หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
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 สถานการณ์ปัจจุบันในมิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
11.2 ความจาเป็นในการเปิดหลักสูตร
12. หลักสูตรที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อ
มหาวิทยาลัย และประเทศ
12.1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
12.2 ผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลง
12.3 หลักสูตรที่สร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อ
มหาวิทยาลัย และประเทศ
12.4 หลักสูตรมีความโดดเด่นต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ข้อกาหนด และเงื่อนไขของหลักสูตร
3. 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 และการลงทะเบียนเรียนเข้า
มหาวิทยาลัย
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
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรือวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
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 และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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37
38
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39
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41

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
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
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 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
Master of Education Program in Educational Innovators
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0454
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Educational Innovators
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

การศึกษามหาบัณฑิต (นวัตกรทางการศึกษา)
กศ.ม. (นวัตกรทางการศึกษา)
Master of Education (Educational Innovators)
M.Ed. (Educational Innovators)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional
Centre for STEM Education) หรือ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ในรายวิชา 179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา (Professional Learning Community in STEM Education) ที่ได้กาหนดไว้เป็น
วิชาเอกเลือก ซึ่งผู้เ รีย นสามารถเทีย บโอนผลการเรีย นได้ต าม ประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา เรื่อง
แนวปฏิบัติในการดาเนินการทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มีการวางแผนในการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ตรงที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ผู้ เ รี ย นจะท าวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต (นวัตกรทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 78(11)/2563 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 15 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
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
8.3 ศึกษานิเทศก์
8.4 นักวิชาการหรือนักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการ
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายดิเรก ธีระภูธร

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
37699000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.ด.

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
โสตทัศนศึกษา

ค.ม.

2

นางสาววิลาวัลย์
โพธิ์ทอง

32203001XXXXX

ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

3

นายนรินธน์
นนทมาลย์

15299900XXXXX

อาจารย์

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

4

นายสาธิต เชือ้ อยู่นาน 35601011XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
ศ.ม.
กศ.บ.
บธ.บ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การจัดการธุรกิจ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2546
2538
2534
2556
2551
2546
2560
2555
2551
2559
2546
2559
2543
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ปัจจุบันในมิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้เน้นการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังปรากฏในข้อความตอนหนึ่งที่ว่า
“ประเทศ(ไทย)ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดาเนินการควบคู่กับการเร่ง
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (ทั้ง)กลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน ให้ส อดคล้องกั บสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยี
รวมถึ ง การพั ฒ นาคนในภาพรวมให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ใ นทุ ก ช่ ว งวั ย ที่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จาก
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ” (หน้าที่ 1) ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
นอกจากนี้ “ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580” ยังได้ระบุถึงยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่
(1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง (2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น (3)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรั พยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ “ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสห
วิทยาการ” ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สืบเนื่องจากแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุง “หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิ ดการบูร
ณาการในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ เ หล่ า นี้ ม ากขึ้ น โดยหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้เน้นย้าให้ครูจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการข้ามสาขาวิชาระหว่าง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ หรือในชื่อย่อที่ว่า “สะเต็มศึกษา” มากขึ้น ซึ่ง “เทคโนโลยี” เป็นบทบาทหนึ่งในสะเต็มที่
สาคัญ ที่ครูผู้สอนควรต้องเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยี ทั้งในฐานะผลผลิตของกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะเครื่องมือที่ถูกใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ

5
นอกจากนี้ เป้าหมายของทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (สานักงาน ก.พ.
, 2563) ได้กล่าวถึงทักษะด้านดิจิทัล อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) ความสามารถ โดยมีการแบ่งความสามารถเป็น 7 กลุ่มความสามารถ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Literacy)
กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)
กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อยกระดับ ศัก ยภาพองค์กร (Digital
Technology)
กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบ
ดิจทิ ัล (Digital Process and Service Design)
กลุ่มที่ 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic
and Project Management)
กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผูน้ าดิจทิ ัล (Digital Leadership)
กลุ่ ม ที่ 7 ความสามารถด้ า นการขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงด้ า นดิ จิ ทั ล ( Digital
Transformation)
2) ความรู้ หมายถึ ง ความเข้าใจเชิง วิช าการและวิ ช าชีพที่ ข้ าราชการและบุค ลากร
ภาครัฐควรต้องมีเพื่อให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล
3) ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ เคยกระทา
เคยสัมผัส หรือได้พบเห็นมาในอดีตที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
4) คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึ ง
พอใจในการทางานและความสาเร็จในงาน อันจะมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรม
ที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังสอดคล้องกับ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ สานักงาน ก.ค.ศ. (สานักงาน ก.ค.ศ., 2563) ซึ่งทักษะที่ควรส่งเสริมและพัฒนา 5
มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้
มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้าน
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Literacy Skill Set)
มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะ ด้านการควบคุมกากับ และการปฏิบัติตาม กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจทิ ัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)
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มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อยกระดับศักยภาพ องค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะ
ด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจทิ ัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ
(Digital Process and Service Design Skill Set)
มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนาองค์กร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ทั ก ษะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นการจั ด การโครงการและการบริ ห ารกลยุ ท ธ์ (Project and Strategic
Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้นาดิจทิ ัล (Digital Leadership Skill Set)
มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1 กลุ่ม
ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ย นแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill
Set)
ด้ว ยเหตุดั งกล่าวข้างต้นนี้ จึงมีความจาเป็นอย่ างยิ่ งที่ต้ องพั ฒนาทรั พยากรบุคคลให้ เ ป็ น
“นวัตกร” ซึ่ง “นวัตกร” หมายถึง ผู้ที่ริเริ่ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ และสนับสนุน ให้เกิดเทคนิค
วิ ธี ก าร รู ป แบบ เครื่ อ งมื อ กระบวนการ หรื อ ผลงาน ที่ เ ป็ น นวั ต กรรม (วสั น ต์ สุ ท ธาวาศ จาก
edsiam.com/นวัตกร) จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้สอดรับกันดีกับการพัฒนา นวัตกรทางการศึกษา อันเป็น
นโยบายในระดับชาติ
11.2 ความจาเป็นในการเปิดหลักสูตร
เพื่ อ ขั บ เคลื่อ นการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศอย่า งยั่ ง ยื น ด้ว ยวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 –
2564 และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่ า นการสนั บ สนุ น นโยบายทางการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562
– 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสรางศักยภาพคน
ที่ว่า “มหาวิทยาลัยพะเยาตองมุ งเนนคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ใหความสาคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพตรงตามความต องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ซึ่ง
เปนอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต (New Engine of Growth)
ผลักดันใหประเทศกาวเขาสูประเทศไทย 4.0”
ดังนั้น การเปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จึงเป็นความ
จาเป็นอย่างยิ่งและเป็นความต้องการของประเทศในการใช้บัณฑิตหรือผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้
เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการนานโยบายด้านทักษะดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง และ
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เพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องประเทศไทย อั น จะก่ อ ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
12. หลัก สูต รที่ส ร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ต่อมหาวิทยาลัย และ
ประเทศ
12.1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ในการนี้ เพื่อให้ครูได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี วิท ยาลั ย การศึก ษา มหาวิท ยาลัย พะเยา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหลัก สู ตรการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น
12.2 ผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จะสร้างผลกระทบเชิง
บวกต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนเพื่อให้ครูเกิด
ทักษะดิจทิ ัลและการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ เนื่องจากรูปแบบที่ใช้
อยู่ เช่ น การจั ด อบรม การส่ ง เสริ ม ด้ า นต่ า ง ๆ มี เ วลาอั น จ ากั ด และส่ ว นหนึ่ ง อาจเป็ น เพราะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทาให้ครูไม่มเี วลาในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนัน้ หลักสูตร
นีจ้ งึ มุง่ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ครูมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุ น ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล
ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้ด้วยตนเอง
12.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของคณะ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างครูรุ่น
ใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรีย นรู้โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างดีกับสมรรถนะหลักและความเป็ นเลิศของวิทยาลัยการศึกษา ตามคา
ขวัญที่ว่า “เก่งกล้าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพครู ” และ “การศึกษาเป็นรากฐานของมนุษย์ ” นอกจากนี้
ด้วยเป้าหมายของการพัฒนาครูใ ห้เป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นนวัตกรทางการศึก ษา
หลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับคาขวัญของมหาวิทยาลั ยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
อีกด้วย
12.4 หลักสูตรมีความโดดเด่นต่างจากหลักสูตรของสถาบันอื่น
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรทางการศึ ก ษา (Educational
Innovators) นาความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึ กษา ความคิด
เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และชุดความคิดเติบโต เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรทางการศึกษา
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โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการจัดการเรียนรูใ้ นทุกสาระ และมุ่งสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา ทาให้หลักสูตรนีม้ ีความโดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ
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
1) มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนวิชาภาษาอั ง กฤษ
แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
2) คณะอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
ประกอบด้วย คณาจารย์จากวิทยาลัย การศึก ษา อาจารย์คณะบริหารธุ รกิจและนิเทศศาสตร์ และ
คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะเป็นผู้มี
คุณสมบัติที่มีความเชี่ยวชาญตามคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช านวัต กรทางการศึก ษา “ฝึ ก ฝนและ
แก้ปัญหาที่ท้าทาย เพื่อพัฒนาความฉลาดรูด้ ิจทิ ัล เชี่ยวชาญการเรียนรู้และวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพ
ความเป็นนวัตกรการศึกษา”
1.2 ความสาคัญ
ตอบสนองการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่านการสนับสนุนนโยบายทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการตามการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเตรียมคน
และเสริมสรางศัก ยภาพคน ที่ว่า “มหาวิท ยาลัย พะเยาตองมุ งเนนคุณภาพการศึก ษาและคุณภาพ
บัณฑิต ใหความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพ
ตรงตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน รวมทั้งความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-curve) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
(New Engine of Growth) ผลักดันใหประเทศกาวเขาสู ประเทศไทย 4.0” รวมทั้ง ทักษะด้านดิจิทัลของ
สานักงาน ก.พ. และสานักงาน กคศ.
ดังนั้น การเปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา จึงเป็น
ความจาเป็น อย่างยิ่ง และเป็นความต้องการของประเทศในการใช้บัณฑิตหรือผู้สาเร็จการศึก ษาใน
สาขาวิชานี้ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการนานโยบายด้านทักษะดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง และเพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย อันจะก่อประโยชน์แก่ชุมชน สัง คม
และประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาให้ เ ป็ น นวั ต กรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
สมรรถนะ ความคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ ชุดความคิดเติบ โต และการวิจัย ทางด้ า น
นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
1.3.2 เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดประสบการณ์ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา ให้ ส ามารถเป็ น ผู้ ส ร้ า ง
นวัตกรรมการศึกษา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการจัดการเรียนการสอนหรือการทางานได้
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1.3.3 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะผูน้ าด้านการใช้ดิจทิ ัล มีความฉลาดรู้
ดิจิทัล ในการจัดการศึกษาและสามารถประยุกต์ เผยแพร่และถ่ายทอดวิทยาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้
1.3.4 เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
2. ข้อกาหนด และเงื่อนไขของหลักสูตร
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
-
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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 ปีการศึกาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 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
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ไม่เพียงพอ

12
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดสรรเวลาในการให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
1) แผน ก แบบ ก2
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564
2565
2566
2567
2568
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30
30
30
15
15
15
15

2) แผน ข
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564
2565
2566
2567
2568
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
60
60
30
30
30
30

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
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

2564
5,000,000
3,000,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
11,580,000
80,000

2565
5,300,000
3,300,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
11,880,000
80,000

ปีงบประมาณ
2566
5,630,000
3,630,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
12,210,000
80,000

2567
5,993,000
3,993,000
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
12,573,000
80,000

2568
6,392,300
4,392,300
2,000,000
1,480,000
75,000
1,000,000
330,000
75,000
100,000
100,000
5,000,000
12,972,300
80,000
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2.7 ระบบการศึกษา

√ แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 37(4) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์ สกอ.
ลาดับ

รายการ

1

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

2
3
4

หมายเหตุ

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 กรณีนสิ ิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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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
179701 หลักการและทฤษฎีสาหรับการเรียนรูด้ ิจทิ ัล
3(2-2-5)
Principles and Theories for Digital Learning
179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด 3(2-2-5)
เติบโต
Innovative Design with Creativity and Growth Mindset
179703 กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Paradigms and Methodology in Education

179711
179712
179713
179714
179715

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 16 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 13 หน่วยกิต
เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Technology Enhanced Learning for Digital Era
การสร้างสรรค์สื่อดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Media Creation
การออกแบบการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Unplugged Computing Science Learning Design
โครงงานนวัตกรรมการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Innovation Project
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 3 หน่วยกิต
179721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education
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179723 การออกแบบการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณ
Computing Science Learning Design
179724 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นทางการศึกษา
Educational Computer Graphics and Animation
179725 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการศึกษา
Educational Big Data Analytics
179726 นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
Management Innovation and Economics Education
3) วิทยานิพนธ์
179794 วิทยานิพนธ์
Thesis
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
179781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
179701 หลักการและทฤษฎีสาหรับการเรียนรูด้ ิจทิ ัล
3(2-2-5)
Principles and Theories for Digital Learning
179702 การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด 3(2-2-5)
เติบโต
Innovative Design with Creativity and Growth Mindset
179703 กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Paradigms and Methodology in Education

17

179711
179712
179713
179714
179715

179721
179722
179723
179724
179725
179726

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 22 หน่วยกิต
1.2.1 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 13 หน่วยกิต
เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Technology Enhanced Learning for Digital Era
การสร้างสรรค์สื่อดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Media Creation
การออกแบบการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Unplugged Computing Science Learning Design
โครงงานนวัตกรรมการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Innovation Project
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 9 หน่วยกิต
บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education
การออกแบบการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณ
3(2-2-5)
Computing Science Learning Design
คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Computer Graphics and Animation
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Big Data Analytics
นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Management Innovation and Economics Education

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
179791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I

จานวน 6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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179792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study II

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
179781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

3 หน่วยกิต

จานวน

4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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146700
179701
179702

179711

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
หลักการและทฤษฎีสาหรับการเรียนรู้ดจิ ทิ ัล
3(2-2-5)
Principles and Theories for Digital Learning
การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด
3(2-2-5)
เติบโต
Innovative Design with Creativity and Growth Mindset
เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Technology Enhanced Learning for Digital Era
รวม
9(3) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจทิ ัล
Digital Media Creation
179713 การออกแบบการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์
Unplugged Computing Science Learning Design
179703 กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Paradigms and Methodology in Education
179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation Project
179715 สัมมนา
Seminar
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
13 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
17972x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
179794 วิทยานิพนธ์
Thesis
179781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
179794 วิทยานิพนธ์
Thesis

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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146700
179701
179702

179711

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
หลักการและทฤษฎีสาหรับการเรียนรู้ดจิ ทิ ัล
3(2-2-5)
Principles and Theories for Digital Learning
การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิด
3(2-2-5)
เติบโต
Innovative Design with Creativity and Growth Mindset
เทคโนโลยีเสริมการเรียนรูใ้ นยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Technology Enhanced Learning for Digital Era
รวม
9(3) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

179712 การสร้างสรรค์สื่อดิจทิ ัล
Digital Media Creation
179713 การออกแบบการเรียนรูว้ ิทยาการคานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์
Unplugged Computing Science Learning Design
179703 กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Paradigms and Methodology in Education
179714 โครงงานนวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation Project
179715 สัมมนา
Seminar
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-2-1)
13 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
17972x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
17972x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
179791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I
179781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3 หน่วยกิต

รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
17972x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
179792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study ll
รวม

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
6 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
179701

หลักการและทฤษฎีสาหรับการเรียนรู้ดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Principle and Theories for Digital Learning
หลักการ ทฤษฎี การเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ความสามารถสาหรับการรู้ ดิจิทัล การใช้ ความเข้าใจ การ
สร้าง กฎหมายดิจิทัล การจัดการความรูท้ างดิจทิ ัล
Principles, theories, learning digital skills to maintain security in use of new
technologies, digital intelligence, digital literacy, digital literacy competencies, use, understand,
create, digital law, digital knowledge management
179702

การออกแบบนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และชุดความคิดเติบโต
Innovative Design with Creativity and Growth Mindset
3(2-2-5)
การส่งเสริมชุดความคิดเติบโตที่เชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทางการศึกษา ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม
และความคิดละเอียดละออ การส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบที่ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาของผู้อ่นื
และการประยุกต์ใช้รูปการคิดเหล่านีใ้ นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
Facilitating growth mindset with beliefs in one’s ability to learn and self-development;
Facilitating creative thinking in education of fluency, flexibility, originality, and elaboration; Facilitating
design thinking with emphasis on solving problems of and for others; applying these modes of thinking
for developing educational innovations.
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179703

กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวจิ ัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Paradigms and Methodology in Education
กระบวนทัศน์การวิจัยต่าง ๆ ปฏิฐานนิยม สรรคนิยม ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ระเบียบวิธีวิจัย
ที่อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์เหล่านี้ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี
การวิจัยที่อิงการออกแบบ การวิจัยปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพื่อ
การวิจัย ความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
Research paradigms, positivism, constructivism, critical theory, research
methodologies, quantitative research, qualitative research, mixed-methods research, design-based
research, and action research, data collection methods, data analysis, statistics for research,
truthworthiness of research results, educational innovation research
179711

เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Technology Enhanced Learning for Digital Era
การบูรณาการการเรีย นการสอนด้วยเครื่องมือสาหรับ การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนและออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน การผลิตสื่อการศึกษาแบบเปิด การเรียนการสอนระบบเปิดสาหรับมหาชน
Integration of information and communication technology tools and traditional and
online classroom for teaching and learning, flipped classroom, blended- hybrid learning, production
of open educational resources, massive open online course
179712

การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Media Creation
การศึก ษา การวิเ คราะห์ หลัก การ แนวคิดการผลิตสื่อการเรีย นรู้ใ นยุ คดิจิทัล การ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบและพัฒนาสื่อ
ความเป็นจริงเสมือนและการจาลองสภาพแวดล้อมจริง การผลิตรายการเสียงและวิดีโอการสอน การ
เผยแพร่รายการเสียงและวิดีโอการสอนออนไลน์ และการถ่ายทอดสดออนไลน์
Study, analyze principles, concepts of instructional media production in digital age,
suitable usage of digital technology for educational innovation, design and development of
Augmented Reality ( AR) and Virtual Reality ( VR) , podcast video production, publishing audio and
video tutorials online and live podcast
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179713

การออกแบบการเรียนรู้วิทยาการคานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Unplugged Computing Science Learning Design
หลักการเกี่ยวกับวิทยาการคานวณ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบอันปลั๊ก กลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่จาเป็น
สาหรับคอมพิวเตอร์ การจัดเรียง การเข้ารหัส ทักษะการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็น
ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการคานวณ ทักษะการสื่อสารคอมพิวเตอร์ การเขียนคาสั่ง และการลาดับการ
ทางาน
Principles of computing science, unplugged learning activities, computer learning
strategies, principle of computer science and logical, mathematics for computer, arrangement,
encryption, problem solving skills, creativity and systems thinking for computing science, computer
communication skills, computer command and algorithm.
179714

โครงงานนวัตกรรมการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Innovation Project
การทบทวนประเด็นปัญหาและความต้องการจาเป็นทางการศึกษา เงื่อนไขและลักษณะ
ของโครงงานที่มีคุณภาพ หลักการและกระบวนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา
กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนวั ตกรรมการศึกษา ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
การประเมินโครงงานนวัตกรรมการศึกษา
Review needs and education issues, conditions and characteristics of educational
innovation project work, principles and process of educational innovation initiative for solving
educational problem project, feasibility study for educational innovation, educational innovation
development implementation, evaluation of educational innovation projects
179715

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การน าเสนองานวิ จั ย ด้ า นการเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ใ หม่
ความก้ า วหน้ า และทิ ศ ทางการวิ จั ย การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา การน าไป
ประยุกต์ใช้ และข้อจากัดของการวิจัย
Presentation of research on learning digital, discussions on new knowledge, progress
and future research directions, use of digital technology in educational management, implications
and limitations of published research for future work.
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บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
นิยามของเทคโนโลยีและบทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา ทั้งในฐานะผลผลิตของ
กระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์ และในฐานะเครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ใช้ ใ นขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสืบ ค้น
สารสนเทศ การร่างความคิด การระดม สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด การสร้างและทดสอบต้นแบบ
การเก็บรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลผลิตของการออกแบบ
Definitions of technology and its roles in STEM education both as products of
engineering design processes and as tools used in stages of engineering design processes, design
thinking, creative thinking, searching for information, creating ideas, brainstorming, communication
and sharing ideas, creating and testing prototypes, collecting, recording and analyzing data,
presenting designed products
179722

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education
ความหมายและความสาคัญ ของชุมชนแห่งการเรีย นรู้ท างวิชาชีพ การมีส่วนร่วมใน
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ โรงเรี ย น ระดั บ ชาติ และระดั บ นานา ชาติ ผ่ า นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม 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.
179723

การออกแบบการเรียนรู้วทิ ยาการคานวณ
3(2-2-5)
Computing Science Learning Design
หลั ก การวิท ยาการค านวณ โครงสร้างของโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึม การ
วิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพี
บริบูรณ์ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นวิทยาการคานวณ
Principles of computer science, program structure, algorithm design, complexity
analysis, greedy algorithms, divide and conquer, graph algorithms, NP-complete problems, computer
science learning activities construction
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คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Computer Graphics and Animation
ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และมัลติมีเดีย หลักการออกแบบ
ศิลปะกับการออกแบบกราฟิก กระบวนการความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การ
ผลิตสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียสาหรับสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างงานแอนิเมชั่นเบือ้ งต้นทางการศึกษา
Introduction to computer graphics and multimedia design, principles of design, art and
graphics design, creative thinking process for computer graphics design, production to communicate
with effective communication, using package softwares for printing, introduction to educational
animation production
179725

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Big Data Analytics
กรอบแนวคิดและหลักการข้อมูลขนาดใหญ่ท างการศึกษา, ขอบข่ายข้อมูลด้านการ
บริหารการศึกษา ขอบข่ายข้อมูลด้านกระบวนการเรียนรู้, วงจรการวิเคราะห์ข้อมูล, ประโยชน์จากการ
ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ , ข้อมูลขนาดใหญ่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ , ข้อมูลขนาดใหญ่กับการคาดการณ์ ,
ข้อมูลขนาดใหญ่กับผลลัพธ์ทางการศึกษาและการวางแผนอาชีพ , การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
การกาหนดนโยบาย, ข้อมูลขนาดใหญ่กับการพัฒนาหลักสูตร, ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทาง
การศึกษา, การนาเสนอและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Conceptual framework and principles of educational big data, information scope for
education administration, information scope for learning process, data analysis cycle, benefits from
big data, big data with learning behavior, big data with forecasting, big data with educational
outcomes and career planning, big data analytics for policy formulation, big data and curriculum
development, practice big data analytics in education, presentation and dissemination of data
analytics result
179726

นวัตกรรมการบริหารและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
Management innovation and Economics Education
ความสั มพั นธ์ ระหว่า งการศึก ษากั บ การพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคม นวัตกรรมการ
บริ ห าร แนวคิ ด และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ก ารศึ ก ษา อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานทางการศึ ก ษา การลง
ทุนการศึกษา การวิเคราะห์ต้ นทุนและผลตอบแทนการลงทุนทางการศึกษา กรณีศึกษาเศรษฐศาสตร์
การศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
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Relationship between education and economics, management innovation, economics
of education concepts and theories, demand and supply of education, education investment, cost
and benefit analysis of education investment, case study of nation and international education of
education
179781

ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
การสืบค้นเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ด้านการเรียนรูด้ ิจทิ ัล การทัศน
ศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ชุด
ความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์
Documentalry reviews about curriculum or projects associated with learning digital,
field trips at places for enhancing experiences in digital learning, educational innovation, educational
technology, growth mindset, design thinking, creative thinking
179791

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
3 หน่วยกิต
Independent Study l
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา เทคโนโลยี
การศึกษา ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการวิจัยหรือการ
ทบทวนวรรณกรรม การพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยหรือผลการทบทวนวรรณกรรมด้านการเรียนรู้ดิจทิ ัล
ในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ
Constructing knowledge about learning digital, educational innovation, educational
technology, growth mindset, design thinking, creative thinking using research- based processes or
literature review, publishing research results or literature review in learning digital via academic
conferences or journals.
179792

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
3 หน่วยกิต
Independent Study ll
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการอภิป ราย การตีพิมพ์เ ผยแพร่ ในหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางการศึก ษา
เทคโนโลยีการศึกษา ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์

29
Investigating, data collecting, analyzing, synthesizing, report writing, presenting and
discussing, publishing on technology digital, educational innovation, educational technology, growth
mindset, design thinking, creative thinking topics.
179794

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา เทคโนโลยี
การศึกษา ชุดความคิดเติบโต การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัย และการ
พิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยด้านการเรียนรูด้ ิจทิ ัลในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ
Constructing new knowledge on digital learning, educational innovation, educational
technology, growth mindset, design thinking, creative thinking using research- based process,
publishing research results on digital learning in academic conferences or journals.
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
179
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
สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาสัมมนา/ภูมภิ าคศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา

30

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ค.ด.
ค.ม.
ศษ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สถิติ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.
ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิชาชีพครู
ฟิสกิ ส์
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย

1

นายดิเรก ธีระภูธร*

37699000XXXXX

รองศาสตราจารย์

2

นางสาวกฤติกา กันทวงค์

35013006XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายบวรศักดิ์
ศรีสังสิทธิสันติ

35299000XXXX X

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายพรเทพ โรจนวสุ

35203005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นายลือชา ลดาชาติ

39201007XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง*

32203001XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2546
2538
2534
2561
2546
2538
2557
2552
2542
2553
2547
2542
2553
2545
2544
2556
2551
2546
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ลาดับ
7

ชื่อ – สกุล
นายสาคร เมฆรักษาวนิช

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

35299004XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ด.
วท.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ
ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.

ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
ศษ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.

8

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

35701005XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นายสุนทร คล้ายอ่า

31020007XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

10

นายณัฐวุฒิ สัพโส

54705000XXXXX

อาจารย์

11

นายนรินธน์ นนทมาลย์*

15299900XXXXX

อาจารย์

12

นางสาวนริศรา เสือคล้าย

36507001XXXXX

อาจารย์

13

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

35504000XXXXX

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2547

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา
การศึกษา
Educational
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิจัยการศึกษา
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

2560
2550
2548
2557
2549
2543

2542
2557
2542
2537
2540
2536
2530
2557
2549
2544
2560
2555
2551

32

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
11799001XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

14

นางสาววรรณากร
พรประเสริฐ

15

นางสาววิลาวัลย์
สมยาโรน

353070064XXXXX

อาจารย์

16

นายวัชระ จตุพร

14708000XXXXX

อาจารย์

17

นายศานิตย์ ศรีคุณ

33113001XXXXX

อาจารย์

18

นายสาธิต เชื้ออยู่นาน*

35601011XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ *อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

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

สาขาวิชา

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
สถิติ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาและผู้นา
ทางการศึกษา
ศศ.บ. ศาสนศึกษา
ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน
วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา
ศษ.ม. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์
วท.บ. คณิตศาสตร์
ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
กศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2561
2557
2554
2558
2550
2546
2560
2553
2550
2558
2562
2550
2549
2548
2559
2546
2559
2543
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานวัตกร
ทางการศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ใ ห้
คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็น
วิทยานิพนธ์ และตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
แผน ข การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาที่นิสิตสนใจภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ใ นการ
ทาการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดและตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 37(4) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
25 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
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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 ิตคนละ 1 ท่าน
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดาเนินการศึกษาหัวข้อคัด
สรรให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กาหนด
5.5.4 นิสิตนัด หมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ป รึก ษา นาแบบฟอร์มบันทึก ความก้า วหน้ า
ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6 ประเมินผล
5.6.1 ผูส้ อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
5.6.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัย
5.6.4 คณาจารย์ผสู้ อนประเมินการนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า
5.6.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

2. มีทักษะเทคโนยีดิจิทัล

3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เห็นภาพรวม
ของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข หรือป้องกันการ
เกิดปัญหานั้น ๆ ได้
1.2 กาหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ข้ึน
แล้วให้บอกเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน
1.3 ฝึกการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดคะเนคาตอบที่
เป็นไปได้ จากข้อมูล หรือความรู้
2.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์
การสอนแบ บ Active learning และ researchbased learning
2.2 การปฎิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งความเป็ น มื อ อาชี พ ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ัลมาใช้ในการเรียน หรือสนับสนุนการเรียน
3.1 มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
3.2 จั ด การเรี ย นการสอนโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ฐาน
ให้ความสาคัญและปลูกฝังให้นิสิตมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
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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) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ค วามส าคั ญ กับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสีย สละซื่อสัตย์สุจริต และ
เคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิช าชีพ
ทางการศึกษา
(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้นา ทางาน
เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในจรรยาบรรณทางวิ ชาการ การเป็นสมาชิก
องค์กรและศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในชั้น
เรียนโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ
นามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ทฤษฏีและสาระสาคัญเกี่ยวกับองค์กร ทั้งในด้านงาน คน โครงสร้าง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้ วยตนเอง
ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การอภิปราย การนาเสนอ
ในที่ประชุมและการนาเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผู้เรียน เพื่อน
นิสติ
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา
ความคิดใหม่ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่
ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรูห้ รือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการวิจัย
หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยตนเองและในกลุ่ ม ในสถานการณ์ ทั่ ว ไปและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนเป็นกลุ่ม
แบบร่วมแรงร่วมใจ การอภิปราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษาการเรียนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง ประชุมปรึกษาปัญญาองค์การโดยใช้เกม การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน
เป็นต้น
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิด
(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จาลอง รายงานผลการอภิป ราย
กลุ่ม รายงานผลการสัมมนาและภูมิภาคศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานและร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการจั ด การปั ญ หาได้
อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้เรียนกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและผู้เรียนกับผู้บริการ โดยการมอบหมายให้ทากิจ กรรมหรือ
ผลงานที่ต้องมีปฏิสั มพั นธ์กับผู้อื่น การฝึกทักษะการทางานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร ทั้งในหลักสูตรที่ศึกษา ระหว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข้ อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เ พื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
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(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา แก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒนางานในองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งสร้ า งสรรค์
ฝึก ทัก ษะการสื่อสารระหว่ า งบุค คล ทั้งการพูด การฟังและการเขี ย น จัดการเรีย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมินผลงานที่นิสติ ได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และของสากล เช่น กิจกรรม
การชมภาพยนตร์ ละคร การแสดงดนตรี เป็นต้น
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) จัดให้มกี ารอภิปรายหรือนาเสนอผลงาน ข้อคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ หรืองานที่
ได้รับมอบหมายในชัน้ เรียน
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากจานวนครั้งของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
(2) ประเมินจากบุคลิกภาพในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรูเ้ รื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวติ
ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และสามารถนาทักษะ
เหล่านีม้ าใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน และการพัฒนาตนเอง
(2) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้
(3) ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถสร้างนวัตกรรม หรือประยุกต์งานสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนามาสู่การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา โดย
การออกแบบเทคโนโลยี หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
(2) เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ และสมรรถนะต่าง ๆ
(3) ออกแบบโครงงานต่าง ๆ ตามบริบทที่ผู้เรียนสนใจ
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพแบบองค์รวม โดยบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรมจริยธรรม ที่เน้นผูร้ ับบริการเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
(1) การประเมินผลการวิเคราะห์ และผลการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ
(2) การประเมินทักษะและสมรรถนะจากการปฏิบัติสร้างชิ้นงานต่าง ๆ
(3) การประเมินผลการทาโครงงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

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

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

(1)

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

  



•











1) หมวดวิชาแกน
179701 หลักการและทฤษฎี
สาหรับการเรียนรู้
   
ดิจทิ ัล
179702 การออกแบบนวัตกรรม
ด้วยความคิด
   
สร้างสรรค์และชุด
ความคิดเติบโต

179703 กระบวนทัศน์และ
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา

   •

•

•

•

 •

•

• •

•

•



•  •

•    















•

•

•

 • 

•    

•

•

•
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รายวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
179711 เทคโนโลยีเสริมการ
เรียนรูใ้ นยุคดิจิทัล
179712 การสร้างสรรค์สื่อ
ดิจิทัล
179713 การออกแบบการ
เรียนรูว้ ิทยาการ
คานวณแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์
179714 โครงงานนวัตกรรม
การศึกษา
179715 สัมมนา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
179721 บทบาทของเทคโนโลยี
ในสะเต็มศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

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

(1)

(2)

(1)

    •  

•  •

    •







    •  

•  •

    



•



    •  

•  •

 •



•

   

•  •

•     •

 



•   

•  

•    •

  

    •

 

•  •

  

  •

 

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

•



•

•

•

•



•



•



•



•

•

•

•

•





•









•





•




•
•
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รายวิชา

179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้าน
สะเต็มศึกษา
179723 การออกแบบการ
เรียนรู้วิทยาการ
คานวณ
179724 คอมพิวเตอร์กราฟิก
และแอนิเมชั่นทาง
การศึกษา
179725 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่ทาง
การศึกษา
179726 นวัตกรรมการ
บริหารและ
เศรษฐศาสตร์
ทางการศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

    •

 •

• •





•

    •

 

•  •

 •

  

•

•

    •

 

•  •

    



    •

 •

• •

•

 •

  

    •

 

 •

•

 •

•

•

•  •

•

 

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4)
•









•





•





•





•

•

•



•







•

•







•
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
3) วิทยานิพนธ์
179794 วิทยานิพนธ์
• •   • • •
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
•
  • 
บัณฑิตศึกษา
179781 ภูมิภาคศึกษา
•    •  •

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

•

•

•

    

•



•

•

•

 •

  









•  

 •

  

•







8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(2)

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



•

•




•




•
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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

รายวิชา

1) หมวดวิชาแกน
179701 หลักการและทฤษฎี
สาหรับการเรียนรู้
ดิจิทัล
179702 การออกแบบ
นวัตกรรมด้วย
ความคิดสร้างสรรค์
และชุดความคิด
เติบโต
179703 กระบวนทัศน์และ
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

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

(1)

(2)

(1)

   

  



•











• •

(2)

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

•

•

•

 •

    •

•



•  •

•    















   •

•

•

 • 

•    

•

•

•









•

•

(1)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
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รายวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
179711 เทคโนโลยีเสริมการ
เรียนรูใ้ นยุคดิจิทัล
179712 การสร้างสรรค์สื่อ
ดิจิทัล
179713 การออกแบบการ
เรียนรูว้ ิทยาการ
คานวณแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์
179714 โครงงานนวัตกรรม
การศึกษา
179715 สัมมนา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
179721 บทบาทของเทคโนโลยี
ในสะเต็มศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

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

(1)

(2)

(1)

    •  

•  •

    •







   

•  

•  •

    



•



   

•  

•  •

 •



•

   

•  •

•     •

 



•   

•  

•  

 •

  

•  •

  •

    •

 

  

 

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

•



•

•

•

•



•



•



•



•

•

•

•

•





•









•





•




•
•
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รายวิชา

179722 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้าน
สะเต็มศึกษา
179723 การออกแบบการ
เรียนรู้วิทยาการ
คานวณ
179724 คอมพิวเตอร์กราฟิก
และแอนิเมชั่นทาง
การศึกษา
179725 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขนาดใหญ่ทาง
การศึกษา
179726 นวัตกรรมการ
บริหารและ
เศรษฐศาสตร์
ทางการศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

    •



•

   

 •

•

•

•  

•

 •

    •





•

•

 •

•



 •   

•

(1)

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1) (2) (3) (4)
•







•



•





•





•





•

•











•



•  •



   

    •  •

• •

•



•   

•

•



    •  

 •

•



• •

•

•



 



6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)
3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
179791 การศึกษาค้นคว้า
 •
ด้วยตนเอง 1
179792 การศึกษาค้นคว้า
 •
ด้วยตนเอง 2
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
•
บัณฑิตศึกษา
179781 ภูมิภาคศึกษา
•  

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

(1)

(2)

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

  

•

  •

 

•





•



•

  

•

  •

 

•





•



•

•

•

 •

  









•  

 •

  

•







 


• 

• 

•

•


•


•
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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
2.1.6 ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมกันทาวิจัยในเชิงบูรณาการศาสตร์เพื่อขยายองค์ความรู้ใน
สาขา และสร้างความเข้มแข็งให้อาจารย์ผสู้ อน
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 ารุงศิล ปะ และวั ฒนธรรม การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา และความก้าวหน้าของศาสตร์ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องหรือสัมพันธ์ กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
3. การประเมินผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรีย 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 3.5 จากคะแนน 5
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 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอน ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะ เมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา 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
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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
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สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666
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Rungtiwa05.s.ppk@gmail.com
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
คุรุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ
รุ่งทิวา กองสอน (2562). การสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมสาหรับนิสิตวิชาชีพครูด้วยวิธีการ
เรี ย นรู้ แ บบวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม. วารสารวิ ช าการเซาธ์ อี ส ท์
บางกอก, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, 25-37.
รุ่งทิวา กองสอน (2561). การพัฒนาความสามารถคิดเชิงวิพากษ์ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. วารสารวิจัยกาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย,
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561, 101-110.
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รุ่งทิวา กองสอน (2561). การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมทางวิชาการระดับ ชาติ
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”. 25-26 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา. 2325-2339.
รุ่งทิวา กองสอน (2561). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีดว้ ยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน สาหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21. การประชุมวิชาการ และนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 20 มีนาคม 2561.
459-460.
รุ่งทิวา กองสอนและคณะ (2560). กรณีศกึ ษาครูวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการสืบเสาะหลังจาก
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร: ข้ อ ค้ น พบจากโครงการคู ป องพั ฒ นาครู . วารสาร สาขาวิ ช า
ศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (วารสารระดั บ ชาติ ) , ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560. 89-108.
ผลงานวิจัย
ชลล์สิฌา พรหมเสน และรุ่งทิวา กองสอน (2562). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
โดยวิธีสอนแบบโครงงานบูรณาการร่วมสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาในชีวิตจริง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับ ชาติ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ครั้งที่ 5 “ครุศาสตร์วจิ ัย 2562/NACE2019: การวิจัยเพื่อความอยู่
ดีมสี ุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ” วันที่ 25 มิถุนายน 2562. 98-107.
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2
ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 1376
โทรศัพท์
08 6801 0353
โทรศัพท์มือถือ
wannakorn.ph@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2557
การศึกษามหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ผลงานวิชาการ
รักษิต สุทธิพงษ์, นริศรา เสือคล้าย, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ณัฐวุฒิ สัพโส, ธิดาวัลย์
อุ่นกอง และวรรณากร พรประเสริฐ. (2563). ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สาหรับครูใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์, 15(1) มกราคม-เมษายน 2563. 31-46.
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ผลงานวิจัย
วรรณากร พรประเสริฐ, และรักษิต สุทธิพงษ์. (2563). การพัฒนาตัวชีว้ ัดทักษะทางดิจทิ ัลของนิสติ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารราชพฤกษ์, 18(1) มกราคม – เมษายน 2563.
83-92.
วรรณากร พรประเสริฐ, และรักษิต สุทธิพงษ์. (2562). การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการกลั่น
แกล้ ง ทางไซเบอร์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ .
วารสารวิชาการและวิจัย สั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ , 14(3) กั นยายน –
ธันวาคม 2562. 31-46.
วรรณากร พรประเสริฐ , และรักษิต สุทธิพงษ์. (2562). ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตนัก ศึกษา
ระดั บ ปริญ ญาตรีใ นสถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทัก ษิณ ,
19(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562. 104-117.
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นางสาววิลาวัลย์ สมยาโรน
353070064XXXXX
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
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Email
wilawan.so@up.ac.th
Kaboom_31@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานวิจัย
วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องวงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(1) กันยายน –
ธันวาคม 2563. 147-158.
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วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย
โดยใช้หลักทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม เพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้สาหรับการพัฒนา
ทัก ษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ของนัก เรีย นในโรงเรีย นประถมศึก ษา จังหวัดพะเยา.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 31(1) มกราคม –
เมษายน 2563. 99-109.
วิลาวัลย์ สมยาโรน. (2563). ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อสร้างจิตลักษณะด้านความสานึก
การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา
โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี มหาวิท ยาลัย พะเยา. วารสารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏร อยเอ็ด, 14(2)
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563. 176-181.
อมรรัตน์ วัฒนาธร สันติ บูรณะชาติ เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ วิลาวัลย์ สมยาโรน และ
เมทิกา เลิศปฐมา. (2560). การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการจัดการ
เรียนรู้ภาษาผ่านประสบการณ์แบบซินเนคติกส์ (Synectics) เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(3), กรกฎาคม –
กันยายน 2560. 34-49.
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ประวัติการศึกษา
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พ.ศ. 2550

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลงานวิชาการ
วัชระ จตุพร. (2561). โรงเรียนทางเลือกกับการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนแห่งศตวรรษที่ 21. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561,
หน้า 1-17.

155

ผลงานวิจัย
วัชระ จตุพร (2563) คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการทางานของครู สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 วารสารสหศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) หน้าที่ 26-38.
วัชระ จตุพร (2563). รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงในศตวรรษที่
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เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาษาไทย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศ.บ.
ศษ.ด.
ศษ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
กศ.ม.
ค.บ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและการสอน
ประถมศึกษา
การประถมศึกษา
Educational
Administration
อุตสาหกรรมศึกษา
อุตสาหกรรมศึกษา
การศึกษา
การบริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปร.ด.
กศ.ม.
ศษ.บ.
ค.ด.
ค.ด.
กศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปี
2556
2551
2546
2555
2547
2542
2557
2542
2537
2540
2536
2530

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557
2549
2544
2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

มหาวิทยาลัยบูรพา

2551

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

164
130
ลาดับ
12

13

14

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
นางสาวนริศรา เสือคล้าย 36507001XXXXX
ชื่อ – สกุล

นางสาวรุ่งทิวา กองสอน

นางสาววรรณากร
พรประเสริฐ

35504000xxxxx

11799001XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.ด.

การวัดและประเมินผล
การศึกษา
มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เคมี
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สถิติ
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษาและ
ผู้นาทางการศึกษา
ศาสนศึกษา

ค.ม.
ค.บ.
ศษ.ด.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.

15

นางสาววิลาวัลย์
สมยาโรน

353070064XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.

16

นายวัชระ จตุพร

14708000XXXXX

อาจารย์

ศศ.บ.
ด.ด.
ศษ.ม.
ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550
2548
2557
2549
2543
2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2557

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554
2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

2546
2560
2553

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

ปี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567
360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360

165
131
ลาดับ
17

ชื่อ – สกุล
นายศานิตย์ ศรีคุณ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
33113001XXXXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.

กศ.บ.

หลักสูตรและการเรียน
การสอน
คณิตศาสตรศึกษา
การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
การวัดและประเมินผล
การศึกษา

บธ.บ.

การจัดการธุรกิจ

วท.ม.
กศ.ม.

18

นายสาธิต เชื้ออยู่นาน*

35601011XXXXX

อาจารย์

วท.บ.
ปร.ด.
ศ.ม.

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562
2550

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2548
2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546

ปี

ภาระการสอน ชม/ปีการศึกษา
2563 2564 2565 2566 2567

360 360 360 360 360

360 360 360 360 360
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2559
2543

