายภาพบ าบัด  

University of Innsbruck, Austria   

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

  

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

2563  

2552  

  

2547  

 

 
  

32



 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

7 นายจารุพล มหิโพด  140050000XXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

ทล.บ 

กายวิภาคศาสตร์ 

กายวิภาคศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2562 

2551 

2549 

8 นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย 36507001XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

วจิัยการศึกษา 

มัธยมศกึษาวทิยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

2550 

2548 

9 นายนรินธน ์นนทมาลย ์ 15299900xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

ค.ม. 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 

เทคโนโลยทีางการศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2560 

2555 

2551 

10 นางสาวพัชรียา อัมพุธ  156010013XXXX  อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

สรีรวทิยา  

วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ

ออกก าลังกาย  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

   

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2563 

2557 

 

2553 

11 นายมารุต แก้ววงศ์  34199002XXXXX  อาจารย์  Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Neurophyiology  

สหสาขาสรีวิทยา  

ชวีวทิยา  

Jichi Medical University, Japan 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

2553 

2549 

2545 

12 นางสาวรัชนีพร กงซุย  34108000XXXXX  อาจารย์  Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Human Physiology   

สรีรวทิยาทางการแพทย์  

กายภาพบ าบัด  

University of Newcastle, Australia   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2560   

2549   

2547  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

13 นางสาววรรณากร                

พรประเสริฐ* 

11799001XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

กศ.ม. 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

วจิัยและประเมินผลการศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2557 

2554 

14 นางสาวศรินธร ธรรมยศ  15099006XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์  

กายวิภาคศาสตร์  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2560  

2556  

2554  

15 นายศานิตย ์ศรีคุณ* 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

ศษ.ม. 

วท.ม. 

ป.บัณฑิต

ทางการ

สอน 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลทางการศกึษา 

คณิตศาสตรศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

 

 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

2550 

2562 

2549 

 

 

2548 

16 นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง  34301007XXXXX  อาจารย์  Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Human Medicine   

กายวิภาคศาสตร์  

ชวีวทิยา  

Medical University of Innsbruck, Austria 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2557   

2549  

2545  

17 นางสาวสนิธุพร  มหารัญ  54409000XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์  

สรีรวทิยาทางการแพทย์  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

 มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2561  

2551   

2546  

18 นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี  34501000XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

ประสาทวทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาทางการแพทย์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

2559  

2548   
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

วท.บ. กายภาพบ าบัด  มหาวทิยาลัยขอนแก่น  2544  

19 นางสาวสุพรรณิการ ์

ลดาวลัย์ 

34409007XXXXX อาจารย์  Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport Science 

สรีรวทิยาทางการแพทย์  

กายภาพบ าบัด  

University of Innsbruck, Austria  
 มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2561   

2552   

2546  

20 นางสาวหทัยชนก ชมภูพื้น  33305007XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

นติวิทิยากระดูก  

กายวิภาคศาสตร์  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  

2561  

2552  

2549  

21 นายอานนท์ พัดเกิด  314060020XXXXX

  

อาจารย์  ปร.ด. 

 
วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์และชวีวทิยา

โครงสร้าง  

กายวิภาคศาสตร์  

ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์์  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

2562  

  

2551  

2549  

หมายเหตุ *อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

- 

  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

แผน ก การท าวิทยานิพนธ์ คือการท าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาการ

เรียนรู้บูรณาสมอง ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้

ค าปรึกษาและควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น

วิทยานิพนธ์ และตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรอืวิชาชีพต่าง ๆ 

แผน ข การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิต

สนใจภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฏีมา

ประยุกต์ใช้ในการท าการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถท า

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและตพีิมพ์หรือเผยแพร่ผา่นสื่อทางวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง

และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ ด้านการเรียนรูบู้รณาสมองได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก2 ช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น 

แผน ข   ช้ันปีที่ 1 ภาคการศกึษาต้น 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 37 (4) หน่วยกิต 

- เรียนรายวิชา 25 หนว่ยกิต 

- ท าวิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต  

แผน ข  เรียนรายวิชาและท าการศกึษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 37 (4) หนว่ยกิต 

- เรียนรายวิชา 31 หนว่ยกิต 

- ท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ 

5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตกลุ่มละ 1 ท่าน 
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5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกเรื่อง และด าเนินการศึกษาหัวข้อคัด

สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา น าแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า 

ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง 

5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรร

ทางการเรียนรู้บูรณาการสมอง 

5.6.2 ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจัย 

5.6.4 คณาจารย์ผูส้อนประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

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

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความสามารถในการบูร

ณาการศาสตร์ทางหลักสูตร

และการสอน วิทยาการวิจัย 

และประสาทวิทยาศาสตร์ 

1.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มกีาร

ผสานแตล่ะศาสตรว์ิชา 

1.2 แตล่ะรายวิชามีอาจารย์จากแต่ละศาสตร์วิชาด าเนินการสอน เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันแบบพหุวิทยาการแบบกลมกลืนศาสตร์ 

2. ความสามารถด้านการ

วิจัย และการพัฒนา

นวัตกรรมการศกึษา 

2.1 จัดการเรียนรู้ที่ใชว้ิจัยเป็นฐานในแตล่ะรายวิชา และใช้

กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมอืหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนลงภาคสนาม เป็นการเรียนรู้จาก

การลงมือปฏิบัติงานจรงิ  

3. มีกระบวนการคิดอย่างมี

เหตุผล 

 

3.1 ให้ท าการสรุป จากข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีที่ก าหนดให ้ซึ่งขอ้มูลนั้น

อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ 

3.2 ก าหนดขอ้มูล เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ขึ้น  

แล้วให้บอกเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรอืคัดค้าน 

3.3 ฝึกการตั้งสมมตฐิานซึ่งเป็นการคาดคะเนค าตอบที่เป็นไปได้ จาก

ข้อมูล หรือความรู้ 

4. มีภาวะผูน้ า มีความ

รับผิดชอบ และมีวนิัยใน

ตนเอง 

4.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ให้นสิิตตอ้งท างานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

4.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ 

ให้นสิิตรว่มกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออก 

4.3 ก าหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรูใ้นกลุ่ม ปลูกฝังการมีวินัย 

ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบ 

ต่อสว่นรวม 

5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

5.2 จัดการเรยีนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นฐาน 

ให้ความส าคัญและปลูกฝังใหน้ิสติมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการ

ด ารงชีวติอย่างตอ่เนื่องตลอดหลักสูตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) บรรยายให้นิสิตตระหนักถึงลักษณะและความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 และ/หรือยกตัวอย่างลักษณะของครูที่มีและไม่มีลักษณะ

กัลยาณมิตรธรรม พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของครูทั้ง 2 ลักษณะนี้ และ/หรือ

ยกตัวอย่างปัญหาในปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากครูขาดคุณธรรมจรยิธรรม พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างของ

ข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับครูและเด็ก ให้นิสิตได้ช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา

เหล่านั้น พร้อมกับช่วยกันระดมความคดิเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

  (2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์นอกห้องเรียนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การเสียสละ 

การให้อภัยและการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ/หรือสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการท างานเพื่อชุมชน 

การพัฒนาชุมชนโดยใช้การศกึษา โดยการที่อาจจะให้นสิิตได้ลงพื้นที่จริงไปพบปะประชาชน จัดกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยใช้การศึกษาที่นิสิตได้ศึกษาไปนั้นเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อให้

นิสติได้เล็งเห็นคุณค่ารู้สกึรักและปกป้องชุมชน 

  (3) ผูส้อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแกศิษย์ โดยให้

ความส าคัญกับความตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรยีนและความซื่อสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

และเคารพกฎเกณฑแ์ละสิทธิของตนเองและผูอ้ื่น 

  (4) ให้ความส าคัญกับการเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผู้อื่น โดย

สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย การเข้าช้ันเรียน การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามค าสั่งที่มอบหมาย 

เพื่อให้รู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง พร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแนว

ทางแก้ไข 

  (5) สอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม โดยมอบหมายงานให้ท า

นอกช้ันเรียนและภายหลังเสร็จสิ้นภาระงานชิ้นนั้นให้เพื่อนร่วมกันประเมินความมีส่วนร่วมหรือความ

ร่วมมอืของนักเรียนแต่ละคน  เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท างานรว่มกับผูอ้ื่นและให้น าเสนองานหน้าชัน้ 

  (6) มอบหมายภาระงานให้ท าโดยเน้นการท างานเพื่อสาธารณะประโยชน์  
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 2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มอบหมายใหท้ ารายงานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครู และ/หรอื 

(2) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ

สังคม 

  (4) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนใน

ชั้นเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมี

การลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ื่น 

(5) ประเมนิจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรยีน 

(6) ประเมนิจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง สม่ าเสมอ 

 2.2 ความรู้ 

        2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

    2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจหลักการ มีความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีด้านการศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและ

จากประสบการณ์ เพื่อเน้นใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติส่งผลผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่าง

แท้จรงิ 

(2) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาเรื่องความเป็นครูไว้กับการสอนทุกหัวข้อ             

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการศกึษา และ/หรือมอบหมายการค้นคว้าพิเศษให้กับนิสิตโดยให้เชื่อมโยงเรื่อง

ความเป็นครูกับหัวข้อต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์

เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นครูมาให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษาในเนื้อหา

เรื่องความเป็นครู 

(3) สอดแทรกกิจกรรมหรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้ทางวิชาการที่

ส าคัญ เช่น การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นสิิตได้เห็นภาพของเหตการณห์รอืข่าวสารที่ยกตัวอย่างมา 

(4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของ

สาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ บูรณาการความรู้ โดนการบูรการความรู้ของศาสตร์หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ให้

เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา   
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        2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

      (1) การมอบหมายงานพิเศษ และ/หรือการน าเสนอหน้าช้ันเรียน และ/หรือคะแนนการ

มีส่วนร่วมในช้ันเรียน และ/หรือคะแนนด้านการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการประเมินผลจากการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรยีนทั้งในชั้นเรียน  และนอกชั้นเรียน 

 (2) ประเมินจากการสอบและการเก็บคะแนน และ/หรือประเมินจากความสามารถใน

การบูรณาการหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและ

รายบุคคลกับบทบาทความเป็นครู 

 (3) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การเล่น

บทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบหรือการต่อยอดความรู้จาก

กิจกรรมที่ก าหนด เป็นต้น 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ 

เพื่อตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

  (2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการ

พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

  (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

 (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมี

วิจารณญาณ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยเน้นการฝึกทักษะการวางแผนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ

จ าลองสถานการณฉ์ุกเฉิน การอา่นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา 

  (2) เน้นให้นสิิตประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลใหม ่ๆ ในการค้นหาข้อเท็จจริงให้ศกึษา ค้นคว้า 

เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใ้หม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง หรือการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุป

สาระความรู ้แนวคิด และข้อคิดจากจัดการเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียน นอกสถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์

ตรง และ/หรือมอบหมายหัวข้อรายงานให้นิสิตโดยก าหนดให้ใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และให้น า

วิธีการทางการวิจัยมาใชใ้นการค้นหา 

  (3) ให้นิสิตร่วมกันวิเคราะห์วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้น าทางการศึกษาแต่ละยุค

สมัย และ/หรือจ าลองสถานการณ์โดยให้นิสิตแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้

จากห้องเรยีนหรอืน าความรูท้ี่เรยีนมาประยุกต์ใชด้้วย 

  (4) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหา

ความรู้ใหม่ สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเป็นรายงานผลการค้นคว้า   เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง   

     (5) จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้

ความรู้และความสามารถที่ตนได้ศึกษามาในการทดลองประกอบวิชาชีพที่ตนสนใจในอนาคต หรือเมื่อ

นิสติพบปัญหาจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง นิสติก็จะสามารถรับมอืหรอืแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เมื่อ

ต้องพบเจออีกในอนาคต 

  2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) ให้คะแนนด้านการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการแก้ไข

ปัญหา โดยการประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ การต่อยอดความรู้และทักษะในแก้ปัญหาและ

ผลลัพธ์ที่ได้ 

   (2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้และความหลากหลายของแหล่งข้อมูล จากการ

น าเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนก าหนดและ/หรือประเมินจากความถูกต้องของ

แหล่งสารสนเทศที่นิสิตเลือกใช้และความถูกต้องของกระบวนการวิจัยและจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/

วิเคราะห ์/สังเคราะห ์ความรู ้

   (3) ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมายและความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาแนวทางผู้เรียน

และวงการวชิาชีพ รวมถึงกาประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู ้และการตอ่ยอดความรู้ร 

   (4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือประเมินจากความมีเหตุผลในการ

วิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาและการวิจารณ์จากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาของผู้เรียน

ตั้งแต่ขั้นตอน การสังเกต การตั้งค าถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่ากลุ่ม

เพื่อนอย่างสรา้งสรรคแ์ละ/หรือประเมินจากชิ้นงานและการมสี่วนรว่มในห้องเรียน 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา ได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ                 

   (1) สอดแทรกไว้ในบทเรียนเรื่องจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และ/หรือ

มอบหมายงานกลุ่มที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความปรองดองที่มีผลต่อการจัดการศึกษา 

และให้นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ/หรือสอนเรื่องการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมที่เหมาะสมโดยให้

นิสติท าแบบทดสอบของกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือสอนเรื่องการใชชี้วติเชงิบวก 

 (2) จัดให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้ตามพร้อมทั้ง

ก าหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผดิชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม ในฐานะสมาชิกกลุ่มในกิจกรรม 

ที่มอบหมายให้ท างานกลุ่ม ก าหนดให้นิสิตผลัดเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้นิสิตผลัดกันเป็นผู้

ประเมินพรอ้มทั้งให้เหตุผลประกอบ 

(3) สอดแทรกในบทเรียนเรื่องความมุ่งมั่นในการท างาน การเป็นแบบอย่างที่ดี และการ

เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น การใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง ให้นิสิตรู้จักหน้าที่ทางสังคม

ของตนเองและส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดขีองสังคมไทย และสังคมโลก 

(4) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการสอนวิชาความเป็นครู และ/หรือให้นิสิต

ท างานกลุ่มโดยผลัดกันเป็นทั้งผู้น าและผูต้าม 

(5) ก าหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า 

และผูต้าม ที่เหมาะสม มอบหมายงานกลุ่มหรอืงานที่ต้องมกีารตดิต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 

(6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย งานเดี่ยวหรืองาน

กลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม 

   2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(1) ให้สมาชิกในกลุ่มประเมินคะแนนมนุษยสัมพันธ์ การให้ความร่วมมือและความ

รับผิดชอบแก่สมาชิกที่เหลือ โดยใหแ้จ้งเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้สอนด้วย และ/หรือให้อาจารย์ภาคสนาม

เป็นผู้ประเมิน  

(2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผู้ตามที่ดี และความรับผิดชอบโดยให้

นิสติประเมินกันเองด้านการมคีวามสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ื่น และ/หรือให้นสิิตผลัดกันประเมินบทบาทการเป็น

ผูน้ าและผูต้าม พร้อมทั้งระบุเหตุผลการให้คะแนน 

(3) ก าหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระท าที่ผดิกติกา เชน่ การเข้าเรียนสาย การส่งงาน

หลังก าหนด เป็นต้น   
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 2.5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

เสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) จัดการฝึกอบรมการน าเสนอผลงานให้กับนิสิตในทุกระดับช้ัน และ/หรือเชิญวิทยากร

พิเศษบรรยายนิสิตเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และ/หรือมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและให้

น าเสนอหน้าช้ันเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะการสื่อสาร 

การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ/หรือให้นิสิตแสดงความ

คิดเห็นตอ่การน าเสนอของเพื่อนหนา้ช้ันเรยีน 

 (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผู้้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ 

และ/หรือจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ/หรือมอบหมายงานที่ให้นิสิตใช้

เทคโนโลยีในการสง่ผลงาน 

 (3) น าเสนอตัวอย่างการแสวงหาและการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา และ/

หรือมอบหมายงานรายบุคคลที่เน้นการประมวลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ   ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหข์้อมูลสถิตพิืน้ฐาน 

 (4) จัดการอบรมเพิ่มเติมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอย่างเข้มข้น และ/หรือ ให้

นิสิตร่วมกันน าเสนอตัวอย่างที่เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพพร้อมกับให้วิเคราะห์สาระที่ส่งมากับ

ข้อมูลนัน้ ๆ 

 (5) มอบหมายงานที่ต้องให้นิสิตต้องสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี  เพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์ 

ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการ และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มา

ของขอ้มูล 
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 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และ/หรือประเมินจาก

ความคิดสรา้งสรรคใ์นการน าเสนอผลงาน 

 (2) ประเมินจากความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมโครงการ/ฝกึอบอม และ/หรือประเมินจาก

ชิน้งานที่ได้รับมอบหมายใหท้ า และ/หรือประเมินจากความถูกต้องในการน าเสนอ 

 (3) ประเมินจากความสามารถในการจัดการข้อมูลและความถูกต้องในการน าเสนอ 

 (4) ให้นิสติผลัดกันให้คะแนนความถูกต้อง 

 (5) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถในการ

ตีความค่าสถิตเิบือ้งตน้ ในบทความตา่ง ๆ หรอืจากงานวจิัย 

 

 2.6 สุนทรียภาพ 

     2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

     (1) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ

สากล เชน่ กิจกรรมการชมภาพยนตร ์ละคร การแสดงดนตรี หรอืเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 

            2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

      (1) ผลประเมินในรายวิชาหรอื ผลประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

   2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

    2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

          (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ 
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   2.8  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

 2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวทิยาการจัดการเรียนรู้ 

(1) มีความรูค้วามเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศกึษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา

ตามความเช่ือในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ

และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรยีน การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนโดยใช้

แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

บริบทที่ตา่งกันของผู้เรยีนและพื้นที่ 

(2) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ

ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี

ข้อจ ากัดทางกาย 

(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ

การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 

ด้วยความความซี่อสัตย์สุจรติ มีวนิัยและรับผดิชอบต่อผู้เรยีนโดยยึดผู้เรยีนส าคัญที่สุด 

(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความสะดวก

และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม

ศักยภาพ 

(5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เชน่ ทักษะการเรียนรู ้ทักษะการรูเ้รื่อง ทักษะการคิด ทักษะ

ชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาผู้เรยีน และการพัฒนาตนเอง 

     2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(1) ในรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ

พัฒนาการของมนุษย์และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ/หรือมอบหมายงานให้นิสิต

วิเคราะหแ์ละออกแบบการสอนบุคคลกรณีศึกษาเชน่ ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษพร้อมทั้งน าเสนอ 

(2) เน้นให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ความสามารถใน

การบูรณาการ และ/หรือในรายวิชาที่เน้นการคิด วิเคราะห์ ฝึกให้นิสิตใช้กระบวนการเชื่อมโยงองค์

ความรู ้โดยการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหรอืสถานการณก์ารศกึษาที่มคีวามน่าสนใจ 
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(3) ก าหนดหัวข้อให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเน้นให้ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการ

สอนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

 2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และความถูกต้องในหลักวิชาการ และ/

หรอืประเมินจากความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการศกึษาใหเ้หมาะกับผู้เรียน 

และ/หรือประเมินจากความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

(2) บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ 

เข้าใจเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบได้ถูกต้องตามเกณฑก์ารเรียนการสอน 

(3) ดูจากผลงานที่มอบหมายและความสอดคล้องกับเนื้อหา และ/หรือให้ผู้เรียนประเมิน

กิจกรรม และ/หรือประเมินสถานการณ์จ าลองด้วยตนเอง พร้อมบอกเหตุผลและวิธีการปรับปรุงตัวเอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

1) หมวดวิชาแกน  

178701 ระเบียบวธีิวิจัยทาง 

พหวุทิยาการ •    • • •  •  • •    • •         

178702 การออกแบบ

นวัตกรรมการเรียนรู้

บูรณาการสมอง 
  •  • • • •      •            

178703 วทิยาการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการ

สมอง 

 

• •  • • • •  • • •  •  •      • • • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.2.1 วิชาเอก 

178711 วิทยาการวิจัยและ

การวิเคราะหข้์อมูลข้ัน

สูงทางพหุวทิยาการ 
•    • • •  •  • •    • •         

178712 ประสาทวทิยาข้ัน

พื้นฐานส าหรับ

ศึกษาศาสตร์ 
 •   • • • • • •  • •   •         

 

178713 ประสาทวทิยาเชิง

พุทธปิัญญาทาง

การศึกษา 
  •  • • • • • •  • •   •         

 

178714 การวิเคราะหเ์ชงิ

วิพากษ์ปัญหาการ

เรียนรูแ้บบอิง

เนือ้หาวิชา 

•   • • • • •  • •   • • •          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

177781 สัมมนา   • • • • • • •   • •   • •   •   • • • 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก 

178721 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ

การฝึก

ความสามารถเชงิ

พุทธิปัญญา 

  •  • • • •      •   •         

178722 จิตวทิยาและ

พฤตกิรรมทางการ

ศกึษา 
  •  • • •   •  •    •          

178723 ปฏบัิตกิารทดลอง

การเรียนรู้บูรณาการ

สมอง 
 •   • • •   • •  •   •          
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

178724 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชพีดา้นสะ

เต็มศึกษา 
    •  • • • • •  • •   •    •     

3) วทิยานิพนธ ์

178794 วทิยานพินธ์ • • • • • • • • • • • • • • • • •   •   • • • 

4) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ  

146700 ภาษาอังกฤษแบบ     

เข้มส าหรับระดับ 

 บัณฑิตศกึษา 
    •   •         •      • •  

177782 ภูมิภาคศึกษา • •   • • •   • •   • •  •   •      
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข  

รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

1) หมวดวิชาแกน  

178701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 

พหวุิทยาการ •    • • •  •  • •    • •         

178702 การออกแบบ

นวัตกรรมการเรียนรู้

บูรณาการสมอง 
  •  • • • •      •            

178703 วทิยาการจัดการ

เรียนรูบู้รณาการ

สมอง 
• •  • • • •  • • •  •  •      • • • • • 

2) หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

2.2.1 วิชาเอก 

178711 วิทยาการวิจัยและ

การวิเคราะหข้์อมูลข้ัน

สูงทางพหุวทิยาการ 
•    • • •  •  • •    • •         

50   
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

178712 ประสาทวทิยาข้ัน

พื้นฐานส าหรับ

ศึกษาศาสตร์ 
 •   • • • • • •  • •   •         

 

178713 ประสาทวทิยาเชิง

พุทธปิัญญาทาง

การศึกษา 
  •  • • • • • •  • •   •         

 

178714 การวิเคราะหเ์ชงิ

วิพากษ์ปัญหาการ

เรียนรูแ้บบอิง

เนือ้หาวิชา 

•   • • • • •  • •   • • •          

177781 สัมมนา   • • • • • • •   • •   • •   •   • • • 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก 

178721 เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่

การฝึกความสามารถ

เชิงพทุธปิัญญา 
  •  • • • •      •   •         
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

178722 จติวิทยาและ

พฤติกรรมทางการ

ศึกษา 
  •  • • •   •  •    •          

178723 ปฏิบัตกิารทดลองการ

เรียนรูบู้รณาการ

สมอง 
 •   • • •   • •  •   •          

178724 ชุมชนแหง่การเรยีนรู้

ทางวชิาชีพด้านสะ

เต็มศึกษา 
    •  • • • • •  • •   •    •     

3) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

178791 การศึกษาคน้คว้าด้วย

ตนเอง 1 
• • • • • •  • • •  •  • • • • 

    
• • • • 

178792 การศึกษาคน้คว้าด้วย

ตนเอง 2 
• • • • • •  • • •  •  • • • • 

    
• • • • 
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รายวิชา 

1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลกิภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

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

178793 การศึกษาคน้คว้าด้วย

ตนเอง 3 
• • • • • • • • • • • •  • • • • 

•    
• • • • 

4) รายวิชาบังคับไมน่ับหน่วยกติ  

146700 ภาษาอังกฤษแบบ     

เข้มส าหรับระดับ 

 บณัฑิตศึกษา 
    •   •         •         

177782 ภูมิภาคศึกษา • •   • • •   • •   • •  •   •      
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนสิิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและน าไปด าเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ

รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการ

สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามร้อยละของรายวิชาที่ก าหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รวมถึงผลงานของนิสิต 

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

ด าเนินการโดยจัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 

ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และน าผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2558 ดังนี้  

1. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

 1.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ  

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า

รับฟังได้  
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 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2. ปริญญาโท แผน ข  

  มีระยะเวลาการศึกษาตามก าหนด ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด สอบผ่าน

ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4  

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  

ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ

เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนา้ที่ของ

อาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อ

ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยใน  

แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ

ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

2.1.2 ออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยคณาจารย์ นิสิต และ

ผูเ้กี่ยวข้องที่มสี่วนรว่ม 

2.1.3 จัดโครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูทุ้กปี 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักพัฒนาการเรียน  

การสอนและความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพครู 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ประกอบด้วยจ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษา และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรม 

จรยิธรรม ความรู ้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ ทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการปฏิบัติการทางวิ ชาชีพ รวมทั้งการได้งานท าหรือ 

ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศกึษา 

 

3. นิสิต 

 การรับนิสติ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา การส่งเสริมและ พัฒนานิสติ โดยการควบคุม

การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ       

ในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โดยมีผลที่เกิดกับนิสติ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสติ อัตราการส าเร็จการศกึษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสติ 

 

4. คณาจารย์ 

 การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร

อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยการ

รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหนง่ทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ SCOPUS และผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์  และความพึงพอใจของ

อาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้ค านึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า

ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

2. การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาก าหนดผู้สอน การ

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

เรียนการสอนในระดับบัณฑติศกึษาที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการ

ตีพมิพ์ผลงานในระดับบัณฑติศกึษา 

3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ

การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

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

บัณฑติศกึษา 

โดยมุ่งเนน้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

วิทยาลัยการศึกษาจัดให้มีระบบการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ

เรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

เป็นต้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี

การศกึษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผา่น คือมกีารด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งชี ้มีผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแตล่ะปี 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม

ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 
  
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.  มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 
 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

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

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ      

ปีการศึกษา 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์  

การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน 

    การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 
ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ 

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่  

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่บัณฑติใหม่ 

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 
  ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแตล่ะปี 9 11 12 12 12 

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

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์

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

ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ

และตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา 

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้าน หลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด ในรายละเอียดหลักสูตร

และรายวิชา 

1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

1.1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ที่เยี่ยมสอนตามข้อก าหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกหนว่ยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตร 

ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูร้ับบริการ และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต 

2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของหลักสูตร 

โดยคณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผูใ้ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการทยีบโอนผลการเรยีน ระดับบัณฑติศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551   วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กายวิภาคศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549   วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยาเชงิอนุรักษ์)  

มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ซ 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางที่ 1 ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 นางสาวณภัทร ศรีรักษา* 34404006XXXXX  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

ปร.ด. 

วท.ม. 

 
วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์  

สรีรวทิยาทาง

การแพทย ์ 

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2554  

2549 

   

2547  

360 360 360 360 360 

2 นายภูวดล ด้วงโต  16704000XXXXX  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

นติวิทิยากระดูก  

กายวิภาคศาสตร์ 

กายภาพบ าบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2559  

2552  

2549  

360 360 360 360 360 

3 นางสาววาทิตา ผจญภัย* 31201012XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

 

พย.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาทาง

การแพทย ์

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2548 

 

2537 

360 360 360 360 360 

4 นางสาววลิาวัลย์ โพธ์ิทอง 32203001XXXXX 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

กศ.ม. 

ศศ.บ. 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2556 

2551 

2546 

360 360 360 360 360 

5 นางสาววัชราภรณ ์ 

ปรีดาภิรมย์  

16599000XXXXX  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

สรีรวิทยา  

สรีรวิทยา  

กายภาพบ าบัด  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2560  

2551  

2548  

360 360 360 360 360 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

6 นางสาวอรุณีย์  พรหมศรีห ์ 35601008XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

 
 

วท.บ. 

Sport Science  

วทิยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการ

ออกก าลังกาย  

กายภาพบ าบัด  

University of Innsbruck, Austria    

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

  

 
 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

2563  

2552  

 
  

2547  

360 360 360 360 360 

7 นายจารุพล มหิโพด  140050000XXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

ทล.บ 

กายวิภาคศาสตร์ 

กายวิภาคศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2562 

2551 

2549 

360 360 360 360 360 

8 นางสาวนริศรา เสอืคลา้ย 36507001XXXXX อาจารย์ ค.ด. 

 

ค.ม. 

ค.บ. 

การวัดและประเมินผล

การศึกษา 
วจิัยการศึกษา 
มัธยมศกึษา

วทิยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

 

2550 

2548 

360 360 360 360 360 

9 นายนรินธน ์นนทมาลย ์ 15299900xxxxx อาจารย์ ค.ด. 

 

ค.ม. 

 

กศ.บ. 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยแีละสื่อสาร

การศึกษา 

เทคโนโลยทีางการ

ศกึษา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2560 

 

2555 

 

2551 

360 360 360 360 360 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

10 นางสาวพัชรียา อัมพุธ  156010013XXXX  อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

สรีรวทิยา  

วทิยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการ

ออกก าลังกาย  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

   

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2563 

2557 

 

2553 

360 360 360 360 360 

11 นายมารุต แก้ววงศ์  34199002XXXXX  อาจารย์  Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Neurophyiology  

สหสาขาสรีวิทยา  

ชวีวทิยา  

Jichi Medical University, Japan 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

2553 

2549 

2545 

360 360 360 360 360 

12 นางสาวรัชนีพร กงซุย  34108000XXXXX  อาจารย์  Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Human Physiology   

สรีรวทิยาทาง

การแพทย ์ 

กายภาพบ าบัด  

University of Newcastle, Australia   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2560   

2549   

2547  
360 360 360 360 360 

13 นางสาววรรณากร                

พรประเสริฐ* 

11799001XXXXX อาจารย์ กศ.ด. 

 

กศ.ม. 

 

วท.บ. 

วจิัยและประเมินผล

การศึกษา 

วจิัยและประเมินผล

การศึกษา 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

 

2557 

 

2554 

360 360 360 360 360 

14 นางสาวศรินธร ธรรมยศ  15099006XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์  

กายวิภาคศาสตร์  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2554  

2556  

2560  

360 360 360 360 360 

 

174



 

 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

15 นายศานิตย ์ศรีคุณ* 

 

33113001XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศษ.ม. 

 

วท.ม. 

ป.บัณฑิต

ทางการ

สอน 

วท.บ. 

หลักสูตรและการเรียน

การสอน 

การวัดและประเมินผล

ทางการศกึษา 

คณิตศาสตรศกึษา 

การสอนคณิตศาสตร์ 

 

 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

 

 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

2558 

 

2550 

 

2562 

2549 

 

 

2548 

360 360 360 360 360 

16 นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง  34301007XXXXX  อาจารย์  Ph.D. 

 
วท.ม. 

วท.บ. 

Human Medicine. 

   

กายวิภาคศาสตร์  

ชวีวทิยา  

Medical University of Innsbruck, 

Austria  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2557 

 
2549 

2545 

360 360 360 360 360 

17 นางสาวสนิธุพร  มหารัญ  54409000XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

 
วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์  

สรีรวทิยาทาง

การแพทย ์ 

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

 
 มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2561 

2551 

 
2546 

360 360 360 360 360 

18 นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี  34501000XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาทาง

การแพทย ์ 

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

2559 

2548 

2544 
360 360 360 360 360 
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ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 

คุณวุฒ ิ

 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

19 นางสาวสุพรรณิการ ์

ลดาวลัย์ 

34409007XXXXX อาจารย์  Ph.D. 

 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

Psychology and Sport 

Science 

สรีรวทิยาทาง

การแพทย ์ 

กายภาพบ าบัด  

University of Innsbruck, Austria 

 
 มหาวทิยาลัยขอนแก่น   

 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2561  

  

2552  

  

2546  

360 360 360 360 360 

20 นางสาวหทัยชนก ชมภูพื้น  33305007XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

นติวิทิยากระดูก  

กายวิภาคศาสตร์  

กายภาพบ าบัด  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น  

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรต ิ 

2561  

2552  

2549  
360 360 360 360 360 

21 นายอานนท์ พัดเกิด  314060020XXXXX  อาจารย์  ปร.ด. 

 
วท.ม. 

วท.บ. 

กายวิภาคศาสตร์และ

ชวีวทิยาโครงสร้าง  

กายวิภาคศาสตร์  

ชวีวทิยาเชงิอนุรักษ์์  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

มหาวทิยาลัยมหดิล  

2562  

  

2551  

2549  

360 360 360 360 360 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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