หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ - นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
5
6
6
8
9
9
9
10
11
11
11
11

สารบัญ (ต่อ)

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต

หน้า
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
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17
18
21
25
32
32
36
36
36
36
36
36

สารบัญ (ต่อ)

5.5 การเตรียมการ
5.6 ประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หน้า
36
37
38
39
39
40
41
42
44
45
45
46
48

56
56
56
58
58
59
59
59
59
60
60

สารบัญ (ต่อ)

7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินผลของการสอน
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หน้า
61
63
63
64
64
65
80
83
89
92
95
128
172
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
Master of Education Program in Functional Brain Integrated Learning
(Multidisciplinary)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0453
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Functional Brain Integrated Learning
(Multidisciplinary)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

การศึกษามหาบัณฑิต (การเรียนรูบ้ ูรณาการสมอง)
กศ.ม. (การเรียนรู้บูรณาการสมอง)
Master of Education (Functional Brain Integrated Learning)
M.Ed. (Functional Brain Integrated Learning)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต (การเรียนรูบ้ ูรณาการสมอง) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 78(11)/2563 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรมีค วามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการและนักวิจัยด้านการเรียนรูบ้ ูรณาการสมอง
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 นักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถานศึกษา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นางสาวณภัทร
ศรีรักษา

นางสาววาทิตา
ผจญภัย

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
34404006XXXXX

31201012XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์
กายภาพบาบัด
ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์

พย.บ.
3

นางสาววรรณากร
พรประเสริฐ

11799001XXXXX

อาจารย์

กศ.ด.
กศ.ม.
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นายศานิตย์ ศรีคุณ 33113001XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
วท.ม.

วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สถิติ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา

ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์
วท.บ.

คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554
2549

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2547
2553
2548

มหาวิทยาลัยมหิดล

2537

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2554
2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2562

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผู้นาและผู้บริหารการศึกษา กระทา
ขึ้นโดยการพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้รากฐานของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ที่เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการ
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เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังยึดมั่นในการบูรณาการแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาไปพร้อม ๆ
กับการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดาเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ ขณะเดีย วกัน
ก็จาเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ด้านการพั ฒนา และเสริมสร้างศัก ยภาพคนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศัก ยภาพคนตลอดช่วงชีวิ ต
การยกระดั บ การศึ ก ษา และการเรี ย นรู้ ใ ห้ มีคุ ณ ภาพเท่า เทีย มและทั่ วถึ ง การปลู ก ฝั ง ระเบีย บวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดี
มีสุขของครอบครัวไทย และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีส่วนสาคัญในการสร้างกลไกในการพัฒนา
ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทางาน ให้ เป็นผู้ที่ทรงความรู้
มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศในยุค Thailand
4.0 ที่จะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
จากกรอบของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขา้ งต้น นามาซึ่งกระบวนการ
และแนวคิดการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้นั้น ประเทศจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพแห่งความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการของประเทศ ภู มิ ภ าค และท้ อ งถิ่ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เ พื่อ
พั ฒนา นอกจากนั้นจะต้องมีลั ก ษณะพิเ ศษ คือ การเป็นนัก วิชาการที่มีความรู้ ใ นลัก ษณะพิเ ศษคื อ
พหุ วิ ท ยาการ (Multiple Disciplinary) แบบกลมกลื น ศาสตร์ (Transdisciplinary) หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาท้องถิ่น
ภูมภิ าคและประเทศชาติได้
ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสแห่งความเปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยีและความเป็น
โลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รูปแบบก็ดี วิธีการ
ตลอดจนเทคนิคและการจัดการที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นอดีตไม่สามารถนามาใช้
เป็นแบบอย่างในการคลี่คลายวิกฤติแห่งปัญหาได้อีกต่อไป การเรียกร้องหาทางปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติยังเป็นความจาเป็นที่รีบด่วน ดังจะปรากฏตลอดมาว่าได้เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และนาไปแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผลให้ครู บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัย
ทางการศึกษาจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ ออกแบบวิทยาการจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา ให้เห็นความรวดเร็ว และปรับตัวตามกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มี
การผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติและมีการปรับไปใช้แนวคิดระดับโลกมาแก้ไขปัญหา พร้อม
ทั้งประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากหลากหลายสาขาวิชา หรือที่เรียกว่า พหุวิทยาการ (Multiple Disciplinary) แบบ
กลมกลืนศาสตร์ (Transdisciplinary) ได้ โดยเฉพาะ 3 ศาสตร์วิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรและการสอน เป็น
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินการของหลักสูตร และกระบวนการสอน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่
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หลักของวิชาชีพครู 2) วิทยาการวิจัย เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความจริงทุกรูปแบบ ซึ่ง
ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่ง ของกระบวนการศึกษา และ 3) ประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานของสมองและระบบประสาท การหลอมรวมทั้ง 3 ศาสตร์วชิ าทาให้เกิด
ศาสตร์ใหม่ ที่เรียกว่า “การเรียนรู้บูรณาการสมอง (Brain integrated Learning : FuBIL) อันเป็นศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางหลักสูตรและการสอนที่ใช้ประสาทวิทยาศาสตร์เป็นฐานและวิทยาการวิจัย
เป็นเครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรุ้ความจริง ด้วยเหตุนีค้ รู บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัยทางการ
ศึกษาจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึกษา จาเป็นจะต้องเรียนรู้
การเปลี่ย นแปลงและผลกระทบอันจะเกิดขึ้น เพื่อจะนาความรู้พหุสาขาเหล่านี้ไ ปประยุ กต์ใช้ สู่การ
พัฒนาศักยภาพแห่งตนอันจะนาไปสู่ การปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้ นอกจากนี้จะบังเกิดความสอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ผูบ้ ริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ดังปรากฏ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 156 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หน้า 43-54
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สั งคม การด าเนินชีวิต ความก้ าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีก ารเปลี่ย นแปลงเนื้อหาสาระและ
ผสมผสานหลากสายสาขาวิชา เป็นพหุวิชาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่สาคัญในการใช้ชีวิต และการทางานในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต และอาชีพ อีกทั้งปัจจุบัน
การพัฒนาองค์กรทางการศึกษามีครู ที่แสวงหาความก้าวหน้า ประสงค์จะศึกษาหาความรู้ด้านการการ
เรีย นการสอน หรือการจัด การเรีย นรู้เ ป็นจานวนมาก เนื่องจากข้อบังคับ ของคุรุสภาที่ก าหนดว่า ผู้
ประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเ ทศก์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมี
คุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ดั ง นั้ น ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ของการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการการจัดการเรียนรู้ วิทยาการจัดการเรียนรู้ วิทยาการ
วิจัยและสถิติ ประสาทวิทยาศาสตร์ การออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มี
ความรู้พหุวิชา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อ การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิทยาลัยการศึก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิตและพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่
หลักสูตรและการสอน วิทยาการวิจัยและสถิติประยุกต์ และประสาทวิทยาศาสตร์ ผสานเข้าด้วยกั น
เพื่อขยายพรมแดนทางการศึกษา เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางการวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
หรืออาจเรียกแนวคิดนีว้ ่า พหุวิทยาการ (Multiple Disciplinary) แบบกลมกลืนศาสตร์ (Transdisciplinary)
เป็นแนวคิดที่สาคัญมาก และมีงานวิจัยจานวนมากในยุคปัจจุบันที่ยอมรับว่าแนวคิดนีส้ ามารถพัฒนาคน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง (Functional Brain Integrated
Learning) อันเป็นการผสาน 3 ศาสตร์สาขาวิชาข้างต้นดังที่กล่าวมา
นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการ
สมอง มีค วามทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เ ปลี่ย นแปลงไป ครอบคลุมความรู้ท างวิชาชี พ
มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนรู้บูรณาการ
สมอง มีทักษะและความรู้ที่หลากหลาย มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหาการศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียน
ต้องยึดถือจรรยาบรรณ และมีความมุง่ มั่นในวิชาชีพเป็นหลักสาคัญในการพัฒนา
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชาชน ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ พะเยา แพร่ น่ า น ล าปาง ล าพู น เชี ย งราย
แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น
ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึง การพัฒนาต่อยอด
การศึกษาในสาขาการศึกษา และสาขาวิชาอื่นที่สนใจงานด้านการศึกษาหรือการเป็นครู โดยมีพันธกิจ
ที่สาคัญ 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลัก ที่ต้องทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ
ให้ส อดคล้องกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา (Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิด ชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมของอาจารย์ค วบคู่ไ ปกั บ การพั ฒนามาตรฐานทางวิช าการด้วย การจัดการศึ ก ษ า
ในอนาคต จะต้องหาวิธีการและรู ปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษา
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ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน
ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และ
วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย
(2) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมที่มีรูป แบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ใ ช้ทุน
ปัญญามากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟู และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา
ระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้
ความส าคั ญ และมุ่ ง เน้ น การวิ จั ย พื้ น ฐาน โดยควบคู่ ไ ปกั บ การวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเรีย นการสอนที่มี ป ระสิ ท ธิผ ล และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ตลอดจนเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัยให้
สามารถด าเนิ น การในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว น หรื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
(3) ด้านการบริการวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มุ่ ง เน้ น การบริ ก ารวิ ช าการในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
มากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น การบริ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต การบริ ก ารทางด้ า น
การแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท ควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษา
โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการ
ให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดยการดาเนินการอาจจะ
ต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน
เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม
ในประชาคมโลกทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยการท านุ บ ารุ ง และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมขอ งสั ง คมไทย
เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้
เพื่อนาไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกั น
ในประชาคมโลกอย่างมีเ อกลั กษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
12.2.2 พันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มีพันธกิจสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
(1) เป็นวิทยาลัยชั้นนาด้านการศึกษาที่มคี ุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
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(2) เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอื อาชีพสู่สากล
(3) เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
(4) เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ ให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศึกษา
(5) เป็ น วิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมบนพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมและ
ภูมปิ ัญญาไทย เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน
(6) เป็นวิทยาลัยที่มงุ่ เน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(7) เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
การศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง ตอบสนอง
พั นธกิ จของมหาวิท ยาลั ย และวิท ยาลัย การศึกษา ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษาให้ กั บ ประชาชนในเขตภาคเหนื อ ตอนบน โดยเน้ น การสร้ า งมหาบัณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในสังคมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชน
สั ง คมและประเทศ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน รวมทั้ ง พั ฒ นาตนเองต่ อ ไปได้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12.2.3.1 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง เน้น
การผลิตมหาบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
รวมทั้งทางวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูค้ วามสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
เน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถทาการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทุกระดับ สามารถ
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง ได้ โดยอาศัยการวิจัยกระบวนการ
ศึกษาวิจัย เป็นเครื่องมือหาคาตอบ อีกทั้งยังเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคมในด้าน
ต่างๆ และเพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระยะยาว
(3) ด้านการบริการวิชาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีจิตสานึกและความผูก พันที่ดีระหว่างชุมชนกับ มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เ ป็น
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มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่จิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น มีความเข้าใจถึงความเป็น
ไทยอย่างถ่องแท้ มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น นามาใช้เป็นประเด็นสาคัญในการพัฒนาสาขา
การเรียนรู้บูรณาการสมอง สามารถเข้าใจและรักษา ความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อ
การอยู่รว่ มกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี
12.2.3.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา
(1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทางวิชาการ งานด้านการเรียนรูบ้ ูรณาการสมอง มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ
(2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ
ในการสร้างองค์ความรู้ ด้านสาขาการเรียนรู้บูรณาการสมอง ในทุกระดับให้กับทุกองค์กร อย่างเป็น
ระบบและถูกต้องตามหลักการ
(3) หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีจิตสานึกในการทางานเกี่ยวกับ
การเรียนรูบ้ ูรณาการสมองเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมและชุมชน
(4) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรั กและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถทาการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยใช้ศาสตร์ทางการศึกษา และ
ด้านการเรียนรู้บูรณาการสมอง ให้ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
สถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์

10
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียนร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลัก สูตรการศึก ษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรีย นรู้ บูรณาการสมอง อยู่บ น
พื้น ฐานความเชื่อ ในการผสานศาสตร์วิช า ประกอบด้ว ยศาสตร์ท างด้า นหลัก สูต รและการสอน
วิท ยาการวิจัย และประสาทวิท ยาศาสตร์ ด้วยการใช้ก ารวิจัย ขับ เคลื่อ น เพื่อ พัฒนาบุคลากรทาง
การศึก ษาด้ว ยจิต วิญ ญาณนัก วิจัย อย่า งมีคุณ ธรรม จริย ธรรมและจิต สานึก ในวิช าชีพ นามาซึ่ง
การบุกเบิก ขยายพรมแดนความรู้ ท างศึกษาศาสตร์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ตาม
บริบทของสังคมจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ตรการศึก ษามหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการเรีย นรู้แบบบูรณาการสมอง เป็นหลัก สูต ร
ผลิต ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษามือ อาชีพ ให้มีค วามรู้ค วามสามารถและความเชี่ย วชาญใน
การพัฒ นาการจัด การเรี ย นรู ้ การออกแบบการเรีย นรู ้ และการใช้ พร้อ มทั ้ง การวิ จ ั ย และ
นวัต กรรมการศึก ษา และเป็น ผู้นาทางวิ ช าการด้ า นการจั ด การเรีย นรู้ ในสถาบัน การศึ ก ษาและ
องค์ก รทุก ระดับ มีค วามสามารถในการวิจั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการศึก ษาที่ ใ ช้ แ นวคิ ด การ
เรีย นรู้แบบบูรณาการสมอง เพื่อการประกอบอาชี พและการศึก ษาต่อในระดับ สู ง ตลอดจนเป็ น ผู้
มีคุ ณธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชีพ เพื่อพัฒนาศัก ยภาพของผู เรี ย นให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ บริบ ทของสั งคม และทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช า การเรีย นรู ้บ ูร ณาการสมอง มุ ่ง ผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุ ณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.3.1 เป็น ผู ้ที ่ส ามารถสร้า งองค์ค วามรู ้ใ หม่ และขยายพรมแดนความรู ้ ท าง
ศึก ษาศาสตร์ โดยบูร ณาการศาสตร์วิ ช า ได้แ ก่ หลัก สูต รและการสอน วิท ยาการวิจัย และ
ประสาทวิ ท ยาศาสตร์
1.3.2 เป็น ผู้มีค วามรู้ ค วามสามารถ และความเชี่ย วชาญในการพั ฒ นานวั ต กรรม
การศึก ษาที ่ผ สานศาสตร์ว ิช า ได้แ ก่ หลัก สูต รและการสอน วิท ยาการวิจ ัย และประสาท
วิท ยาศาสตร์
1.3.3 เป็น ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถ และความเชี่ย วชาญในการศึก ษาค้น คว้า วิจัย ที่
ผสานศาสตร์วิ ช า ได้แ ก่ หลัก สูต รและการสอน วิท ยาการวิจัย และประสาทวิ ท ยา ศาสตร์ ด้ว ย
จิตวิญ ญาณนัก วิจัย
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1.3.4 เป็น ผู ้ที ่ส ามารถพัฒ นา ประยุก ต์ใ ช้ แ นวคิด การเรีย นรู ้บ ูร ณาการสมอง
สามารถปฏิบัติง านด้า นการจัด การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ มีค วามเป็น ผู้นาในด้า นการ
เรีย นรู้บูร ณาการสมองในการแก้ไ ขปัญ หาการจั ด การเรีย นรู้ไ ด้เ หมาะสมตามโอกาส รวมทั้ ง
ปฏิบัติต นตามบทบาทหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของตนเองและผู้อื่น สามารถทางานร่ว มกับ ผู้อื่น ได้
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุ ณธรรม จริย ธรรมและจิตสานึก ในวิช าชีพ
1.3.5 เป็น ผู้ที่มีค วามสามารถในการนาเสนอรายงาน ผลงานวิช าการ ผลงานวิ จั ย
และ/หรือ วิท ยานิพ นธ์ ที่เ ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์ก ารจัดการเรีย นรู้ ทั้งในรูป แบบที่เ ป็ น
ทางการและไม่เ ป็นทางการได้ อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ.กาหนดสอดคล้องกันกับ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เ1.ป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูต รของ
สกอ. และสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
พะเยา และตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่ างต่ อเนื่ อง ให้ สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานของ สกอ.
1.3 ติ ด ตามความต้ อ งการ
ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
2.การติดตามคุณภาพการจัด
2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย
1.
การศึกษาตามหลักสูตรตาม
เน้นการจัดการเรียนการสอน
2.
ประกาศของการทรวง
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตาม
ศึกษาธิการ ประกาศของ
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด้าน
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.2 พั ฒ นาสิ่ ง สนั บ สนุ น การ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อดาเนินงานตามมาตรฐานผล และการเรียนรู้ดว้ ยตนเองของ
การเรียนรู้ (Learning Outcomes) นิสิต
5 ด้าน

ตัวบ่งชี้

หลักฐาน

1 . ไ ด้ เ อ ก ส า ร
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
เอกสารประกอบ
หลั ก สู ต รที่ ต รง
ตา มมา ตรฐาน
ของสกอ.

1. เอกสารหลักสูตร
2. เอกสารประกอบหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
4. รายงานผลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจในการใช้
บั ณ ฑิ ต ของหน่ ว ยงานผู้ ใ ช้
บัณฑิต

1. คุณภาพอาจารย์
2. คุณภาพบัณฑิต
ตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO)

1. จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนทั้ง 5 ด้าน
2. ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบณ
ั ฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 3
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ดังนี้
1.2.1 วุฒิการศึกษา
ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
1.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันใด
1.2.4 เป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.2.6 คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1) ผู้เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และจบ
ปริญญาตรีทางศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
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2) ผูเ้ ข้าศึกษาแผน ก แบบ ข เป็นผู้มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และจบ
ปริญญาตรีทางศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
15
15
ชั้นปีที่ 2
0
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
15
2.5.2 แผน ข
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564 2565 2566 2567 2568
60
60
60
60
60
0
60
60
60
60
60
120
120
120
120
60
60
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัว ต่อปี

2564

ปีงบประมาณ
2565
2566

2567

2568

5,000,000 5,300,000 5,630,000 5,993,000 6,392,300
3,000,000 3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300
2,000,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
11,580,000 11,880,000 12,210,000 12,573,000 12,972,300
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000

2.7 ระบบการศึกษา

√ แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)….........................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

17
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37(4) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
เกณฑ์ สกอ.
ลาดับ
1

2
3
4

หมายเหตุ

รายการ
งานรายวิชา(Coursework)ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 หมวดวิชาวิชาแกน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.2.1 วิชาเอก
1.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่นอ้ ยกว่า

แผน ก
แบบ ก2

แผน ข

-

-

12
36

3-6
36

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2564
แผน ก
แผน ข
แบบ ก2
25
31
9
9
16
22
13
13
3
9
12
6
(4)
(4)
37(4)
37(4)

สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสติ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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178701
178702
178703

178711

178712
178713
178714
178715

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 จานวน 37 (4) หน่วยกิต
งานรายวิชา
จานวน 25 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาแกน
จานวน 9 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ
3(2-2-5)
Research Methodology in Multidisciplinary
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง
3(2-2-5)
Innovative Design in Functional Brain Integrated Learning
วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง
3(2-2-5)
Learning Management Methodology in Functional Brain
Integrated Learning
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 16 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 13 หน่วยกิต
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology and Analytical Technique in
Multidisciplinary
ประสาทวิทยาสาหรับศึกษาศาสตร์
3(2-2-5)
Neuroscience for Education
ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศึกษา
3(2-2-5)
Cognitive Neuroscience for Education
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้ บบอิงเนือ้ หาวิชา
3(2-2-5)
Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 3 หน่วยกิต
178721 เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา
3(2-2-5)
Digital Technology for Cognitive Training
178722 จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Psychology and Behavior in Education
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178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้บูรณาการสมอง
Practicum in Functional Brain Integrated Learning Laboratory
178724 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
Professional Learning Community in STEM Education
3) วิทยานิพนธ์
178794 วิทยานิพนธ์
Thesis
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
178781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

178701
178702
178703

178711

178712

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

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
จานวน 4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
จานวน 37 (4) หน่วยกิต
งานรายวิชา
จานวน 31 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาแกน
จานวน 9 หน่วยกิต
ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ
3(2-2-5)
Research Methodology in Multidisciplinary
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง
3(2-2-5)
Innovative Design in Functional Brain Integrated Learning
วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง
3(2-2-5)
Learning Management Methodology in Functional Brain
Integrated Learning
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 22 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 13 หน่วยกิต
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology and Analytical Technique in
Multidisciplinary
ประสาทวิทยาสาหรับศึกษาศาสตร์
3(2-2-5)
Neuroscience for Education
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178713 ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศึกษา
Cognitive Neuroscience for Education
178714 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้ บบอิงเนือ้ หาวิชา
Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge
178715 สัมมนา
Seminar
178721
178722
178723
178724

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

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 9 หน่วยกิต
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา
3(2-2-5)
Digital Technology for Cognitive Training
จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Psychology and Behavior in Education
ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้บูรณาการสมอง
3(1-4-4)
Practicum in Functional Brain Integrated Learning Laboratory
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
178791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I
178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study II
178793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study III

จานวน 6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
178781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

จานวน 4 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
178701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ
Research Methodology in Multidisciplinary
178702 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง
Innovative Design in Functional Brain Integrated
Learning
178712 ประสาทวิทยาสาหรับศึกษาศาสตร์
Neuroscience for Education
178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง
Learning Management Methodology in Functional
Brain Integrated Learning
รวม

178711

178713
178714
178721

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ
Advanced Research Methodology and Analytical
Technique in Multidisciplinary
ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศึกษา
Cognitive Neuroscience for Education
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้ บบอิงเนือ้ หาวิชา
Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา
Digital Technology for Cognitive Training
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

12(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
178715 สัมมนา
Seminar
178781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
178794 วิทยานิพนธ์
Thesis

1(0-2-1)

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
รวม

7(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
178794 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
178701 ระเบียบวิธีวิจัยทางพหุวิทยาการ
Research Methodology in Multidisciplinary
178702 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการสมอง
Innovative Design in Functional Brain Integrated
Learning
178712 ประสาทวิทยาสาหรับศึกษาศาสตร์
Neuroscience for Education
178703 วิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง
Learning Management Methodology in Functional
Brain Integrated Learning
รวม

178711

178713
178714
178721

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวิทยาการ
Advanced Research Methodology and Analytical Technique
in Multidisciplinary
ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาทางการศึกษา
Cognitive Neuroscience for Education
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรูแ้ บบอิงเนือ้ หาวิชา
Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา
Digital Technology for Cognitive Training
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

12(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
178715 สัมมนา
Seminar

1(0-2-1)

178722 จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการศึกษา
Psychology and Behavior in Education
178723 ปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้บูรณาการสมอง
Practicum in Functional Brain Integrated Learning
Laboratory
178781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies
178791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I
รวม

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

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
2 หน่วยกิต
9(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
178792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study II
178793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study III
รวม

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับกลาง และสูงเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ
Academic English at intermediate and upper- intermediate levels for graduate studies
focusing on academic reading and writing skills
178701 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางพหุวิทยาการ
3(2-2-5)
Research Methodology in Multidisciplinary
หลั ก การ แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติใ นการวิจัย ทางพหุ วิทยาการ รูป แบบการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การ
วิ จั ย ผสานวิ ธี การผลิ ต งานวิ จั ย ทางพหุ ส าขาวิ ช า กระบวนการและการออกแบบการวิ จัย ทางพหุ
วิทยาการ การสร้างเครื่องมือ การใช้สถิติพื้นฐานและสถิติอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ ทั้งทางการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัยและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
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
นวัตกรรมทางการเรียนรูบ้ ูรณาการสมองเชิงพานิชย์ กระบวนทัศน์การพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้
บูรณาการสมองเชิงพานิชย์ นวัตกรรมการเรียนรูบ้ ูรณาการสมองเชิงพานิชย์คัดสรร
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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 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้บูรณาการสมอง 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 วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพหุวทิ ยาการ
3( 2 - 2 - 5 )
Advanced Research Methodology and Analytical Technique in Multidisciplinary
ปรั ช ญาวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง การออกแบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ การ
ออกแบบการวิจัยแบบผสมผสาน การเลือกใช้วิทยาการวิเคราะห์ข้ อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทางพหุวิทยาการ การเขียนรายงานการวิ จัยตีพิมพ์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาเนินการวิจัยตาม
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การปฎิบัติการวิจัยแบบพหุสาขาวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ในการ
วิพากษ์และการบูรณาการ
Research philosophy, quantitative research design, qualitative research design, mixedmethod 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 ประสาทวิทยาสาหรับศึกษาศาสตร์
3(2-2-5)
Neuroscience for Education
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท กระแสประสาท การส่งสัญญาณผ่านไชแนปส์และ
สารสื่อประสาท ระบบประสาทรับ ความรู้สึก ระบบรับ ความรู้สึกพิเ ศษ ระบบประสาทยนต์ ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ความสามารถทางสมองระดับสูง สามารถนาองค์ความรู้ทางประสาทวิทยาอธิบาย
กระบวนการเรียนรู้ นาองค์ความรูเ้ หล่านี้ไปออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา
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
บทนาสู่ประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญา กลไกของการรับรู้ จิตสานึก ความตั้งใจ ความจาและ
การเรียนรู้ การออกเสียงและภาษา การคิดเชิงบริหาร อารมณ์ พุทธิปัญญาเชิงสังคม และพลาสติกซิตี้
วิธีการวัดพฤติกรรมทางประสาทวิทยาเชิงพุท ธิปัญญา หลักการและแนวโน้มการวิจัยของประสาท
วิทยาเชิงพุทธิปัญญา การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางประสาทวิทยาเชิงพุทธิปัญญาเพื่อแก้ปัญ หาใน
ห้องเรียนและออกแบบนวัตกรรม
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 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ปัญหาการเรียนรู้แบบอิงเนื้อหาวิชา
3(2-2-5)
Critical Analysis of Learning Problem in Content Knowledge
วิเ คราะห์เ ปรีย บเทียบเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มสาระการเรีย นรู้ ตามหลัก สูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์และวิพากษ์ ปัญหาผลการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาสาระ ออกแบบและ
วิพากษ์แนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ผเู้ รียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง อย่าง
มีคุณธรรม มีจริยธรรมและจิตวิญญาณความเป็นครู
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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
การนาเสนอปัญหาและแนวโน้มการวิจัยทางการเรีย นรู้บูรณาการสมอง สัมมนาประเด็น
หัวข้อการทาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง การนาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการวิพากษ์
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 เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการฝึกความสามารถเชิงพุทธิปัญญา

3(2-2-5)

Digital Technology for Cognitive Training
หลั ก การและทฤษฎี ข องการฝึ ก ความสามารถเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญา กระบวนทั ศ น์ ก ารฝึ ก
ความสามารถเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญา เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ใ ช้ ฝึ ก ความสามารถเชิ ง พุ ท ธิ ปั ญ ญา และการ
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้
Principle and Theory of cognitive training, a paradigm of cognitive training, Digital
Technology of cognitive training and apply in the classroom
178722 จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Psychology and Behavior in Education
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้บูรณาการสมองของอารมณ์ การโน้มน้าวใจ ทัศนคติ การรับรู้
ของบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียน
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
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง หลักการและวิธีการใช้
เครื่องมือวัดและเทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง ฝึกปฏิบัติการทดลองทางการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสมอง และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education
ความหมายและความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ โรงเรี ย น ระดั บ ชาติ และระดั บ นานาชาติ ผ่ า นการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม 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
และวั ฒ นธรรมของประเทศต่ า งๆ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศไทย รวมทั้ ง ศึ ก ษาดู ง านในและหรื อ
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
การพั ฒนากรอบแนวคิด ทางทฤษฎีเ กี่ย วกับการเรีย นรู้บูรณาการสมองด้วยกระบวนการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูบ้ ูรณาการสมองในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ
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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
ตลอดจนความต้องการของโรงเรียน 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
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ
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
เผยแพร่ผลการวิจัยด้านการเรียนรู้บูรณาการสมองในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ
Constructing new knowledge about functional brain integrated learning using researchbased process, and publishing research results about functional brain integrated learning via
academic conferences or journals.
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
178
หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชา
สาขาวิชาการเรียนรูแ้ บบบูรณาการสมอง
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาสัมมนา/ภูมภิ าคศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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ลาดับ
1

2

3

4

5

6

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ชื่อ – สกุล
ประชาชน
วิชาการ
นางสาวณภัทร ศรีรกั ษา*
34404006XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
นายภูวดล ด้วงโต
16704000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
นางสาววาทิตา ผจญภัย*
31201012XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
พย.บ.
นางสาววิลาวัลย์ โพธิท์ อง
32203001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
นางสาววัชราภรณ์ ปรีดา
16599000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด.
ภิรมย์
วท.ม.
วท.บ.
นางสาวอรุณยี ์ พรหมศรีห์
35601008XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทางการแพทย์
กายภาพบาบัด
นิติวิทยากระดูก
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย
สรีรวิทยา
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด
Sport Science
วิทยาศาสตร์การเคลือ่ นไหวและการ
ออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Innsbruck, Austria
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2549
2547
2559
2552
2549
2553
2548
2537
2556
2551
2546
2560
2551
2548
2563
2552
2547
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7

นายจารุพล มหิโพด

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
140050000XXXX

8

นางสาวนริศรา เสือคล้าย

36507001XXXXX

อาจารย์

9

นายนรินธน์ นนทมาลย์

15299900xxxxx

อาจารย์

10

นางสาวพัชรียา อัมพุธ

156010013XXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

11

นายมารุต แก้ววงศ์

34199002XXXXX

อาจารย์

12

นางสาวรัชนีพร กงซุย

34108000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
ทล.บ
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิจัยการศึกษา
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สรีรวิทยา
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ
ออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
Neurophyiology
สหสาขาสรีวิทยา
ชีววิทยา
Human Physiology
สรีรวิทยาทางการแพทย์
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Jichi Medical University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Newcastle, Australia
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2562
2551
2549
2560
2550
2548
2560
2555
2551
2563
2557
2553
2553
2549
2545
2560
2549
2547
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11799001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

13

นางสาววรรณากร
พรประเสริฐ*

14

นางสาวศรินธร ธรรมยศ

15099006XXXXX

อาจารย์

15

นายศานิตย์ ศรีคุณ*

33113001XXXXX

อาจารย์

16

นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง

34301007XXXXX

อาจารย์

17

นางสาวสินธุพร มหารัญ

54409000XXXXX

อาจารย์

18

นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี

34501000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.
วท.ม.
ป.บัณฑิต
ทางการ
สอน
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
สถิติ
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
หลักสูตรและการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
คณิตศาสตรศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณิตศาสตร์
Human Medicine
กายวิภาคศาสตร์
ชีววิทยา
ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทางการแพทย์
กายภาพบาบัด
ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Medical University of Innsbruck, Austria
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2561
2557
2554
2560
2556
2554
2558
2550
2562
2549

2548
2557
2549
2545
2561
2551
2546
2559
2548
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2544

วท.บ.

กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
University of Innsbruck, Austria
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

2561
2552
2546

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2549

19

นางสาวสุพรรณิการ์
ลดาวัลย์

34409007XXXXX

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Sport Science
สรีรวิทยาทางการแพทย์
กายภาพบาบัด

20

นางสาวหทัยชนก ชมภูพ้ืน

33305007XXXXX

อาจารย์

21

นายอานนท์ พัดเกิด

314060020XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

นิตวิ ทิ ยากระดูก
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง
กายวิภาคศาสตร์
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์์

วท.ม.
วท.บ.

หมายเหตุ *อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

2561
2552
2549
2562
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาการ
เรียนรู้บูรณาสมอง ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้
คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ และตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
แผน ข การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิต
สนใจภายใต้ก ารดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้ องศึก ษาค้นคว้าหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฏีม า
ประยุกต์ใช้ในการทาการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถท า
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดและตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผา่ นสื่อทางวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ด้านการเรียนรูบ้ ูรณาสมองได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 37 (4) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
25 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข เรียนรายวิชาและทาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 37 (4) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
31 หน่วยกิต
- ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ จัดกลุ่มตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิ ิตกลุ่มละ 1 ท่าน
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5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาหัวข้อคัด
สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิสิตนัด หมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ป รึกษา นาแบบฟอร์มบันทึก ความก้าวหน้า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูส้ อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหัวข้อคัดสรร
ทางการเรียนรู้บูรณาการสมอง
5.6.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณาจารย์ผสู้ อนประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6.5 ผลงานวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งได้ รับ การตีพิม พ์เ ผยแพร่ ตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลั ย
พะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีความสามารถในการบูร 1.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มกี าร
ณาการศาสตร์ทางหลักสูตร
ผสานแต่ละศาสตร์วิชา
และการสอน วิทยาการวิจัย 1.2 แต่ละรายวิชามีอาจารย์จากแต่ละศาสตร์วิชาดาเนินการสอน เพื่อ
และประสาทวิทยาศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันแบบพหุวิทยาการแบบกลมกลืนศาสตร์
2. ความสามารถด้านการ 2.1 จัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานในแต่ละรายวิชา และใช้
วิจัย และการพัฒนา
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นวัตกรรมการศึกษา
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงภาคสนาม เป็นการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติงานจริง
3. มีกระบวนการคิดอย่างมี 3.1 ให้ทาการสรุป จากข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีที่กาหนดให้ ซึ่งข้อมูลนั้น
เหตุผล
อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ
3.2 กาหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ข้นึ
แล้วให้บอกเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน
3.3 ฝึกการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดคะเนคาตอบที่เป็นไปได้ จาก
ข้อมูล หรือความรู้
4. มีภาวะผูน้ า มีความ
4.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
รับผิดชอบ และมีวนิ ัยใน
ให้นสิ ิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
ตนเอง
4.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ
ให้นสิ ิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก
4.3 กาหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรูใ้ นกลุ่ม ปลูกฝังการมีวินัย
ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
5. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
5.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นฐาน
ให้ความสาคัญและปลูกฝังให้นิสติ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.3 มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิ ิตมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดารงชีวติ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) บรรยายให้นิสิตตระหนัก ถึงลัก ษณะและความส าคัญ ของคุณธรรมจริย ธรรม
ส าหรั บ ครู เช่ น กั ล ยาณมิ ต รธรรม 7 และ/หรื อ ยกตั ว อย่ า งลั ก ษณะของครู ที่ มี แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
กั ล ยาณมิตรธรรม พร้อมทั้งเปรีย บเทียบให้เ ห็นถึงความแตกต่างของครูทั้ง 2 ลัก ษณะนี้ และ/หรือ
ยกตัวอย่างปัญหาในปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากครูขาดคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างของ
ข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ที่เกี่ยวข้องกับครูและเด็ก ให้นิสิตได้ช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
เหล่านั้น พร้อมกับช่วยกันระดมความคิดเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
(2) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์นอกห้องเรียนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การเสียสละ
การให้อภัยและการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และ/หรือสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการทางานเพื่อชุมชน
การพัฒนาชุมชนโดยใช้การศึกษา โดยการที่อาจจะให้นสิ ิตได้ลงพื้นที่จริงไปพบปะประชาชน จัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยใช้การศึกษาที่นิสิตได้ศึกษาไปนั้นเป็นแนวทางในการจั ดกิจกรรม เพื่อให้
นิสติ ได้เล็งเห็นคุณค่ารู้สกึ รักและปกป้องชุมชน
(3) ผูส้ อนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแกศิษย์ โดยให้
ความสาคัญกับความตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียนและความซื่อสัตย์ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
และเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเคารพกฎเกณฑ์ แ ละสิ ท ธิ ข องตนเองและผู้ อื่ น โดย
สอดแทรกเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรีย น การส่งงานให้ตรงเวลา เป็นไปตามคาสั่งที่มอบหมาย
เพื่อให้รู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง พร้อมทั้งมีการสรุปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และแนว
ทางแก้ไข
(5) สอดแทรกกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม โดยมอบหมายงานให้ทา
นอกชั้นเรียนและภายหลั งเสร็จสิ้นภาระงานชิ้นนั้นให้เพื่อนร่วมกั นประเมินความมีส่วนร่วมหรือความ
ร่วมมือของนักเรียนแต่ละคน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นและให้นาเสนองานหน้าชัน้
(6) มอบหมายภาระงานให้ทาโดยเน้นการทางานเพื่อสาธารณะประโยชน์
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มอบหมายให้ทารายงานเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู และ/หรือ
(2) ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม
(4) ประเมินพฤติก รรม และตรวจสอบการเข้าเรีย น การส่งงาน การปฏิบัติตนใน
ชั้นเรีย น การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของเอง ไม่ควรมี
การลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ ื่น
(5) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าชั้นเรียน
(6) ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีค วามเข้าใจในวิธี ก ารพัฒ นาความรู้ใ หม่ๆ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ที่ต ระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นให้นิสิตเข้าใจหลักการ มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในทฤษฎีด้านการศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองและ
จากประสบการณ์ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติส่งผลผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่าง
แท้จริง
(2) บรรยายพร้ อ มสอดแทรกเนื้ อ หาเรื่ อ งความเป็ น ครู ไ ว้ กั บ การสอนทุ ก หั ว ข้ อ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการศึกษา และ/หรือมอบหมายการค้นคว้าพิเศษให้กับนิสิตโดยให้ เชื่อมโยงเรื่อง
ความเป็นครูกั บ หัว ข้อต่าง ๆ พร้อมทั้ง จัดหาวิท ยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีป ระสบการณ์
เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นครู มาให้ความรู้ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้กรณีศึกษาในเนื้อหา
เรื่องความเป็นครู
(3) สอดแทรกกิจกรรมหรือข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ต่อการให้ความรู้ทางวิชาการที่
สาคัญ เช่น การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นสิ ิตได้เห็นภาพของเหตการณ์หรือข่าวสารที่ยกตัวอย่างมา
(4) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านกิจกรรมการเชื่อมโยงบริบทของ
สาขาวิชาและศาสตร์อ่ืน ๆ บูรณาการความรู้ โดนการบูรการความรู้ของศาสตร์หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ให้
เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การมอบหมายงานพิเศษ และ/หรือการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และ/หรือคะแนนการ
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ/หรือคะแนนด้านการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการประเมินผลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบและการเก็บคะแนน และ/หรือประเมินจากความสามารถใน
การบูรณาการหัวข้อที่ได้รับมอบหมายและชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่มและ
รายบุคคลกับบทบาทความเป็นครู
(3) การสอบปากเปล่ า ในรูป แบบของการน าเสนอผลงานหน้ า ชั้ นเรีย น การเล่ น
บทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบหรือการต่อยอดความรู้จ าก
กิจกรรมที่กาหนด เป็นต้น
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรูเ้ ดิมในการ
พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการ
วิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่
ได้รับมอบหมาย โดยเน้นการฝึกทักษะการวางแผนจากการทากิจกรรมกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
จาลองสถานการณ์ฉุกเฉิน การอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(2) เน้นให้นสิ ิตประยุกต์ใช้แหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ในการค้นหาข้อเท็จจริงให้ศกึ ษา ค้นคว้า
เพิ่มเติม และแสวงหาความรูใ้ หม่ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หรือการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สรุป
สาระความรู้ แนวคิด และข้อคิดจากจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน นอกสถานที่ และจากผู้มีประสบการณ์
ตรง และ/หรือมอบหมายหัวข้อรายงานให้นิสิตโดยกาหนดให้ใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และให้นา
วิธีการทางการวิจัยมาใช้ในการค้นหา
(3) ให้นิสิตร่วมกันวิเคราะห์วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของผู้นาทางการศึกษาแต่ละยุค
สมัย และ/หรือจาลองสถานการณ์โดยให้นิสิตแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้ ต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้
จากห้องเรียนหรือนาความรูท้ ี่เรียนมาประยุกต์ใช้ด้วย
(4) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบ ค้นข้อมูล ศึก ษา ค้นคว้า เพิ่มเติม และแสวงหา
ความรู้ใ หม่ สั งเคราะห์วิเ คราะห์ข้อ มูล จัดท าเป็นรายงานผลการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง
(5) จัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ใ ช้
ความรู้และความสามารถที่ตนได้ศึกษามาในการทดลองประกอบวิชาชีพที่ตนสนใจในอนาคต หรือเมื่อ
นิสติ พบปัญหาจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง นิสติ ก็จะสามารถรับมือหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เมื่อ
ต้องพบเจออีกในอนาคต
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้คะแนนด้านการบูรณาการ ประยุกต์องค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อการแก้ไข
ปัญหา โดยการประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ การต่อยอดความรู้และทักษะในแก้ปัญหาและ
ผลลัพธ์ที่ได้
(2) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้และความหลากหลายของแหล่งข้อมูล จากการ
นาเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม ตามหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดและ/หรือประเมินจากความถูกต้องของ
แหล่งสารสนเทศที่นิสิตเลือกใช้และความถูกต้องของกระบวนการวิจัย และจากการสรุปผล/ประยุกต์ใช้/
วิเคราะห์ /สังเคราะห์ ความรู้
(3) ประเมินจากชิ้นงานที่มอบหมายและความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาแนวทางผู้เรียน
และวงการวิชาชีพ รวมถึงกาประเมินจากผลการประยุกต์ใช้ความรู้ และการต่อยอดความรู้ร
(4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือประเมินจากความมีเหตุผลในการ
วิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาและการวิจารณ์จากพฤติกรรมการแสดงออกทางปัญญาของผู้เรียน
ตั้งแต่ขั้นตอน การสังเกต การตั้งคาถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่ากลุ่ม
เพื่อนอย่างสร้างสรรค์และ/หรือประเมินจากชิ้นงานและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา ได้อย่าง
เหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการ
ปฏิบัติงานระดับสูง
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สอดแทรกไว้ ใ นบทเรี ย นเรื่ อ งจิ ต วิ ท ยาและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นองค์ ก ร และ/หรื อ
มอบหมายงานกลุ่มที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความปรองดองที่มีผลต่อการจัดการศึกษา
และให้นิสิตร่วมกันวิเคราะห์ และ/หรือสอนเรื่องการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมที่เหมาะสมโดยให้
นิสติ ทาแบบทดสอบของกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือสอนเรื่องการใช้ชีวติ เชิงบวก
(2) จัดให้มีการทากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการหมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้ตามพร้อมทั้ง
กาหนดให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายในกลุ่ม ในฐานะสมาชิกกลุ่มในกิจกรรม
ที่มอบหมายให้ทางานกลุ่ม กาหนดให้นิสิตผลัดเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้นิสิตผลัดกันเป็นผู้
ประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
(3) สอดแทรกในบทเรียนเรื่องความมุ่งมั่นในการทางาน การเป็นแบบอย่างที่ดี และการ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น การใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้อง ให้นิสิตรู้จักหน้าที่ทางสังคม
ของตนเองและส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดขี องสังคมไทย และสังคมโลก
(4) บรรยายพร้อมสอดแทรกเนื้อหาไว้ในการสอนวิชาความเป็นครู และ/หรือ ให้นิสิต
ทางานกลุ่มโดยผลัดกันเป็นทั้งผู้นาและผูต้ าม
(5) กาหนดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา
และผูต้ าม ที่เหมาะสม มอบหมายงานกลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
(6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการจัดอภิปรายและเสวนาในงานที่ได้รับมอบหมาย งานเดี่ยวหรืองาน
กลุ่มและกาหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ให้ส มาชิก ในกลุ่มประเมินคะแนนมนุษ ยสัมพั นธ์ การให้ความร่วมมือและความ
รับผิดชอบแก่สมาชิกที่เหลือ โดยให้แจ้งเหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้สอนด้วย และ/หรือให้อาจารย์ภาคสนาม
เป็นผู้ประเมิน
(2) ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา ผู้ตามที่ดี และความรับผิดชอบโดยให้
นิสติ ประเมินกันเองด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ ื่น และ/หรือให้นสิ ิตผลัดกันประเมินบทบาทการเป็น
ผูน้ าและผูต้ าม พร้อมทั้งระบุเหตุผลการให้คะแนน
(3) กาหนดบทลงโทษกรณีเกิดการกระทาที่ผดิ กติกา เช่น การเข้าเรียนสาย การส่งงาน
หลังกาหนด เป็นต้น
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้ าและ
เสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการฝึกอบรมการนาเสนอผลงานให้กับนิสิตในทุกระดับชั้น และ/หรือเชิญวิทยากร
พิเ ศษบรรยายนิสิตเพื่ อเป็นการกระตุ้นความสนใจ และ/หรือ มอบหมายงานเป็ นรายบุ คคลและให้
นาเสนอหน้าชั้นเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะการสื่อสาร
การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ/หรือให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็นต่อการนาเสนอของเพื่อนหน้าชั้นเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
พื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ
และ/หรือจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ/หรือมอบหมายงานที่ให้นิสิตใช้
เทคโนโลยีในการส่งผลงาน
(3) นาเสนอตัวอย่างการแสวงหาและการประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศในการศึกษา และ/
หรือมอบหมายงานรายบุคคลที่เน้นการประมวลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยให้ผู้เ รีย นได้มีโอกาสวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิตพิ ืน้ ฐาน
(4) จัดการอบรมเพิ่มเติมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณอย่างเข้มข้น และ/หรือ ให้
นิสิตร่วมกันนาเสนอตัวอย่างที่เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพพร้อมกับให้วิเคราะห์สาระที่ส่งมากับ
ข้อมูลนัน้ ๆ
(5) มอบหมายงานที่ ต้อ งให้นิ สิต ต้อ งสื บ ค้น ข้อ มู ลผ่ า นสื่ อสารสนเทศต่ า ง ๆ และจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เพื่อรวบรวม คัดกรอง วิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการ และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากชิ้ น งานและการมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก อบรม และ/หรื อ ประเมิ น จาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินจากความสม่าเสมอในการเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบอม และ/หรือประเมินจาก
ชิน้ งานที่ได้รับมอบหมายให้ทา และ/หรือประเมินจากความถูกต้องในการนาเสนอ
(3) ประเมินจากความสามารถในการจัดการข้อมูลและความถูกต้องในการนาเสนอ
(4) ให้นิสติ ผลัดกันให้คะแนนความถูกต้อง
(5) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติและการตอบโจทย์ หรือความสามารถในการ
ตีความค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ในบทความต่าง ๆ หรือจากงานวิจัย
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของ
สากล เช่น กิจกรรมการชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี หรือเป็นกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นทั ก ษะการส่ ง เสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) สอดแทรกสุขนิสัยที่ดใี นการดูแลสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ
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2.8 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวทิ ยาการจัดการเรียนรู้
(1) มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรีย น แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ สภาพ
บริบทที่ตา่ งกันของผู้เรียนและพื้นที่
(2) มีค วามสามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจากัดทางกาย
(3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
(4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
(5) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรูเ้ รื่อง ทักษะการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เ พื่อ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) ในรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสมอง เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษย์และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนอย่างรอบด้าน และ/หรือมอบหมายงานให้นิสิต
วิเคราะห์และออกแบบการสอนบุคคลกรณีศึกษาเช่น ผูเ้ รียนที่มคี วามสามารถพิเศษพร้อมทั้งนาเสนอ
(2) เน้นให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่ความสามารถใน
การบูรณาการ และ/หรือในรายวิชาที่เ น้นการคิด วิเ คราะห์ ฝึก ให้นิสิตใช้ก ระบวนการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ โดยการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์การศึกษาที่มคี วามน่าสนใจ
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(3) กาหนดหัว ข้อให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเน้นให้ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการ
สอนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(1) ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์และความถูกต้องในหลักวิชาการ และ/
หรือประเมินจากความคิดสร้างสรรค์และความเหมาะสมในการจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน
และ/หรือประเมินจากความสมเหตุสมผลและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริง
(2) บูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างถู ก ต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ
เข้าใจเนื้อหาของแต่ละกลุ่มสาระเปรียบเทียบได้ถูกต้องตามเกณฑ์การเรียนการสอน
(3) ดูจากผลงานที่มอบหมายและความสอดคล้องกับเนื้อหา และ/หรือให้ผู้เรียนประเมิน
กิจกรรม และ/หรือประเมินสถานการณ์จาลองด้วยตนเอง พร้อมบอกเหตุผลและวิธีการปรับปรุงตัวเอง
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2

รายวิชา

1) หมวดวิชาแกน
178701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พหุวทิ ยาการ
178702 การออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนรู้
บูรณาการสมอง
178703 วิทยาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ
สมอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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)

•   

•

•







































 •











•

•

•

•

•

  •

•

•

•  • 

 •

•

•

•

•  •

• •  •

•

•

• •

  

     •

•

•  •
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รายวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
178711 วิทยาการวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
สูงทางพหุวทิ ยาการ
178712 ประสาทวิทยาขั้น
พื้นฐานสาหรับ
ศึกษาศาสตร์
178713 ประสาทวิทยาเชิง
พุทธิปัญญาทาง
การศึกษา
178714 การวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ปัญหาการ
เรียนรูแ้ บบอิง
เนือ้ หาวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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)

•    •

















•

•  • 

• •

  

•

•





 •  

• •

•

• •

•

 •

•

 

•
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• •

•

• •

•

 •

•

 

•











•   •

• •

•

•  •

•











•

  •

•
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
177781 สัมมนา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
178721 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การฝึก
ความสามารถเชิง
พุทธิปัญญา
178722 จิตวิทยาและ
พฤติกรรมทางการ
ศึกษา
178723 ปฏิบัตกิ ารทดลอง
การเรียนรู้บูรณาการ
สมอง

  • •

• •

•

• •

  •

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

(5)

•

•





•





•

•

•





•

















  

•



















•

















•

 

  •

 •

•

•

•  

   •

  •

 •

•

•

  •

 •

• •

•

  •

•

 •  

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 •
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
178724 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้านสะ
    •  • • • •
เต็มศึกษา
3) วิทยานิพนธ์
178794 วิทยานิพนธ์
• • • • • • • • • •
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ

 • 
•
บัณฑิตศึกษา
177782 ภูมิภาคศึกษา
• •   • • •   •

•

 •

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

•





•

•

• •

•

•

•

•



  



•



•

•   •

•

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)





7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

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

(5)

•









(2)



•





•

•

•









•

•





•
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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

1) หมวดวิชาแกน
178701 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พหุวิทยาการ
178702 การออกแบบ
นวัตกรรมการเรียนรู้
บูรณาการสมอง
178703 วิทยาการจัดการ
เรียนรูบ้ ูรณาการ
สมอง
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
178711 วิทยาการวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้น
สูงทางพหุวทิ ยาการ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(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)

•   

•

•







































•











•

•

•

•

•

  

•

•

















•

•

•  • 

 •

•

•

•

•

•  •
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•
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  •

• •  •

•

• •
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•

•

 • 

• •
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รายวิชา

178712 ประสาทวิทยาขั้น
พื้นฐานสาหรับ
ศึกษาศาสตร์
178713 ประสาทวิทยาเชิง
พุทธิปัญญาทาง
การศึกษา
178714 การวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ปัญหาการ
เรียนรูแ้ บบอิง
เนือ้ หาวิชา
177781 สัมมนา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
178721 เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่
การฝึกความสามารถ
เชิงพุทธิปัญญา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

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

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

(1)

(2)
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(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(5)
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
178722 จิตวิทยาและ
พฤติกรรมทางการ

ศึกษา
178723 ปฏิบัตกิ ารทดลองการ
เรียนรูบ้ ูรณาการ

สมอง
178724 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้านสะ

เต็มศึกษา
3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
178791 การศึกษาค้นคว้าด้วย •
ตนเอง 1
178792 การศึกษาค้นคว้าด้วย •
ตนเอง 2

 •

 •

  

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

(5)
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
178793 การศึกษาค้นคว้าด้วย • • • • •
ตนเอง 3
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ

 •
บัณฑิตศึกษา
177782 ภูมิภาคศึกษา
• •   •

•


•

•

•

•

•

•
•   •

5. ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

• •

 •

•

•

•



  



•



•

•   •

•

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(1)

(2)

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

•













•

6.
สุนทรีย
ภาพ



(5)
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•

•
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกัน ทั้งคณะและนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนในระดับ
รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการ
สอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด มีการพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รวมถึงผลงานของนิสิต
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดยจัดทาโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ และนาผลการประเมินตามมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
1. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เทีย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์แ ละสอบผ่ า นการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได้
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1.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
2. ปริญญาโท แผน ข
มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด สอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4
ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็น ระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้า
ด้ ว ยตนเองต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ สื บ ค้ น ได้ และเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหาอาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วิทยาลัยมอบหมายงานโดยมีอาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัย อย่ างต่อเนื่องโดยผ่า นการท าวิจัย สายตรงในสาขาวิช าที่ไ ม่ใ ช่วิ จั ย ใน
แนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ
ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 ออกแบบระบบการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยคณาจารย์ นิ สิ ต และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่มสี ่วนร่วม
2.1.3 จัดโครงการอบรมรูป แบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมิ น ผล
การเรียนรูท้ ุกปี
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 ส่ ง เสริ ม การท าวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ นวั ต กรรมเป็ น หลั ก พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วยจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเ คราะห์เ ชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรีย ภาพ ทัก ษะการส่งเสริม
สุ ข ภาพและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารทางวิชาชี พ รวมทั้ ง การได้ ง านท าหรื อ
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา
3. นิสิต
การรับนิสติ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและ พัฒนานิสติ โดยการควบคุม
การดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยมีผลที่เกิดกับนิสติ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสติ อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ
4. คณาจารย์
การบริหาร และพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหาร
อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยการ
รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ SCOPUS และผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของ
อาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้คานึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ศาสตร์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ตลอดจนให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ หั ว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
2. การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพิจารณากาหนดผู้สอน การ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มกี ารบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุ งศิล ปะ และวั ฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรี ย นรู้ของนิสิต การก ากั บ การประเมินการจัดการเรีย นการสอน และประเมิน
หลั ก สู ต ร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) การประเมิ น วิ ท ยานิ พ นธ์ และการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
โดยมุ่งเน้นผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาลัยการศึกษาจัดให้มี ระบบการดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุปกรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เ น็ต
เป็นต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ก าหนดผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใ นระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปี
การศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือมีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท่ี 1
2
3
4
5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

✓

✓

✓

✓

✓

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

✓

✓

✓

✓

✓

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

✓

✓

✓

✓

✓

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี
2
✓

ปีท่ี
3
✓

ปีท่ี
4
✓

ปีท่ี
5
✓

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
✓
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
✓ ✓ ✓ ✓
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่
✓ ✓ ✓
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0
รวมตัวบ่งชี้(ข้อ) ในแต่ละปี
9
11
12
12
12
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-9 1-11 1-12 1-12 1-12
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
9
11
12
12
12
เกณฑ์ก ารประเมิ น : หลั ก สู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิฯ ต้องผ่า นเกณฑ์
ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 1- 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนราย วิชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรีย นการ
สอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอนรวมทั้งการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด ในรายละเอียดหลักสูตร
และรายวิชา
1.1.3 จัด ระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุก คนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุ ทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ ของหลักสูตร
ได้ แ ก่ นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

64
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่กาหนดของหลักสูตร
โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก นิสิตและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผูใ้ ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ช
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

173

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
6 นางสาวอรุณีย์ พรหมศรีห์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35601008XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.

วท.บ.
7

8

นายจารุพล มหิโพด

นางสาวนริศรา เสือคล้าย

140050000XXXX

36507001XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
ทล.บ
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.

9

นายนรินธน์ นนทมาลย์

15299900xxxxx

อาจารย์

ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
Sport Science
วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและการ
ออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Innsbruck, Austria
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2563
2552

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

360 360 360 360 360
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวัดและประเมินผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
วิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัธยมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา
เทคโนโลยีทางการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษา

2547
2562
2551
2549
2560
2550
2548

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2560
2555
2551

360 360 360 360 360
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ลาดับ
ชื่อ – สกุล
10 นางสาวพัชรียา อัมพุธ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
156010013XXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

11

12

13

นายมารุต แก้ววงศ์

นางสาวรัชนีพร กงซุย

นางสาววรรณากร
พรประเสริฐ*

34199002XXXXX

34108000XXXXX

11799001XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

14

นางสาวศรินธร ธรรมยศ

15099006XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
สรีรวิทยา
วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวและการ
ออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
Neurophyiology
สหสาขาสรีวิทยา
ชีววิทยา
Human Physiology
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์
กายภาพบาบัด
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สถิติ
กายวิภาคศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2563
2557

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

360 360 360 360 360
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553

Jichi Medical University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Newcastle, Australia
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553
2549
2545
2560
2549
2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2554
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554
2556
2560

360 360 360 360 360

175

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
15 นายศานิตย์ ศรีคุณ*

16

17

18

นายสิทธิศักดิ์ ทองรอง

นางสาวสินธุพร มหารัญ

นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
33113001XXXXX

34301007XXXXX

54409000XXXXX

34501000XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
จากสถาบัน
ปร.ด. หลักสูตรและการเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอน
ศษ.ม. การวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทางการศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทางการ
สอน
วท.บ. คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Ph.D. Human Medicine.
Medical University of Innsbruck,
Austria
วท.ม. กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. สรีรวิทยาทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแพทย์
วท.บ. กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์
กายภาพบาบัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2558

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

2550
2562
2549

360 360 360 360 360

2548
2557
2549
2545
2561
2551

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2546
2559
2548
2544

360 360 360 360 360

176

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
19 นางสาวสุพรรณิการ์
ลดาวัลย์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
34409007XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

20

21

นางสาวหทัยชนก ชมภูพ้ืน

นายอานนท์ พัดเกิด

33305007XXXXX

314060020XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
จากสถาบัน
Psychology and Sport University of Innsbruck, Austria
Science
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายภาพบาบัด
นิตวิ ทิ ยากระดูก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
กายวิภาคศาสตร์และ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาโครงสร้าง
กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
2561
2552
2546
2561
2552
2549

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

2562
2551
2549

360 360 360 360 360

