หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
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13.3 การบริหารจัดการ

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
6
6

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการ การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 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

7
7
7
7
8
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
17
21

สารบัญ (ต่อ)

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
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)

หน้า
29
29
31
31
31
31
31
31
31
32
33
34
34
34
35
36
36
37
37
38
39

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
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
Master of Education Program in STEM Education
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0455
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in STEM Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

การศึกษามหาบัณฑิต (สะเต็มศึกษา)
กศ.ม. (สะเต็มศึกษา)
Master of Education (STEM Education)
M.Ed. (STEM Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
-ไม่ม-ี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญา การศึกษามหาบัณฑิต (สะเต็มศึกษา) 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 13/2563 วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู
8.2 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา
8.3 นักวิชาการหรือนักวิจัยอิสระด้านสะเต็มศึกษา
8.4 นักวิชาการหรือนักฝึกอบรมในหน่วยงานราชการ
8.5 นักการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลาดับ
1

2

3

เลขบัตร
ชื่อ – สกุล
ประจาตัว
ประชาชน
นายลือชา ลดาชาติ 39201007XXXXX

นางสาวนริศรา
เสือคล้าย

นางสาววิลาวัลย์
สมยาโรน

36507001XXXXX

353070064XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
วท.บ. ฟิสิกส์
ค.ด.
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
ค.บ.
มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์
กศ.ด. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
กศ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2544
2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ปัจจุบันในมิติเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เน้นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดังปรากฏในข้อความตอนหนึ่งที่ว่า “ประเทศ(ไทย)
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดาเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะ
ฝี มื อ แรงงาน (ทั้ ง )กลุ่ ม ที่ ก าลั ง จะเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานและกลุ่ ม ที่อ ยู่ ใ นตลาดแรงงานในปัจ จุ บั น ให้
สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริก ารเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการ
พัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย ที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สภาพแวดล้ อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษ ย์จากการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ” (หน้าที่ 1) ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ตอ้ งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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นอกจากนี้ “ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580” ยังได้ระบุถึงยุทธศาสตร์ 6 ประการ
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้น ให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ “ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสห
วิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา และความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ ” ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรทางการศึกษาที่มีค วามรู้
ทักษะ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
11.2 ความจาเป็นในการเปิดหลักสูตร
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการปรับปรุง “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551” โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้เกิดการบูรณาการในลักษณะสห
วิ ท ยาการของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ เ หล่ า นี้ ม ากขึ้ น โดยหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้ เน้นย้าให้ครูจัดการศึกษาเชิงบูรณาการข้าม
สาขาวิชาระหว่าง 4 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือใน
ชื่อย่อที่ว่า “สะเต็มศึกษา” มากขึ้น โดยแนวทางหลักในการบูรณาการศาสตร์เหล่านี้คือการจัดการเรียน
การสอนผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
อย่างไรก็ ตาม หลั ก สู ตรการผลิตครูใ นระดั บ ปริญ ญาตรียั งคงเน้นการผลิตครูที่แยก
สาขาวิ ช าอย่ า งชั ด เจน และยั ง ไม่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม การใช้ ก ระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรมศาสตร์
เป็นแนวทางในการจัด การเรีย นการสอนสะเต็มอย่างแพร่หลาย ครูส่วนใหญ่จึงประสบปัญ หาและ
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ข้อจากัดเหล่านี้ ครูจงึ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริมให้มคี วามรู้ ทักษะ และความสามารถ
ด้านการนาสะเต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง ในการนี้ วิทยาลัยการศึ กษา มหาวิทยาลัย
พะเยา จึ ง เล็ ง เห็ น ความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต ส าหรั บ ครู ที่ ส นใจ
และประสงค์ จ ะจั ด การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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12. หลัก สูต รที่ส ร้างผลกระทบเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ต่อมหาวิทยาลัย และ
ประเทศ
12.1 แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสะเต็ ม ศึ ก ษา พ.ศ. 2564 จึ ง เป็ น ความ
พยายามหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น นโยบายการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ผ่านการสนับ สนุน
นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามการประกาศใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) โดยการเปิดโอกาสให้ครูที่สนใจและ
ประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองด้านการนานโยบายด้านสะเต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนของตนเอง ใน
การนี้ เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ ต รงเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้พัฒนา
หลักสูตรนี้โดยการร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ ให้ก ารสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเรีย น
การสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา พ.ศ. 2564 ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดทางทฤษฎีด้านครุศึกษาที่ว่า ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องใด ๆ ให้ประสบผลสาเร็จ
ได้นั้น ครูจาเป็นต้องมีความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน (Pedagogical content knowledge: PCK) ซึ่งไม่ใช่
ความรู้ด้านเนื้อหาและความรู้ด้านวิธีสอนทั่วไปเท่านั้น หากแต่ครูต้องมีความรอบรู้ว่า ตนเองจะจัดการ
เรียนการสอนเนือ้ หาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ อย่างไรให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ ทั้งนีค้ วามรูด้ ้านเนื้อหาผสาน
วิธีสอนมีองค์ประกอบที่จาเป็นหลายประการได้แก่ (1) ความโน้มเอียงทางการสอน (2) ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสูตร (3) ความรู้เกี่ยวกับกลวิธีสอน (4) ความรู้เกี่ยวกับ ความเข้าใจของผู้เรียน และ (5) ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ เฉพาะเจาะจงเนื้อหา ดังนั้น เมื่อ
ครูคนเดียวกันต้องจัดการเรียนการสอนเนื้อหาที่ต่างกัน ครูคนเดียวกันนั้นก็อาจมีความรู้ด้านเนื้อหา
ผสานวิธีสอนเนือ้ หาเหล่านั้นที่ตา่ งกันด้วย
นอกจากนี้ การพั ฒนาหลัก สูตรการศึก ษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มศึกษา พ.ศ.
2564 ยังให้ความสาคัญกับบริบททีแ่ วดล้อมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความหลากหลายและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนัน้ ครูจงึ จาเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับและประยุกต์ใช้แนวคิด
ทางทฤษฎี ด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของตนเอง ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ภาค และ
ระดับชาติ และในขณะเดียวกัน ครูยังจาเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับและประยุกต์ ใช้แนวคิดทาง
ทฤษฎีด้านสะเต็มศึกษากับความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ซึ่ง มุ่งเน้นให้บุคลากรในภาคส่วน
ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงคานวณมากขึ้น ด้วยเหตุนี้
หลั ก สู ตรนี้จึงประกอบด้ว ยรายวิชาต่าง ๆ ที่เ ป็นองค์ป ระกอบย่อยความรู้ด้านเนื้อหาผสานวิธีสอน
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ธรรมชาติของสะเต็ม ธรรมชาติของการเรียนรู้ บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการคิดรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีสว่ นยกระดับสะเต็มศึกษา
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการนานโยบายสะเต็ ม
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
12.2.2 มีงานวิจัยทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน
12.2.3 เป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นกับสังคม
12.2.4 ส่งเสริมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยร่วมกับชุมชน
อีก ทั้งเป็นการพั ฒนาหลัก สู ต รเพื่อ สอดคล้ องกั บ สาระความรู้ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) / ม.ค.อ. 2 และ ม.ค.อ. 3
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
180721 บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดนโยบายให้ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
แบบเข้ม ระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร และมีการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับ ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสะเต็ม ศึก ษา พ.ศ. 2564 สร้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เป็น ผู้นาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สะเต็ม) ได้อย่างสอดคล้อง ทั้งกับธรรมชาติของศาสตร์
แต่ละสาขา และธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนมีความสามารถในวิจัยเพื่ อพัฒนาองค์
ความรูใ้ หม่เกี่ยวกับการเรียนรูส้ ะเต็มได้อย่างทันสมัย น่าเชื่อถือ และสอดรับกับบริบท
1.2 ความสาคัญ
เนื่อ งจากครู และบุคลากรทางการศึกษามีบ ทบาทสาคัญ ในการกาหนดว่า นโยบาย
สะเต็ม ศึก ษาจะประสบผลส าเร็ จ ในทางปฏิบั ติ ห รื อ ไม่ ดัง นั้น การส่ง เสริม ให้ค รู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึก ษามีค วามรู้ ทัก ษะ และความสามารถที่เ พีย งพอในการนานโยบายสะเต็ ม ศึก ษาไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นชั้น เรีย นจึง เป็น สิ่ง จาเป็น แต่เ นื่อ งจากครูส่ว นใหญ่สาเร็จ การศึก ษาจากหลัก สู ต ร
การผลิต ครูต ามวิ ช าเอก ดั งนั้น ครูเ หล่า นี้ จึ งยั ง ขาดประสบการณ์ ใ นการจั ดการเรี ย นการสอนสะ
เต็ม เชิง บูร ณาการข้า มศาสตร์ โดยเฉพาะวิศ วกรรมศาสตร์ที่ยัง ไม่แ พร่ห ลายมากนัก ในหลัก สู ต ร
การผลิต ครูใ นระดับ ปริญ ญาตรี ดัง นั้น หลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสะเต็ม ศึก ษา
พ.ศ.2564 จึง มีค วามสาคัญ ในการส่ง เสริ ม ความสาเร็จ ของการขับ เคลื่อ นนโยบายสะเต็ม ศึ กษา
ในระดับ ชาติ และในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของการจั ด การศึก ษาในระดั บ ชุม ชนหรือ ท้ อ งถิ่ น อัน
เป็นวิสั ย ทัศน์ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การพัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าสะเต็ม ศึก ษา พ.ศ.2564
มีพื้นฐานมาจากสารสนเทศต่าง ๆ อันเป็นข้อค้นพบจากการวิจัยทางการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.3.1 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้ มีความรอบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสะเต็ม ธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
1.3.2 พั ฒ นาผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาให้ มี แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นเนื้ อ หาผสานวิ ธีสอน
สาหรับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มในชั้นเรียน
1.3.3 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สะเต็มศึกษา
1.3.4 พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาให้มี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตลอดจนการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงคานวณสาหรับการประกอบวิชาชีพครู
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. แผนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป 1.1 เอกสารหลักสูตร
มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด
ตามมาตรฐานสากลและ 1.2 เอกสารประกอบหลักสูตร
สอดคล้ อ งกั น กั บ นโยบายของ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย 1.3 รายงานวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตลอดจน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 1.4 เอกสารเชิงนโยบายต่าง ๆ
สอดคล้องกับความต้องการของ 1.2 ติดตามประเมินหลักสูตร
ผูใ้ ช้
อย่างต่อเนื่อง ให้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานของ สกอ.
1.3 ติดตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้
2. แผนการพัฒนาการจัดการเรีย น 2.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย 2.1 จานวนแผนงาน/กิ จกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เ น้ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การพั ฒนาอาจารย์ ผู้ สอน
ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ทั้ ง
การสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็น
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
6 ด้านของ สกอ.
ส าคั ญ ตามมาตรฐาน
การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
การเรียนรูท้ ั้ง 6 ด้าน
เป็นสาคัญ ตามมาตรฐาน
2.2 พั ฒ น า สิ่ ง ส นั บ ส นุ น
ผลการเรียนทั้ง 6 ด้าน
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น 2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์
เป็นสาคัญ และการเรียนรู้
และนิสิตต่อสิ่ งสนั บ สนุ น
ด้วยตนเองของนิสิต
การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญ
3. แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วาม 3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 3.1 แผนการพัฒนานิสิ ต ให้ มี
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.
ความพร้ อ มในการเรี ย น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี
การสอนในหลั ก สู ต รกั บ
และภาคปฏิบัติ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร 3.2 รายวิ ช าที่ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
การบริหารวิชาการ และ
บู ร ณาการจั ด การเรี ย น
การวิจัย
การสอนในหลั ก สู ต รกั บ
3.3 จั ด ก ารเรี ย นการสอ น
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
ภาคปฏิ บั ติ โดยเน้ น ให้
กั บ บริ ก ารวิ ช าการ และ
นิสติ ฝึกทักษะและความ
การวิจัย
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แผนการพัฒนา

กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ช านาญในวิ ช าชี พ อย่ า ง 3.3 ร้อยละของรายวิชาที่เน้น
เพี ย งพอและ ต่ อ เ นื่ อ ง
ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ
รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม ศิ ล ปความช านาญในวิ ช าชี พ
วัฒนธรรม
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
3.4 พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร 3.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่
จั ด การเรี ย นการสอ น
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ภาคปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น การ
จั ด การเรี ย นการส อ น
มีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สะเต็ม
สถานศึกษา
3.5 ร้ อ ยละของอาจารย์ ที่
3.5 พั ฒ นาทั ก ษ ะด้ า นการ
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
บริ ห ารของอาจารย์ ใ ห้
ด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละปี
ทันสมัยอยู่เสมอ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มี เดือน เมษายน - พฤษภาคม มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน เมษายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ผู้เข้า
ศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 สาเร็จการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
หรื อ คณิ ต ศาสตร์ หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั บ รอง หรื อ ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันได้กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันใด
2.2.4 เป็นผู้มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.3.2 ทักษะในการวิจัยไม่เพียงพอ
2.3.3 ความหลากหลายด้านภูมหิ ลังทางการศึกษาของนิสติ ที่มีวชิ าเอกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.2 จัดโครงการแนะนาการทาวิจัย
2.4.3 จัดรายวิชาธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษาให้อยู่ในภาคเรียนแรก
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
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
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

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 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
12
-

แผน ข

12
36

3-6
36

12
-

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
37

สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนสิ ิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ต้องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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180701
180702
180703

180711
180712
180713
180714
180715

180721
180722
180723
180724

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 จานวน 37(4) หน่วยกิต
1) หมวดวิชาแกน
จานวน 9 หน่วยกิต
กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Paradigms and Methodologies in Education
ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Theories of Learning for STEM Education
ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
Nature of STEM in Educational Contexts
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 16 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 13 หน่วยกิต
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM
สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
STEM in Basic Education Core Curriculum
การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรูส้ ะเต็ม
3(2-2-5)
Assessment of and for STEM Learning
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับสะเต็มศึกษา 3(2-2-5)
Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 3 หน่วยกิต
บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงคานวณในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Design Thinking and Computational Thinking in STEM Education
สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
STEM Education within Socio-Cultural Contexts
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Engineering Design Process
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180725 สะเต็มศึกษาในสถานที่ทางานนานาชาติ
STEM Education in International Workplace
180726 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
Professional Learning Community in STEM Education
3) วิทยานิพนธ์
180794 วิทยานิพนธ์
Thesis
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
180781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

180701
180702
180703

180711
180712
180713
180714

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
1) หมวดวิชาแกน
จานวน 9 หน่วยกิต
กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Paradigms and Methodologies in Education
ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Theories of Learning for STEM Education
ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
Nature of STEM in Educational Contexts
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จานวน 22 หน่วยกิต
1.2.1 กลุ่มวิชาเอก
จานวน 13 หน่วยกิต
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM
สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
STEM in Basic Education Core Curriculum
การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรูส้ ะเต็ม
3(2-2-5)
Assessment of and for STEM Learning
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับสะเต็มศึกษา 3(2-2-5)
Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education
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180715 สัมมนา
Seminar
180721
180722
180723
180724
180725
180726

1(0-2-1)

1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 9 หน่วยกิต
บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงคานวณในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Design Thinking and Computational Thinking in STEM Education
สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
STEM Education within Socio-Cultural Contexts
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Engineering Design Process
สะเต็มศึกษาในสถานที่ทางานนานาชาติ
3(2-2-5)
STEM Education in International Workplace
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education

3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
180791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I
180792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study II
180793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study IIl

จานวน 6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
180781 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

จานวน

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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146700
180702
180703
180714

180701
180711
180712
180713
180715

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)
ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Theories of Learning for STEM Education
ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
Nature of STEM in Educational Contexts
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education
รวม
9(3) หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Paradigms and Methodologies in Education
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ
Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM
สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
STEM in Basic Education Core Curriculum
การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรูส้ ะเต็ม
Assessment of and for STEM Learning
สัมมนา
Seminar
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
13(0) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
18072x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
180794 วิทยานิพนธ์
Thesis
180782 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

3(x-x-x)
6 หน่วยกิต

รวม

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

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
180794 วิทยานิพนธ์
Thesis

6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

19

146700
180702
180703
180714

180701
180711
180712
180713
180715

3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับสะเต็มศึกษา
Theories of Learning for STEM Education
ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา
Nature of STEM in Educational Contexts
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับสะเต็มศึกษา
Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Paradigms and Methodologies in Education
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ
Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM
สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
STEM in Basic Education Core Curriculum
การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรูส้ ะเต็ม
Assessment of and for STEM Learning
สัมมนา
รวม

3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9(3) หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
13(0) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
18072x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
18072x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
180791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
Independent Study I
180782 ภูมภิ าคศึกษา
Regional Studies

3(x-x-x)
3(x-x-x)
2 หน่วยกิต

รวม

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
8(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
18072x รายวิชาเอกเลือก
Major Elective
180792 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
Independent Study II
180793 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
Independent Study III
รวม

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
180701
กระบวนทัศน์และระเบียบวิธีวจิ ัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Research Paradigms and Methodologies in Education
ปฏิฐานนิยม สรรคนิยม และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ในฐานะกระบวนทัศน์ของการวิจัย ทางการศึกษา
การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสานวิธี การวิจัยที่อิงการออกแบบ และ
การวิจัยปฏิบัติการในฐานะระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล และวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยที่สอดคล้องกับแต่ละกระบวนทัศน์และระเบียบ
วิธีวิจัย วิธีการทางสถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิเคราะห์เนือ้ หาในการวิจัยเชิงคุณภาพ
Positivism, constructivism, and critical theory as reseaech paradigms in education;
Quantitative research, qualitative research, mixed- methods research, design- based research, and
action research as research methodologies in education; Methods used for data collection, data
analysis, and trustworthiness of research results that are consistent with each paradigm and
methodology Statistical methods in quantitative research; and content analyses in qualitative
research.
180702

ทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Theories of Learning for STEM Education
ทฤษฎีส รรคนิย มฐานราก ทฤษฎีสรรคนิย มทางสังคม และทฤษฎีท างสังคมและวัฒนธรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย สาหรับสะเต็มศึกษา กระบวนการเรียนรู้ในฐานะการเปลี่ยนแปลงความรู้
ความคิด และระดับการมีส่วนร่วมในสังคม แนวคิดทางเลือก การเปลี่ยนแปลงความคิด ระบบนิเวศทาง
สติปัญญา อภิปัญญา ความก้าวหน้าหรือเส้นทางในการเรียนรู้ ทรัพยากรทางญาณวิทยา การเรียนรู้
จากความผันแปร และการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ ในฐานะแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้สะเต็มที่
มีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย
Radical constructivist theory, social constructivist theory, and sociocultural theory as
contemporary theories of learning in STEM education; A learning process as changing knowledge,
ideas, and levels of participation in society; Alternative conceptions, conceptual change, conceptual
ecology, metacognition, learning progression or trajectory, epistemological resource, variation-based
learning, and situated learning as accompanying concepts about STEM learning that are derived from
the contemporary theories of learning.
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180703

ธรรมชาติของสะเต็มในบริบททางการศึกษา
3(2-2-5)
Nature of STEM in Educational Contexts
ธรรมชาติ ข องศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของสะเต็ ม ทั้ ง ในแง่ ข องความรู้
กระบวนการ ความเชื่อ และค่านิยมที่บุคลากรในศาสตร์แต่ละสาขาเหล่านี้ยึดถือร่วมกัน ตลอดจนความ
เหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของศาสตร์สาขาเหล่านี้ในระดับที่เหมาะสม
กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Nature of disciplines that constitute STEM in terms of knowledge, processes, beliefs and
values that are shared by those working in these disciplines, as well as similarities, differences, and
relationships among the nature of these disciplines that are appropriate for students at basic
education.
180711

แนวทางการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Approaches to Teaching and Learning Integrated STEM
วิทยาศาสตร์ที่อิงการออกแบบ การเรียนรู้โดยการออกแบบ การเรี ยนรู้ที่อิงการออกแบบ และ
วิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับในฐานะแนวทางต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มเชิงบูรณาการที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สร้างและ/หรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้าง
เทคโนโลยีผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะ
เต็มตามแนวทางเหล่านี้
Design-based science, learning by design, design-based learning, and reverse engineering
as approaches to teaching and learning integrated STEM that emphasize students to construct and/or
use scientific knowledge and mathematical knowledge in order to create technologies through
engineering design processes; Development and enactment of STEM learning activities based on
these approaches.
180712

สะเต็มในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
STEM in Basic Education Core Curriculum
การรูส้ ะเต็มในฐานะเป้าหมายหลักของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปัจุบัน สะเต็มศึกษากับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม
ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มที่มีการบูรณาการตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและจากต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
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STEM literacy as the key goal of integrating science, technology, engineering, and
mathematics in the recent version of Basic Education Core Curriculum; STEM education and
development of 21st century skills; Analyses of standards, indicators, and learning content related to
STEM both in terms of relationships within and across learning strands, Design of STEM learning
activities that integrate indicators and learning content from the same learning strands and different
learning strands.
180713

การประเมินเพื่อตัดสินและส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม
3(2-2-5)
Assessment of and for STEM Learning
ทฤษฎี กลวิธี และเทคนิคต่าง ๆ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สะเต็มของนักเรียน ทั้งเพื่อ
ตัดสินหรือสรุปผลการเรียนรู้หลังจากการเรียนการสอนด้วยแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต
และเกณฑ์การให้คะแนนที่มีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมหรือยกระดับผลการเรียนรู้ในระหว่างการเรียน
การสอนโดยการตั้งค าถาม การโต้ตอบ การอภิป ราย และการให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่นัก เรีย นอย่าง
เหมาะสม
Theories, strategies, and techniques for measuring and assessing students’ learning of STEM
in order to evaluate or summarize learning after instruction using tests, questionnaires, observation
forms, and rubric scoring with quality as well as to facilitate or enhance learning during instruction
through questioning, responding, discussing, and providing feedback to students appropriately.
180714

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับสะเต็มศึกษา 3(2-2-5)
Scientific and Mathematical Competencies for STEM Education
การตั้ ง ค าถามทางวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การนิ ย ามปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ การพั ฒ นาและใช้
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวางแผนและทาการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และตีความหมายข้ อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทาง
คณิตศาสตร์และการคิดเชิงคานวณ การสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการสร้างข้อสรุปทาง
คณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการสืบค้น ประเมิน และ
สื่ อ สารสารสนเทศทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ใ นฐานะสมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Asking scientific questions or defining mathematical problems, constructing and using
scientific and mathematical models, planning and conducting scientific and mathematical inquiry,
analyzing and interpreting scientific data and evidence, using mathematical concepts and
computational thinking, creating scientific explanations and mathematical conclusions, reasoning and
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argumentation in science and mathematics, and retrieving, evaluating, and communicating scientific
and mathematical information, as scientific and mathematical competencies that are fundamental to
engineering design process.
180715

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การนาเสนอตัวอย่างการวิจัย ด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในแง่ของธรรมชาติของสะเต็ม หลักสูตร
บูรณาการ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
การบูรณาการการคิดต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้สะเต็ม
ทั้งนี้เ พื่ออภิป รายเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ใ หม่ การนาไปประยุ ก ต์ใ ช้ และข้อจากั ดของการวิจัย ที่มีก าร
นาเสนอ อันจะได้มาซึ่งประเด็นและกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการศึก ษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อการวิพากษ์
Presentations of exemplar research in STEM education in terms of the nature of STEM,
integrated curriculum, instructional approaches, measurement and assessment, technological
applications, and integration of various modes of thinking, as well as sociocultural factors influencing
STEM learning in order to discuss about new knowledge, its implications, and limitations to achieve
issues and conceptual frameworks to develop proposals of theses or independent studies.
180721

บทบาทของเทคโนโลยีในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Roles of Technology in STEM Education
นิ ย ามของเทคโนโลยี แ ละบทบาทของเทคโนโลยี ใ นสะเต็ ม ศึ ก ษา ทั้ ง ในฐานะผลผลิ ต ของ
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และในฐานะเครื่องมือที่ถูกใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ การ
ร่างความคิด การระดม สื่อสาร และแลกเปลี่ย นความคิด การสร้างและทดสอบต้นแบบ การเก็ บ
รวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลผลิตของการออกแบบ ในฐานะขั้นตอนต่าง ๆ
ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Definitions of technology and its roles in STEM education both as products of engineering
design processes and as tools used in searching for information, creating ideas, brainstorming,
communicating, and sharing ideas, creating and testing prototypes, collecting, recording, and
analyzing data, and presenting designed products, as stages of engineering design process.
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180722

การคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงคานวณในสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Design Thinking and Computational Thinking in STEM Education
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้ที่มีความคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิง
คานวณในฐานะกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดปัญหาและลาดับขั้นตอนของการแก้ปัญหาให้
อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งบุคคลสามารถหาคาตอบได้อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของ
การนาเข้าข้อมูลร่วมกับการใช้มโนทัศน์ทางการคานวณต่าง ๆ บทบาทของการคิดเชิงออกแบบและการ
คิดเชิงคานวณในการเรียนรู้สะเต็มผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Design thinking process and some characteristics of those who have design thinking;
Computational thinking as a process of thinking that involves formulating problems and steps of
solving the problems in ways that computers or even persons can systematically generate solutions
based on data input in conjunction with computational concepts; Roles of design thinking and
computational thinking on STEM learning through engineering design process.
180723

สะเต็มศึกษาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
STEM Education within Socio-Cultural Contexts
การวิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและของต่างประเทศ ทั้งเพื่อระบุ
บทบาทของสะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่สง่ ผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสะเต็มศึกษา เพื่อระบุศักยภาพของสะเต็มศึกษาใน
การลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม ทั้ ง ในแง่ ข องเพศ ชาติ พั น ธุ์ สถานะทางเ ศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม
Analyses of socio- cultural contexts in Thailand and other countries in order to both identify
roles of STEM education in driving and developing the nations, to understand about socio- cultural
factors that might, positively and negatively, affect STEM education, and to identify potentials of
STEM education in reducing social inequity in terms of gender, ethnicity, and socioeconomic status.
180724

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
Engineering Design Process
บทนาของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การเปรียบเทียบกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมศาสตร์ และกระบวนการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ การใช้ก ระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมศาสตร์เป็นแนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้นักเรียน กรณีศกึ ษาของนวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ และผลกระทบของผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ตอ่ การดาเนินชีวติ ประจาวัน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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Introduction to engineering design process; Comparison between engineering design process
and scientific inquiry; Engineering design process as a pedagogical approach to developing students’
learning; Case studies of innovations created through engineering design process; and Impacts of
products resulting from engineering design process on everyday life, society, and environment.
180725

สะเต็มศึกษาในสถานที่ทางานนานาชาติ
3(2-2-5)
STEM Education in International Workplaces
การฝังตัวในบริบทของโรงเรียนนานาชาติเพื่อสังเกต สัมภาษณ์ และสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบ การจัด การวัดและประเมินผล และการใช้เทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนการสอนสะ
เต็มของครูภายใต้กรอบแนวคิดของความรูด้ ้านเนื้อหาผสานวิธีสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ในฐานะครู
Immerging oneself in the context of international schools to observe, interview, and reflect
on the design, implementation, measurement and evaluation, and uses of technology in curriculum
and instruction for STEM under the framework of PCK to use as a guidance for self-development as
a teacher.
180726

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
Professional Learning Community in STEM Education
ความหมายและความสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในฐานะบริบทและกลไกในการ
พัฒนาวิชาชีพครู การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในระดับโรงเรียน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม การสร้างเครือข่าย
กับกลุ่มครูในบริบทต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือ ให้คาแนะนา และพัฒนาตนเองในจัดการเรียนการสอน
สะเต็มในเนือ้ หาเดียวกันและ/หรือในระดับชั้นเดียวกัน
Definitions and importance of professional learning communities as a context and mechanism
for teacher professional development; Participating in professional learning communities both at
school levels, national levels, and international levels through sharing experiences in teaching and
learning STEM; Creating a network with other teachers in various contexts who can support, coach,
and develop themselves for teaching and learning STEM in the same content and/ or at the same
grade level.

27
180781

ภูมิภาคศึกษา
1(0-2-1)
Regional Studies
การสืบค้นเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ด้านสะเต็มศึกษา การทัศนศึกษายัง
สถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาภายในหรือต่างประเทศ
Documentary reviews about curriculum or projects associated with STEM education; Field
trips at places about STEM education in or out the country.
180794

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษาด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย และการพิ ม พ์ เ ผยแพร่
ผลการวิจัยด้านสะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ
Constructing new knowledge about STEM education using research- based process, and
publishing research results about STEM education via academic conferences or journals.
180791

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1
2 หน่วยกิต
Independent Study I
การพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการทบทวนวรรณกรรมด้าน
สะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ
Developing a conceptual framework about STEM education using literature review in STEM
education via academic conferences or academic journals.
180792

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2
2 หน่วยกิต
Independent Study II
การพัฒนาข้อเสนอวิจัยด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยบนฐานการทบทวนวรรณกรรม
ด้านสะเต็มศึกษาในการประชุมวิชาการหรือวารสารทางวิชาการ และบนฐานความต้องการของโรงเรียน
ชุมชน ประเทศ และสังคมโลก
Developing a research proposal about STEM education using research process based on
literature review in STEM Education via academic conferences or academic journals, as well as based
on needs in schools, communities, the country, and global society.
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180793

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3
2 หน่วยกิต
Independent Study III
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
Developing new knowledge about STEM education using research process, which is published
in academic conferences or academic journals at national or international levels.
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
180
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
สาขาวิชาสะเต็มการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
หมวดวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาสัมมนา/ภูมภิ าคศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1*

นายลือชา ลดาชาติ

2

นางวิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
วิชาการ
39201007xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

35701005xxxxx

คุณวุฒิ

ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด.

3

นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ทอง

32203001xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นายนรินธน์ นนทมาลย์

15299900xxxxx

อาจารย์

5*

นางสาวนริศรา เสือคล้าย

36507001xxxxx

อาจารย์

6

นางสาววรรณากร
พรประเสริฐ

11799001xxxxx

อาจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2545
2544
2557

วิทยาศาสตร์ศึกษา
วิชาชีพครู
ฟิสิกส์
หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.ม.

ประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

ค.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
ศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
กศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ค.บ.
กศ.ด.
กศ.ม.
วท.บ.

การศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิจัยการศึกษา
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
สถิติ

สถาบันราชภัฎกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2537
2556
2551
2546
2560
2555
2551
2560
2550
2548
2561
2557
2554
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

7*

นางสาววิลาวัลย์
สมยาโรน

8

นายศานิตย์ ศรีคุณ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
353070064xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

33113001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
กศ.ด.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศษ.ม.

สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา
ป.บัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์
ทางการ
สอน
วท.บ. คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2550
2546
2558
2550

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2562
2549

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2548

หมายเหตุ *อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แผน ก การทาวิทยานิพนธ์ คือการทาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาสะเต็ม
ศึกษา ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษา
และควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
และตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ
แผน ข การค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่นิสิตสนใจภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนิสิตต้องศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ใ นการ
ทาการค้นคว้าอิสระได้ มีขอบเขตและวัตถุประสงค์การค้นคว้าอิสระที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดและตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยระดับขั้นสูงและเชิงลึก สามารถค้นคว้าหาแนวทาง
และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติดา้ นสะเต็มศึกษาได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก2
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
แผน ข
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 37(4) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
25 หน่วยกิต
- ทาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
แผน ข เรียนรายวิชาและทาการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 37(4) หน่วยกิต
- เรียนรายวิชา
31 หน่วยกิต
- ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ จัดกลุ่มตามความสมัครใจและเลือกประเด็นที่สนใจ
5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิ ิตคนละ 1 ท่าน
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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 กระบวนการประเมินผล
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
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
1.1 ให้ทาการสรุป จากข้อมูล ความรู้ ทฤษฎีที่กาหนดให้ โดย
ข้อมูลนัน้ อาจเป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ และอาจอยู่ใน
รูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ
1.2 กาหนดข้อมูล เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ข้นึ
แล้วให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้าน ตลอดจนให้
เหตุผลเกี่ยวกับข้อดีและข้อด้อยของชิน้ งานที่ผ่านการ
ออกแบบ
1.3 ฝึกการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดคะเนคาตอบที่เป็นไป
ได้จากข้อมูลหรือความรู้ ทั้งนีเ้ พื่อกาหนดประเด็นของ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับ
การนาไปใช้ในการออกแบบชิน้ งาน
2. มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบ
2.1 ออกแบ บ การจั ด การเรี ย นการสอนใน รา ย วิ ช า
และมีวนิ ัยในตนเอง
ให้นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าและ
สมาชิกกลุ่ม
2.2 จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และสร้ า งแรงจู งใจ
ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
และแสดงออก
2.3 กาหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝังการมี
วินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3.1 มี ก ารบู ร ณาการสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธ รร ม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
3.2 จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ยึ ด ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ฐ า น
ให้ ค วามส าคั ญ และปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี จ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ
3.3 มี ก ารตรวจสอบและส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการดารงชีวติ อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการมีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เคารพกฎระเบียบของนิสิต โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) สร้างความตระหนักและบูรณาการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิช าชีพ
ทางการศึกษา
(3) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้นา ทางาน
เป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
(4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตตระหนักในจรรยาบรรณทางวิชาการ การเป็น สมาชิก
องค์กร และศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร ในชั้น
เรียนโดยผู้สอนและเพื่อนนิสิต
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) สรุปและประเมินพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ และหาแนวทางแก้ไข
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ศึกษา ตลอดจนมี
ความสามารถในการประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มี ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบต่อสังคม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ทฤษฏี และสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สะเต็ ม ศึ ก ษา และมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ทั ก ษะความสามารถใน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทั้งในห้องและนอกห้องเรียน รวมทั้งมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน การอภิปราย การนาเสนอในที่ประชุมและการนาเสนอในรูปแบบของเอกสารและงานวิจัย
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากผู้สอน ผูเ้ รียน
เพื่อนนิสิต
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) นาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา
(2) สังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) ใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและดาเนินการวิจัยหรือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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 การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง การเรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทาโครงงาน เป็นต้น
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตาม สภาพจริง โดยการประเมินทักษะทางปัญญา ดังนี้
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(1) การประเมินกระบวนการคิด
(2) การทดสอบความสามารถในการคิด
(3) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงานการศึกษาและวิเคราะห์
กรณีศึกษา รายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จาลอง รายงานผลการอภิป ราย
กลุ่ม รายงานผลการสัมมนาและภูมิภาคศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แก้ไขปัญหาที่มคี 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) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปัญหา
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(2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรียนการสอน โดยการมอบหมายให้นิสิต ศึกษาค้นคว้าและใช้ข้อมูล สารสนเทศ
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 ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการ
(3) ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(4) ประเมินผลงานที่นิสิตได้วิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) เห็นคุณค่าและซาบซึง้ ความงดงามของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและของสากล เช่น กิจกรรม
การชมภาพยนตร์ ละคร และการแสดงดนตรี เป็นต้น
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) ประเมินจากพฤติก รรมที่แ สดงออกถึง ความซาบซึ้ง ในคุ ณค่ าของศาสตร์ที่ ศึ ก ษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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) ฝึกวิเคราะห์ปัญ หาต่าง ๆ เพื่อนามาสู่ก ารออกแบบแนวทางแก้ไขปัญ หา โดยการ
ออกแบบเทคโนโลยี หรือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
(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

39
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2

รายวิชา

1) หมวดวิชาแกน
180701 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

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

   

•

•

•

•

•      

•

















180702 ทฤษฎีการเรียนรู้
สาหรับสะเต็มศึกษา

    •

•

•

•       

•









•

•

•

•

180703 ธรรมชาติของสะเต็ม
ในบริบททาง
การศึกษา

    •

•

•

•       

•









•

•

•

•
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รายวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
180711 แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็ม
เชิงบูรณาการ
180712 สะเต็มในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
180713 การประเมินเพื่อตัดสิน
และส่งเสริมการ
เรียนรู้สะเต็ม
180714 สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สาหรับ
สะเต็มศึกษา
180715 สัมมนา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

   

•

•

•

•

   

• •

•

• •

 

   

• •

•

• •

   

• •

•  • 

• •

 

 



•









•

•

•

•

•

 













•

•

•

•

 

•

 













•

•

•

•

•

•   

•

 



•







•

•

•

•

•

 •

•

 •

•



•



•









•

 •

•
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รายวิชา

2.2.2 วิชาเอกเลือก
180721 บทบาทของ
เทคโนโลยีในสะเต็ม
ศึกษา
180722 การคิดเชิงออกแบบ
และการคิดเชิง
คานวณในสะเต็ม
ศึกษา
180723 สะเต็มศึกษาภายใต้
บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
180724 กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตร์

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

    •

•

•

•  

    •

•

•

•

• •

•

  

•

   

   

    •

•

 •

  

•









•

•

•

•

   •

  

•









•

•

•

•

 •   











•

•

•

•

•









•

•

•

•

•   
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

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)
180725 สะเต็มศึกษาใน

สถานที่ทางานนานาชาติ
180726 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษา 
3) วิทยานิพนธ์
180794 วิทยานิพนธ์
•
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
•
บัณฑิตศึกษา
180781 ภูมิภาคศึกษา


5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

          •

•

•

•











•

•

•

•

          •

•

•

•











•

•

•

•

•  







•

•

•

•









•

 

•

•

•

• 

•

     

•

•

• •

•

 •

•

•

•

 •

  





•  

 •

•

•

•

•

•

•
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43
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข

รายวิชา

1) หมวดวิชาแกน
180701 กระบวนทัศน์และ
ระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา
180702 ทฤษฎีการเรียนรู้
สาหรับสะเต็มศึกษา

180703 ธรรมชาติของสะเต็ม
ในบริบททาง
การศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาเอก
180711 แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนสะเต็ม
เชิงบูรณาการ

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

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

   

•

•

•

•

•      

•

















    •

•

•

•       

•









•

•

•

•

    •

•

•

•       

•









•

•

•

•

   

•

•

•

•









•

•

•

•

•

 

 •
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รายวิชา

180712 สะเต็มในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
180713 การประเมินเพื่อตัดสิน
และส่งเสริมการ
เรียนรู้สะเต็ม
180714 สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สาหรับ
สะเต็มศึกษา
180715 สัมมนา
2.2.2 วิชาเอกเลือก
180721 บทบาทของ
เทคโนโลยีในสะเต็ม
ศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

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

   

• •

•

• •

 

•

 













•

•

•

•

   

• •

•

• •

 

•

 













•

•

•

•

   

• •

•

•   

•

 



•









•

•

•

•

•  • 

• •

•

 •

•

 •

•



•





•









•

•  

  

•









•

•

•

•

    •

•

•

•

 •
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รายวิชา

180722 การคิดเชิงออกแบบ
และการคิดเชิง
คานวณในสะเต็ม
ศึกษา
180723 สะเต็มศึกษาภายใต้
บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม
180724 กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมศาสตร์
180725 สะเต็มศึกษาใน
สถานที่ทางาน
นานาชาติ
180726 ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพด้านสะ
เต็มศึกษา

1.คุณธรรม
จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

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

(1)

(2)

(1)

(1)

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

   

•

•

•

•

 



•

 



•









•

•

•

•

   

•

•

•

  



•

 













•

•

•

•

   

•

•

•

  



•

 



•









•

•

•

•

     



  



•

•

•

•











•

•
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•

•

•

•











•

•
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รายวิชา

(1)
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
180791 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 1
180792 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 2
180793 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง 3
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
146700 ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสาหรับระดับ
•
บัณฑิตศึกษา
180781 ภูมิภาคศึกษา
•

1.คุณธรรม
จริยธรรม

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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

(1)

(2)

•

  

•

  •

 

•

•

  

•

  •

 

•

  

•

  •

  •



•

   • 

•

6.
สุนทรีย
ภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

(1)

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





•



•

•





•



•

 

•





•



•

 •   









•    •   

•







•

•

(1)

7.ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ


•


•
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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 ทวนสอบในระดั บรายวิ ชา โดยให้ นั กศึ กษาประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการสอนในระดับ
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 นิสิตมีผลการศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
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การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผูส้ นใจเข้ารับฟังได้
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 พ.ศ. 2556 หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
2. ปริญญาโท แผน ข
นิสิตมีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด สอบ
ผ่ า นความรู้ ภ าษาอั ง กฤษตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดใน
หลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น ๆ มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือส่วนหนึ่งของ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สบื ค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การจัดหาอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจ สมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 การมอบหมายงานให้ คณาจารย์ มี การเพิ่ มพู นความรู้ และสร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องผ่านการทาวิจัยร่วมกัน
1.3 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล
2.1.1 การจัดสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกปี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นิสติ ให้ได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
2.1.2 การออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โ ดยคณาจารย์ นิสิต และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่มสี ่วนร่วม
2.1.3 การจั ด โครงการอบรมรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกปี
2.1.4 การสนั บ สนุ น ให้อ าจารย์ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ทางวิ ช าการและศึ ก ษาดู ง านด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินประเมินผลการเรียนรู้
2.1.5 การสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวัด
และการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การบริหารจัดการให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการ
องค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 การส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 การส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นหลักพัฒนาการเรียน
การสอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหาร
อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการเน้นในด้านคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย
การรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก การพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิ งใน
ฐานข้อมูล TCI, SCOPUS, และ SSCI ตลอดจนผลที่เกิดกับอาจารย์ ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
และความพึงพอใจของอาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร ได้คานึงถึงหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ศาสตร์ สาขาวิชาสะเต็มศึกษา ตลอดจนให้ความสาคัญต่อ การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
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 สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
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
บัณฑิตศึก ษาโดยการเน้น ผลการด าเนินงานหลัก สูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การจั ด ให้ มี ร ะบบการด าเนิ น งานโดยมี ส่ ว นร่ ว มของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ มี สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สิ่งแวดล้อมในห้อง สภาพห้อง อุป กรณ์ และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็น
ต้น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีท้ ั้งหมดอยู่ในระดับ ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาโดย
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ และมีผล
การดาเนินงานตามที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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

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
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-9
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
9

ปีท่ี
2
✓

ปีท่ี
3
✓

ปีท่ี
4
✓

ปีท่ี
5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

11
12
12
12
1-11 1-12 1-12 1-12
11
12
12
12
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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 การจัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน
รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียด
หลักสูตรและรายวิชา
1.1.3 การจัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ผู้เยี่ยมสอนประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ที่เยี่ยมสอนตามข้อกาหนดของคณะเมื่อสิ้นสุดการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก
หน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รวางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ได้แก่
นิ สิ ต และบั ณ ฑิ ต โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
ผูร้ ับบริการ และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต
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2.3 การสรุปผลการประเมินหลัก สูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หรือ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
วิทยาลัยการศึกษากาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผล
การดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานระดับปริญญาโท และตัวบ่งชี้ที่กาหนด
ของหลักสูตร โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 การจัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ นิสิต และบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการประเมิน และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 การปรับปรุง/พั ฒนาหลัก สูตรและแผนกลยุทธ์ก ารสอนตามผลการประเมินหลัก สู ตร
ความต้องการของผูใ้ ช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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