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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

    บัณฑติวทิยาลัย และ 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาพื้นฐานและการพัฒนาการศกึษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

   ภาษาไทย    :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

   ภาษาอังกฤษ    :  Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 

2. กลุ่มหลักสูตร : วิชาการ 

 

3. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

    ภาษาไทย  :     ชื่อเต็ม  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

   :     ชื่อย่อ   ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

    ภาษาอังกฤษ :     ชื่อเต็ม  Master of Education (Curriculum and Instruction) 

   :     ชื่อย่อ   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

 

4. ชื่อแขนงวิชาเพ่ือบนัทึกใน Transcript ไมม่ ี

 

5. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร      

    หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

    หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)   จ านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
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6. รูปแบบของหลักสตูร 

    6.1 รูปแบบ  

         หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลา 

     ศึกษาอย่างมาก  ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

         หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลา 

     ศึกษาอย่างมาก  ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

 

    6.2 ภาษาทีใ่ช้    

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  

 

    6.3 การรับเข้าศึกษา   

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ 

 

    6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

 

    6.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
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7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    ▪ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

    ▪ สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...................... 

       เมื่อวันที่ ....... เดือน ......................พ.ศ. ............... 

    ▪ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ...................... 

       เมื่อวันที่ ....... เดือน ......................พ.ศ. ............... 

 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เปน็หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

    ▪ ครู/อาจารย์   

    ▪ บุคลากรทางการศึกษา 

    ▪ นักวิชาการศึกษา 

    ▪ ศึกษานิเทศก ์

    ▪ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    ▪ นักพัฒนาหลักสูตรและแบบเรยีนในส านกัพิมพ์ 
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10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา, สาขา, สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.สมเกียรติ อนิทสงิห ์ - ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

- ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู), 

   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2553 

- วท.บ. (คณติศาสตร์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

2. ผศ.ดร.นทัต อัศภาภรณ ์ - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

- คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์),  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2541 

- ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

3. อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

- ศษ.ม. (คณิตศาสตรศ์ึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

- ศษ.บ. (คณติศาสตรศ์ึกษา),  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

 

11. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้ง  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
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12. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     12.1 สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  ประเทศไทยได้กา้วเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดว้ยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของประเทศ ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ก่อกวน (Disruption) ในหลากหลายวงการ ทั้งภาคธุรกิจ ภาค

บริการ การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจ

ต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถท างานโอยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) วิทยาการคอมพิวเตอร์

สมยัใหม่ เป็นต้น ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มผลผลิตให้องค์กรและสังคมอย่าง

เห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอันส าคัญของแวดวงการศึกษา (Education) ที่จะต้องมีการ

ปรับตัวและปรับกระทวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ทันกับยุค 4.0 ดังกล่าว สถานศึกษาทุก

ระดับจงึจ าเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรและการสอนใหส้ามารถพัฒนาผู้เรียนที่เป็นทรัพยากรบุคคลใหม้ี

คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความเคลื่อนไหวของกระแสโลก ซึ่งกลไกที่

ส าคัญในการจัดการศึกษานั่นคือ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่จ าเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาองค์

ความรู้ยุคใหมเ่ก่ียวกับศาสตร์หลักสูตรและการสอน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล

นี้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาหลักสูตรจึงได้มีการเพิ่มรายวิชาใหม่ที่บูรณาการ

กระบวนทัศน์การศึกษายุคใหม่และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับสถานการณ์โลกใน

ปัจจุบันและอนาคต 

     12.2 สถานการณห์รือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและภาวะการณ์แข่งขันในภาคธุรกิจได้ส่งผลกระทบต่อ

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก สังคมได้ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล (Digital society) ที่

ผู้คนสามารติดต่อสื่อสาร ท าธุรกิจ และสามารถเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(Online social media) วัฒนธรรมการใช้ชีวิตและการใช้ภาษาในการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ

ใช้รหัสและสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายแก่กันมากขึน้ ในขณะเดียวกันการเรียนรู้รหัส (Coding) ก็ได้รับ

ความสนใจและความนิยมเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในการใช้ชีวิตและการ

เรียนรู้ของผู้คนมากขึ้น นอกจากนั้นสังคมได้ก้าวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) มาก

ขึน้ ความรู้ความเข้าใจขา้มวัฒนธรรมจึงเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ไม่ว่า

จะเป็นความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาวะ และรสนิยมต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาเยาวชนจึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจกับประเด็นที่เกิดในสังคม เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมดิจิทัลที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมดังกล่าว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ความ
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มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันหลักสูตรการศึกษาของชาติ (National curriculum) ก็ควรมี

บทบาทในการพัฒนาประชากรของประเทศให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าวดว้ย 

 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  

     ของสถาบัน  

     13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาครู

หรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัลนี้ โดยอาศัยการบูรณาการ (Integration) สภาพปัญหาและ

ความต้องการของสังคมยุคใหม่ ลักษณะของผูเ้รียน Gen Z และ Gen Alpha จิตวิทยาการเรียนรู้ รวมทั้ง

ลักษณะธรรมชาติของสาระความรู้ที่มีทั้งทฤษฎีหรือหลักการที่ค่อนข้างตายตัวและมีทั้งส่วนที่

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลายุคสมัยและตามวิทยาการที่ค้นพบใหม่ ๆ ในสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกันปัจจุบันภาครัฐได้ใหค้วามส าคัญกับการเรียนการสอน

ทีมีการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ยังได้เตรียมความพร้อม

ในการแยกออกไปเปิดเป็นหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ เช่นเดียวกับแขนงวิชาประถมศึกษาและแขนงวิชา

ภาษาอังกฤษ ที่ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้นและ

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังนั้นทั้ง 2 แขนงวิชาจึงได้เตรียมพร้อมในการแยกออกไปเปิดเป็น

หลักสูตรสาขาวิชาใหม่เช่นกัน เพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาดังกล่าว ท าให้หลักสูตรนี้

เหลือเพียงแขนงวิชาเดียวจึงได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน” ที่ยังคงมีความเขม้ข้นในการพัฒนาบัณฑติใหม้ีความรู้ความสามารถสมัยใหม่ใน

การจัดประสบการณ์ให้มีโอกาสได้เรียนรู้หลากหลายหลายรูปแบบ ปลูกฝังความเป็นนักวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน การรู้จักคิดวิเคราะห์ และการฝึกฝนทางปัญญา รวมทั้งรู้จักการท างานร่วมกับ

เป็นทีม (Teanwork) และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข การพัฒนาหลักสูตรนี้จึงน้นการสร้างผู้น าใน

การจัดการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพดังกล่าว นอกจากนี้สาขาวิชานี้ยังให้ความส าคัญของการผลิตครู

ผู้น าในการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) เพื่อให้สอดรับกับการส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองโลกที่เข้มแข็ง 

(Active citizen) ต่อไป  

     13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่เป็นที่ยอมรับมาตลอดเวลากว่า 51 ปี มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานว่า “คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นน าในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวาม

เชี่ยวชาญทางศาสตร์การสอนแนวใหม่เพื่อการรับใช้สังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในระดับปริญญาตรี
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นั้น คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีสมรรถนะสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (มคอ.1) สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายชัดเจนในการ

สร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ไปเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรให้มี

คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาในหลากหลายบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาคุณภาพการสอนของครู ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์การสอนมาแล้วให้มี

ความสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์การสอนสมัยใหม่ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ

การจัดเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจส าคัญของทั้งระดับคณะและระดับ

มหาวิทยาลัย 

 

14. ความสมัพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน   

     14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาในหลักสูตร ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       

 

หมวดวิชา 

กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง  

(ใช่/ไม่ใช่) 

ภาควิชา  และคณะ 

ที่เปดิสอนกระบวนวิชานี ้

 

 

 หมายเหตุ 

วิชาบังคับ 055771 ไม่ใช่ สาขาวชิาประเมนิผล 

และวิจัยทางการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์

- 

 

     14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวชิาในหลักสูตร ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

            ไมม่ี  แต่นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ อาจเลอืกเรียนวิชาตา่งๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรนีเ้ป็นวิชา

เลือกได้ 

 

     14.3 การบรหิารจัดการ   

  บริหารโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานทั้งของสาขาวิชา โดยรวมและของแขนง

วิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชา 

   ส าหรับกระบวนวิชาในข้อ 14.1 สาขาวิชาประเมนิผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

เป็นผู้จัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการติดต่อประสานงานขอความ

อนุเคราะหใ์นการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาที่

ก าหนดไว้ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรและการสอนเป็นรากฐานส าคัญของการจัดการศึกษาทุกระดับและเป็นหัวใจส าคัญ 

ของการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนใหส้ามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด ดังนั้นศาสตรห์ลักสูตร 

และการสอนจึงมุ่งเน้นวธิีวิทยาการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งกระบวนการ 

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เน้นประเด็นเกี่ยวกับการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการส่งเสริม

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับมหภาคหรือจุลภาคเพื่อให้

การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุผลตามที่คาดหวัง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะสามารถ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตนเอง ริเริ่ม

และเติมเต็มการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้และความพร้อมของผู้เรียนในหลากหลาย

บริบท ตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศมีสมรรถนะในการเรียนครบทุกมิติ มีความ

พร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ

โลกต่อไป 

    1.3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มลีักษณะต่อไปนี้ 

      1) สามารถพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้หลากหลายบริบทและสอดคล้องตามสถานการณ์

ยุคใหม่ บนพื้นฐานความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา 

      2) สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางดา้นหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้

ในการปฏิบัติจริงไดอ้ย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง  

      3) สามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และ

เหมาะสมโดยบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลกับเนื้อหาหลักสูตร บริบท สถานศึกษาและ

สังคมที่เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 

      4) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร

และการสอนได ้

            5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและมุง่มั่นพัฒนาวิชาชีพครูและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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2.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศกึษา 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัตตินตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถ

ท างานรว่มกับผู้อื่นได ้แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางหลักสูตรและการสอนที่ดี ประยุกต์ใช้องค์

ความรูท้างดา้นการพฒันาหลักสูตร วิธีวิทยาการสอนสมัยใหม ่จิตวิทยาการศึกษา มโน

ทัศน์ดา้นการวิจัยทางการศึกษา และการประเมินการเรียนรู้ในการออกแบบและจัด

ประสบการณ์การเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียน วางแผนด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดย

อาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถส่ือสารแลใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2 มีความสามารถในการด าเนินการวิจัยตามวิธวีิจัยทางการศึกษา โดยตั้งอยู่บนพืน้ฐาน

คุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถ

สบืค้น น าเสนอ ประยกุต์ใช้องค์ความรู้หลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ บูรณาการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลกับงานทางดา้นหลักสูตรและสอน โดยอาศัยกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถส่ือสารและใช้เครื่องมือในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปรืมาณได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถเขียนบทความ

วิชาการเพื่อเผยแพร่และตีพิมพผ์่านวารสารทางวิชาการได้ ร่วมกิจกรรมทางวชิาการที่

สาขาวิชาก าหนดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการท าวิจยัและการพฒันาแผนหลักสูตร 

ท างานรว่มกับผู้อื่นไดอ้ย่างสร้างสรรค์ คัดสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การท างานและการน าเสนออย่างสร้างสรรค์และชีน้ าสังคมได้ตามความเหมาะสม 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) มีการปรบัปรุงหลักสูตร 

   ทุก 5 ป ี

รวบรวมติดตามการประเมนิ

หลักสูตรและการเรียนการสอน

จากแบบประเมนิต่างๆ รวมทั้ง

จากการจัดสัมมนาคณาจารย์

และนักศึกษา 

 รายงานการสัมมนา 

 เอกสารหลักสูตร 

 สรุปรายการที่ต้องปรบัปรุง 

 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี   

 ระบบทวิภาค   โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   1 ภาคการศึกษาปกติ   มีระยะเวลาการศึกษาไมน่้อยกว่า  15  สัปดาห์ 

 ระบบหนว่ยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

   มีภาคการศึกษาพิเศษ 

  ไมม่ีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค – ระบุรายละเอียด) 

 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 

    2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

           ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.......................ถึง........................) 

        ในเวลาราชการ 

        นอกเวลาราชการ (ระบุ)....................................................................................... 

           ระบบทวิภาค 

               ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแต่เดอืนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 

               ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม 

                 ในเวลาราชการ 

                 นอกเวลาราชการ (ระบุ)  วันเสาร์-อาทิตย ์

           ระบบหน่วยการศึกษา (Module) (เดือน.......................ถึง........................) 

        ในเวลาราชการ 

        นอกเวลาราชการ (ระบุ)....................................................................................... 
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    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ 

   บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่มปีระสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. มีผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีที่โดดเดน่ซึ่งสะท้อนใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการท าวิจัยที่

เป็นวิทยานิพนธ ์อาทิ งานวิจัยในชั้นเรียนที่มคีณุภาพ งานพัฒนานวัตกรรมการสอน เป็นต้น 

5. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

          หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ 

   บัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่มปีระสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

            ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ 

   ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

   การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

   นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวชิาที่สอบคัดเลือกได ้ (พจิารณา) 

   นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย ์
 

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนใน 

      มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

   มอบหมายหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษาใหแ้ก่อาจารย์ทุกคน ท าหนา้ทีส่อดสอ่งดูแล ตักเตอืน  

                 ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

   จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับการท าวิจัย 

   จัดสรรงบประมาณจากโครงการวิจยัเป็นค่าจ้างให้แก่นักศึกษา 
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    2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 

ปีการศกึษา 2563 2564 2565 2566 2567 

ภาคการศกึษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ           

จ านวนนกัศึกษาที่คาดว่าจะรับ 3  3  3  3  3  

จ านวนนกัศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           

ชั้นปีท่ี 1 3  3  3  3  3  

ชั้นปีท่ี 2   3  3  3  3  

รวม 3  6  6  6  6  

จ านวนนกัศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ    3  3  3  3 

แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ           

จ านวนนกัศึกษาที่คาดว่าจะรับ 20  20  20  20  20  

จ านวนนกัศึกษาที่สะสมในหลักสูตร           

ชั้นปีท่ี 1 20  20  20  20  20  

ชั้นปีท่ี 2   20  20  20  20  

รวม 20  40  40  40  40  

จ านวนนกัศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ    20  20  20  20 
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    2.6 งบประมาณตามแผน 

 1. รายงานขอ้มูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป ีโดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตั้งงบประมาณ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 53,524,485 26,642,300 56,200,700 27,974,400 59,801,300 28,934,600 

วจิัย 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 

บรกิารวชิาการแกสั่งคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 29,186,500 31,038,000 30,645,800 32,589,900 31,271,400 33,895,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 25,380,600 17,997,200 26,649,600 18,897,000 27,164,000 19,246,000 

บูรณาการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

30,000,000 - - - - - 

รวม 138,431,585 79,247,500 113,836,100 83,031,300 118,576,700 85,645,600 

รวมทั้งส้ิน 217,679,085 196,867,400 204,222,300 

2. ค่าใช้จา่ยต่อหัวนักศกึษา / ตลอดหลักสูตร  

    แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  

     ค่าใช้จา่ยต่อหัวนักศกึษา / ตลอดหลักสูตร     112,250    บาท  

    แบบ 3 (แผน ข)  

     ค่าใช้จา่ยต่อหัวนักศกึษา / ตลอดหลักสูตร     100,750    บาท  
    2.7 ระบบการศึกษา 
            แบบชัน้เรยีน 

            แบบทางไกลผ่านสื่อส่ิงพิมพเ์ป็นหลัก 
            แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
            แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
            แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ กระบวนวชิาและการลงทะเบยีนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั 

    1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
    2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่เรื่อง แนวปฏิบตัิการเปลี่ยน    
        แผนการศึกษา การย้ายสาขาวชิา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกติของ 
        นักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

        หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2)  

จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า        37 หน่วยกิต 

        หลักสูตร แบบ 3  (แผน ข)  

จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า        37 หน่วยกิต 

 

         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

        หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ 

     ปรญิญาตร ี

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกติ 

ก. กระบวนวชิาเรียน  ไม่น้อยกว่า 25  หน่วยกติ 

 1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 25  หน่วยกติ 

  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 22  หน่วยกติ 

   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ  20  หน่วยกติ 

    063702  กระบวนทัศน์หลักสูตรและการสอนยุคใหม่ 3  หน่วยกิต 

    063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดจิิทัล 3  หน่วยกิต 

    063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย 3  หน่วยกิต 

    063710  การวิเคราะหว์ิธีวิทยาการสอนสมัยใหมแ่ละวัฒนธรรม

ชั้นเรียน 

3 หน่วยกิต 

    063712  

 

ทฤษฎีและการปฏบิัติทางการออกแบบหลักสูตรและ

การสอน 

3 หน่วยกิต 

    063728 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 2  หน่วยกิต 

    063732 การประเมนิและการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 3  หน่วยกิต 

   1.1.2 กระบวนวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ 

    063703  นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน 2  หน่วยกิต 

    063717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 2  หน่วยกิต 

    063718 หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 2  หน่วยกิต 

    063730 การบริหารหลักสูตร 

 

2  หน่วยกิต 
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    063741 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนองานวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน 

2  หน่วยกิต 

    063751 การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจทิัล 2 หน่วยกิต 

    063794 ปัญหาพิเศษทางการพฒันาหลักสูตรและการสอน 1 หน่วยกิต 

    หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวชิาอื่น ๆ ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ  3 หน่วยกติ 

   1.2.1 กระบวนวชิาบังคับ   

    055771 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 

   1.2.2 กระบวนวชิาเลือก   ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหาร 

                                   หลักสูตร 

  

 2. กระบวนวชิาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการ

ที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

ตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ข. ปรญิญานิพนธ ์    

 063799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12  หน่วยกิต 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกติสะสม   

 1) ตามเงื่อนของบัณฑติวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ   

 2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไมม่ ี   

ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย   

 1) นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือตา่งประเทศหรือ

การประชุมสัมมนาที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 ครั้ง โดยใหม้ีการท า

บันทึกรายงานประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

2) ผลงานวิทยานิพนธห์รือสว่นหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ไดร้ับการเผยแพร่หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพรต่ีพิมพบ์ทความฉบับเต็ม (Full paper)ใน

วารสารระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบบั

เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับ

นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ซึ่งมชีื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First 

Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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        หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกติ 

ก. กระบวนวชิาเรียน  ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกติ 

 1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกติ 

  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 28  หน่วยกติ 

   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ  20  หน่วยกติ 

    063702  กระบวนทัศน์หลักสูตรและการสอนยุคใหม่ 3  หน่วยกิต 

    063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดจิิทัล 3  หน่วยกิต 

    063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย 3  หน่วยกิต 

    063710  การวิเคราะหว์ิธีวิทยาการสอนสมัยใหมแ่ละวัฒนธรรม

ชั้นเรียน 

3 หน่วยกิต 

    063712  

 

ทฤษฎีและการปฏบิัติทางการออกแบบหลักสูตรและ

การสอน 

3 หน่วยกิต 

    063728 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 2  หน่วยกิต 

    063732 การประเมนิและการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 3  หน่วยกิต 

   1.1.2 กระบวนวชิาเลือก ไม่น้อยกว่า 8  หน่วยกติ 

    063703  นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน 2  หน่วยกิต 

    063717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 2  หน่วยกิต 

    063718 หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 2  หน่วยกิต 

    063730 การบริหารหลักสูตร 2  หน่วยกิต 

    063741 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนองานวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน 

2  หน่วยกิต 

    063751 การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจทิัล 2 หน่วยกิต 

    063794 ปัญหาพิเศษทางการพฒันาหลักสูตรและการสอน 1 หน่วยกิต 

    หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวชิาอื่น ๆ ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  

  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ  3 หน่วยกติ 

   1.2.1 กระบวนวชิาบังคับ   

    055771 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 

 

3 หน่วยกิต 
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   1.2.2 กระบวนวชิาเลือก   ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหาร 

                                   หลักสูตร 

  

 2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่

จ า เป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อ ง

ลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง

ตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ข. ปรญิญานิพนธ ์    

 063798 การค้นควา้อสิระ 6  หน่วยกิต 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกติสะสม   

 1) ตามเงื่อนของบัณฑติวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ   

 2) ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  ไมม่ ี   

ง. การสอบประมวลความรู้   

 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

ต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไปหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระหลัก 

 

จ. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย   

 1) นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือตา่งประเทศหรือ

การประชุมสัมมนาที่เกีย่วข้องกับสาขาวิชาอยา่งน้อย 1 ครั้ง โดยใหม้ีการท า

บันทึกรายงานประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

2) ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องไดร้ับ

การเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate 

School Journal) หรือแหลง่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและ

บัณฑิตวทิยาลัยให้ความเห็นชอบซึ่งมชีื่อนักศกึษาเป็นชื่อแรก (First Author) 

พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

หมายเหตุ :  1) กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาหลักสูตรและ  

    การสอน คือ ศ.ลส. (063xxx)  

2) กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในประเมนิผลและวิจัย   

    การศึกษา คือ ศ.ปว. (055xxx)  
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        Plan: Type 2 : For students with Bechelor’s Degree 

Degree Requirements                   Total a minimum of           37 credits 

A. Courseworks a minimum of           25  credits 

 1. Graduate Courses a minimum of           25  credits 

  1.1 Field of Concentration Courses a minimum of           22  credits 

   1.1.1 Required Courses  20  credits 

    063702  Paradigm of Modern Curriculum and Instruction 3  credits 

    063704 Foundations of Curriculum and Instructional Development 

in Digital Era 

3  credits 

    063705 Innovation and Digital Technology for Contemporary 

Learning  

3  credits 

    063710  Analysis of Modern Teaching Methodologies and 

Classroom Culture 

3 credits 

    063712  

 

Theories and Practices in Curriculum and Instructional 

Design 

3 credits 

    063728 Seminar in Research in Curriculum and Instruction 2  credits 

    063732 Evaluation and Improvement of Curriculum and Instruction 3  credits 

   1.1.2 Elective Courses a minimum of           2  credits 

    063703  Innovations in Curriculum and Instruction 2  credits 

    063717 Curriculum and Instruction for Lifelong Learning 2  credits 

    063718 Curriculum and Instruction for Learners with Special 

Characteristics 

2  credits 

    063730 Curriculum Administration 2  credits 

    063741 Data Analysis and Presentation of Curricular and 

Instructional Research 

2  credits 

    063751 Teaching Profession Development in Digital Era 2 credits 

    063794 Special Problems in Curriculum and Instructional 

Development 

1 credit 

    or students may select other courses with the consent of program 

administrative committee  
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  1.2 Courses from Other Fields 3 credits 

   1.2.1 Required Courses   

    055771 Research Methodology in Education 3 credits 

   1.2.2 Elective Courses        consent to the advisory committee   

 2. Advanced Undergraduate Courses In case the student lacks some basic knowledge, 

which is necessary for the education, the 

student must enroll some advanced 

undergraduate course(s) under the 

recommendation of program administrative 

committee 

B. Thesis   

 063799 Master’s Thesis  12  credits 

C. Non-credit Courses   

 1) Graduate School requirement:  - a foreign language –   

 2) Program requirement            none   

D. Academic Activities   

 1) All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in other 

countries or attend a conference related to their study program from which 

reports are expected. 

2) At least one full academic paper, which can be the whole or a part of a thesis, 

must be published or accepted for publication in a journal of TCI Tier 1, or 

publishing in proceeding of international conference that was accepted from 

curriculum committee in which the student’s name is listed as the first author 

and state affiliation. 
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        Plan: Type 3 : For students with Bechelor’s Degree 

Degree Requirements                   Total a minimum of           37 credits 

A. Courseworks a minimum of           31  credits 

 1. Graduate Courses a minimum of           31  credits 

  1.1 Field of Concentration Courses a minimum of           28  credits 

   1.1.1 Required Courses  20  credits 

    063702  Paradigm of Modern Curriculum and Instruction 3  credits 

    063704 Foundations of Curriculum and Instructional Development 

in Digital Era 

3  credits 

    063705 Innovation and Digital Technology for Contemporary 

Learning  

3  credits 

    063710  Analysis of Modern Teaching Methodologies and 

Classroom Culture  

3 credits 

    063712  

 

Theories and Practices in Curriculum and Instructional 

Design 

3 credits 

    063728 Seminar in Research in Curriculum and Instruction 2  credits 

    063732 Evaluation and Improvement of Curriculum and Instruction 3  credits 

   1.1.2 Elective Courses a minimum of           8  credits 

    063703  Innovations in Curriculum and Instruction 2  credits 

    063717 Curriculum and Instruction for Lifelong Learning 2  credits 

    063718 Curriculum and Instruction for Learners with Special 

Characteristics 

2  credits 

    063730 Curriculum Administration 2  credits 

    063741 Data Analysis and Presentation of Curricular and 

Instructional Research 

2  credits 

    063751 Teaching Profession Development in Digital Era 2 credits 

    063794 Special Problems in Curriculum and Instructional 

Development 

1 credit 

    or students may select other courses with the consent of program 

administrative committee 
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  1.2 Courses from Other Fields 3 credits 

   1.2.1 Required Courses   

    055771 Research Methodology in Education 3 credits 

   1.2.2 Elective Courses        consent to the advisory committee   

 2. Advanced Undergraduate Courses In case the student lacks some basic knowledge, 

which is necessary for the education, the student 

must enroll some advanced undergraduate 

course(s) under the recommendation of program 

administrative committee 

B. Thesis   

 063798 Independent Study  6  credits 

C. Non-credit Courses   

 1) Graduate School requirement:  - a foreign language –   

 2) Program requirement            none   

D. Comprehensive Examination    

 Having submitted a request form to the Graduate School, approved by general 

advisor or major thesis advisor, a student must then complete a comprehensive 

examination. 

 

E. Academic Activities   

 1) All students must participate in a study-visit program either in Thailand or in 

other countries or attend a conference related to their study program from 

which reports are expected. 

2) At least 1 independent study work or a part of independent study work must 

be published in CMU Graduate Journal or in other academic publication 

approved by the field of study and the graduate school in which the 

student’s name is listed as the first author and state affiliation. 

 

 

Note:  1) Field of concentration courses means courses in Curriculum and Instruction Division    

              is EDCI (063XXX). 

2) Course from Other Fields means courses in Educational Evaluation and Research  

    Division is EDM (055XXX). 
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         3.1.3 กระบวนวชิา 
 

(1) กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 

     (1.1) กระบวนวชิาบังคับ 
  หน่วยกิต 

063702 กระบวนทัศน์หลักสูตรและการสอนยุคใหม่ 

(Paradigm of Modern Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดจิิทัล 

(Foundations of Curriculum and Instructional Development in Digital 

Era) 

3(3-0-6) 

063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย 

(Innovation and Digital Technology for Contemporary Learning) 

3(3-0-6) 

063710 การวิเคราะหว์ิธีวิทยาการสอนสมัยใหมแ่ละวัฒนธรรมชั้นเรียน 

(Analysis of Modern Teaching Methodologies and Classroom 

Culture) 

3(3-0-6) 

063712 ทฤษฎีและการปฏบิัติทางการออกแบบหลักสูตรและการสอน 

(Theories and Practices in Curriculum and Instructional Design) 

3(3-0-6) 

063728 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน  

(Seminar in Research in Curriculum and Instruction) 

2(1-3-4) 

063732 การประเมนิและการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 

(Evaluation and Improvement of Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

 

     (1.2) กระบวนวชิาเลือก 

  หน่วยกิต 

063703 นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน 

(Innovations in Curriculum and Instruction) 

2(2-0-4) 

063717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

(Curriculum and Instruction for Lifelong Learning) 

2(2-0-4) 

063718 หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

(Curriculum and Instruction for Learners with Special Characteristics) 

2(2-0-4) 

063730 การบริหารหลักสูตร 

(Curriculum Administration) 

2(2-0-4) 
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063741 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนองานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน  

(Data Analysis and Presentation of Curricular and Instructional 

Research) 

2(2-0-4) 

063751 การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจทิัล 

(Teaching Profession Development in Digital Era) 

2(2-0-4) 

063794 ปัญหาพิเศษทางการพฒันาหลักสูตรและการสอน 

(Special Problems in Curriculum and Instructional Development) 

1(1-0-2) 

 

(3) กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ 

  หน่วยกิต 

055771 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา 

(Research Methodology in Education) 

 3(3-0-6) 

 

(4) ปรญิญานิพนธ์ 

  หน่วยกิต 

063798 การค้นคว้าอิสระ 

(Independent Study) 

6 

063799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

(Master’s Thesis) 

12 

 

 

หมายเหตุ    ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา   

   รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

 1.  เลข 3 ตัวแรก    แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา/แขนงวชิา 

        ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

 2.  เลขหลักร้อย    แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 3.  เลขหลักสบิ หลักหน่วย      แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของกระบวนวชิา 
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         3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
        แผนการศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกิต 

055771 วธิีวทิยาการวจิัยทางการศึกษา 

Research Methodology in Education 

3 063712 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบ

หลักสูตรและการสอน 

Theories and Practices in Curriculum and 

Instructional Design 

3 

063702 กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอน

ยุคใหม่ 

Paradigm of Modern Curriculum 

and Instruction 

3 063728 สัมมนาวจิัยทางหลักสูตรและการสอน  

Seminar in Research in Curriculum and 

Instruction 

2 

063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอนในยุคดิจทิัล 

Foundations of Curriculum and 

Instructional Development in Digital 

Era 

3 063732 การประเมินและการปรบัปรุง

หลักสูตรและการสอน 

Evaluation and Improvement of 

Curriculum and Instruction 

3 

063710 การวเิคราะห์วิธีวทิยาการสอน

สมัยใหม่และวัฒนธรรมช้ันเรียน 

Analysis of Modern Teaching 

Methodologies and Classroom 

Culture 

3  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

Pass Foreingn Language 

Examination Requirement 

 

    เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์

ปรญิญาโท 

Present Master’s Thesis Proposal 

 

 รวม 12  รวม 8 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกิต 

063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ

การเรียนรู้ร่วมสมัย 

Innovation and Digital Technology 

for Contemporary Learning 

3 063799 วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท 

Master’s Thesis 

9 

 กระบวนวิชาเลือก 

Elective Course 

2  สอบวทิยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis Defense 

 

063799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 

3    

 ร่วมกจิกรรมศึกษาดูงาน 

Paticipate in a Study-Tour Activity 

    

 รวม 8  รวม 9 

รวมหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  37  หนว่ยกิต 
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        แผนการศึกษา แบบ 3 (แผน ข) 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หน่วยกิต 

055771 วธิีวทิยาการวจิัยทางการศึกษา 

Research Methodology in Education 

3 063712 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบ

หลักสูตรและการสอน 

Theories and Practices in Curriculum and 

Instructional Design 

3 

063702 กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอน

ยุคใหม่ 

Paradigm of Modern Curriculum 

and Instruction 

3 063728 สัมมนาวจิัยทางหลักสูตรและการสอน  

Seminar in Research in Curriculum and 

Instruction 

2 

063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอนในยุคดิจทิัล 

Foundations of Curriculum and 

Instructional Development in Digital 

Era 

3 063732 การประเมินและการปรบัปรุง

หลักสูตรและการสอน 

Evaluation and Improvement of 

Curriculum and Instruction 

3 

063710 การวเิคราะห์วิธีวทิยาการสอน

สมัยใหม่และวัฒนธรรมช้ันเรียน 

Analysis of Modern Teaching 

Methodologies and Classroom 

Culture 

3  กระบวนวิชาเลือก 

Elective Course 

2 

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 

Pass Foreingn Language 

Examination Requirement 

 

 รวม 12  รวม 10 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศกึษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาที ่2 หน่วยกิต 

063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อ

การเรียนรู้ร่วมสมัย 

Innovation and Digital Technology 

for Contemporary Learning 

3 063798 การคน้ควา้อิสระ 

Independent Study 

6 

 กระบวนวิชาเลือก 

Elective Courses 

6  สอบประมวลความรู้  

Comprehensive Examination 

 

 เสนอหัวขอ้โครงร่างการคน้คว้าอิสระ 

Present Independent Study 

Proposal 

  สอบการคน้คว้าอิสระ 

Independent Study Defense 

 

 ร่วมกจิกรรมศึกษาดูงาน 

Paticipate in a Study-Tour Activity 

    

 รวม 9  รวม 6 

รวมหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  37  หนว่ยกิต 
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         3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

        ระบุไว้ในภาคผนวก ข้อ 1 

 

    3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร  / อาจารย์ประจ า 

ที ่ ช่ือ -นามสกุล  

คุณวุฒิการศึกษา  ,สาขา , สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง /สัปดาห์  จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 

)จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด(  

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1. ผศ.ดร.สมเกยีรติ 

อินทสงิห์ 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

12 3 12 6 25(25) 

  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2554 

     

  ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู),  

              มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2553 

     

  วท.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2549 

     

2. ผศ.ดร.นทัต 
อัศภาภรณ ์

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
9 2 9 3 12(6) 

  คศ.ม. (คหกรรมศาสตร)์, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2541 
     

  ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร)์, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

     

3. อ.ดร.ศักดา   

สวาทะนันทน์ 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

3 4.5 9 6 13(6) 

  ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

     

4. รศ.ดร.เกียรติสุดา 
ศรีสุข 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา),  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2545 

9 3 6 6 23(9) 

  ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
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ที ่ ช่ือ -นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา  ,สาขา , สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง /สัปดาห์  

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 

)จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด(  

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
5. ผศ.ดร.น้ าผึ้ง  

อินทะเนตร 

กศ .ด.  )การทดสอบและวัดผลการศึกษา( ,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2554 

12 9 12  9 25(18) 

  ศษ .ม.  )คณิตศาสตรศึกษา( , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), (เกยีรตินิยมอันดับ

หน่ึง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

     

6. ผศ.ดร.นงลักษณ์ 

เขยีนงาม  

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

9 5 9 3 17(5) 

  วท.ม. (จิตวทิยาโรงเรียน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

     

  วท.บ. (จิตวทิยาโรงเรียน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

     

7. ผศ.ดร.สุนทรพจน ์  

ด ารงพานิช 

ค.ด. (วธิีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
9 6 9 6 36(18) 

  ศษ.ม. (วจิัยและประเมินผลการศึกษา),

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

     

  กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 

     

8. ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
หาญวงค ์

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

12 9 12 6 16(3) 

  ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

     

  วท.บ. (วทิยาศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

     

9. อ.ดร.ณัฐพล 
แจ้งอักษร 

ค.ด. (วธิีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

12 6 12 9 10(7) 

  ค.ม. (วธิีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

     

10. อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง กศ .ด.  )การทดสอบและวัดผลการศึกษา( ,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2554 

12 9 12  9 26(15) 

  ศษ .ม.  )คณิตศาสตรศึกษา( , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), (เกยีรตินิยมอันดับ

สอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 
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ที ่ ช่ือ -นามสกุล  
คุณวุฒิการศึกษา  ,สาขา , สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

ภาระงานสอน 
ช่ัวโมง /สัปดาห์  

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 

)จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด(  

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
11. ผศ.สุนทร ีคนเที่ยง ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

9 3 9  6 12(6) 

  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

     

หมายเหต ุ 1. อาจารย์ล าดับที่ 1-3* หมายถงึ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  2. อาจารย์ล าดับที่ 1-10 หมายถงึ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  3. อาจารย์ล าดับที่ 11 หมายถึง อาจารย์ประจ า 
 

3.2.2 อาจารย์พเิศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ สังกัด 
จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 

 
1 รศ.ดร.เสริมศรี  ไชยศร Ph.D. (Education-Curriculum & 

Instruction). University of Connecticut, 

U.S.A., 1975 

ข้าราชการบ านาญ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 

2 รศ.อ านาจ จันทรแ์ป้น M.A. (Curriculum Development),  

University of Sussex, England, 1970 

ข้าราชการบ านาญ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

5 

3 ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล กศ.ด. (การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร),  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

    4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ไมม่ ี

    4.2 ช่วงเวลา      ไมม่ ี

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    ไมม่ ี
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย   

   5.1 ค าอธิยายโดยย่อ 

นักศึกษาสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แบบ 2  ต้องท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และแบบ 

3  ต้องท าการคน้คว้าอสิระ 6 หน่วยกิต เป็นการฝึกกระบวนการคิดและการท างานที่เปน็ระบบ โดย

ประยุกตท์ฤษฎีความรูท้างดา้นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในการสร้างสรรค์

หรือพัฒนาคุณภาพคร ูคุณภาพการเรียนของผู้เรียน และบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนการสอน 

การท าวทิยานพินธ์หรอืท าการค้นคว้าอิสระ เป็นการท าวิจัยเต็มรูปแบบ นักศึกษาสามารถใช้คู่มือการ

ท าปริญญานิพนธ์จากบัณฑิตวทิยาลัยและจากคณะศึกษาศาสตร์ 
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นอกจากนั้นยังเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้หรือศึกษาเพื่อขยายความรูแ้นวคิดใหม่ 

ส าหรับการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การท าวทิยานพินธ์ชว่ยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้หลายประการ ดังนี้ 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาที่ศึกษา 

เพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

5) สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค ์

 6) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 7) มีความรบัผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชพีอย่างต่อเนื่อง 

 8) มีทักษะในการใช้เครือ่งมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 9) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

 10) สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 

    5.3 ช่วงเวลา 

          หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)    ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

          หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)    ปีที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

    5.4 จ านวนหน่วยกิต 

          หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)    12  หน่วยกิต 

          หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)    6  หน่วยกิต 

    5.5 การเตรยีมการ 

มีการจัดใหเ้รียนกระบวนวชิาที่ใหค้วามรู้ความเข้าใจทางด้านการท าวิจัย การก าหนดบทบาท

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรกึษาและจัดให้มกีารประชุมชีแ้จง ก าหนดวนัน าเสนอหัวข้อโครงร่างฯและการ

น าเสนอผลงาน เตรียมเอกสารขั้นตอนของการด าเนินการและการประเมนิผลใหน้ักศึกษาได้รับทราบ 

จัดใหม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการ (หรืออาจารย์) ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความเหมาะสมของหัวข้อ 
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    5.6 กระบวนการประเมินผล 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์โดยยึดข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ว่าดว้ย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาถึงความถูกตอ้งตามหลักวิชาการ ระเบียบวิธี

วิจัย และความสอดคล้องของงานวิจัยกับศาสตร์ทางด้านหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้  
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หมวดที่ 4 :  ผลการเรียนรู้และกลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1) ผู้น าทางวิชาการวิจยัและการพัฒนาวชิาชพี 

   มีความสามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืน 

2) มีตรรกะและความเป็นระบบทางความคิด 

3) มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

    โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีในลักษณะ 

    บูรณาการ 

1) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  

   อาทิ การเรียนแบบรว่มมือ การฝึกปฏิบัติจรงิ 

2) การน าเสนอผลงาน  เน้นทักษะการคิด 

3) การแสวงหาความรูแ้ละอภปิรายแลกเปลี่ยน 

   และมีกจิกรรมการศกึษาดูงานในประเทศหรือ  

   ต่างประเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ม ี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 
   2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
   3)  มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ 

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
   4) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรี 

ของความเป็นมนษุย์ 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

        บูรณาการและสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมในการสอน โดยเน้นระบบการ

คิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้เรียน

ปฏิบัติตนให้เป็นผู้น าตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน ประยุกต์สู่การใช้

ชีวิตและในชุมชน 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

          สังเกตผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยผู้เรียนจะต้องแสดงความคิดเห็น วินิจฉัย บน

ข้อมูลที่เพียงพอและการประพฤติ ปฏิบัติตนของผู้เรียน 
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2.2 ความรู ้

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    

   1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
   2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ 

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
   3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ 

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   4) สามารถบูรณาการความรู้ในประเด็นที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

          จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ใหผู้้เรียนศึกษาทฤษฎีผ่านกระบวนการและ 

สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นใหผู้้เรียนได้มคีวามรู้ที่ถ่องแท้โดยผ่านการวิจัยและพัฒนา  

และสามารถน าเสนอแนวคิดในการที่จะต่อยอดความรู้ไปสูก่ารพัฒนาวิชาชีพ และมีความเป็นผู้น าได้ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้ 

           การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้ การประมวล

ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ และใหข้้อเสนอแนะ 

ประเมนิผลงานและโครงการ 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

   1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   2) สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะหแ์ละสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
   3) สามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

        เน้นการเรียนการสอนในลักษณะปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)             

การเรียนเน้นการวิจัย (Research–based Learning) การเรียนแบบร่วมมือ การอภปิราย การวิเคราะห์ 

และกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อใหเ้กิดการคิดระดับสูง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         การทดสอบ การประเมินชิ้นงาน การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การวิเคราะห ์        

การสังเคราะห์ และการน าเสนอผลงาน 
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2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ 

ในการรับผดิชอบ  

   1)  มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ีสามารถส่ือสารกับกลุม่คนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

   2)  สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่ม 

แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและสว่นรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะ 
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

   3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผดิชอบ  

        จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการท างานแบบร่วมมือ แบบมีสว่นร่วม และผ่าน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดงานวิชาการ การท ากิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีปฏิบัติใน

ชุมชน สถานศึกษา 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ  

       การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานที่มีการวางแผน การแบ่งงาน รับผิดชอบงาน  

ประเมนิงาน และแสดงความคิดเห็นต่อประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานผ่านความสัมพันธ์ 

ของสมาชิกและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ 

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมา 

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลอืกใช้รูปแบบ 

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิ 

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ศึกษาค้นคว้า และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง

โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม น่าเชื่อถือ มีกิจกรรม
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ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตัวเลขในเชิงสถิติเพื่อการเข้าใจ แปลความ และตีความได้อย่างถูกต้อง ผ่านกรณี

ตัวอย่าง (Case) พร้อมได้มีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารด้วยการพูด เขียนอย่างมี

ประสทิธิผล/ประสทิธิภาพ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข            

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมนิจากการสื่อสารที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห ์เลอืกใช้เทคโนโลยี ความนา่เชื่อถือ 

ของข้อมูล ความรู้ที่ผา่นการศึกษา คน้คว้า วิเคราะห์ แปลความ ตคีวาม และการน าเสนอ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้สู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping)   

 
 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

ความรู ้
 

 

 

ทักษะ 
ทางปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
055771 วธิวีทิยาการวจิัยทางการศกึษา                  

063702 กระบวนทัศน์หลักสูตรและการสอนยุคใหม ่                  

063703 นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน                  

063704 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนใน

ยุคดิจิทัล 
                 

063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการเรยีนรู้

ร่วมสมัย 
                 

063710 การวเิคราะหว์ธิีวทิยาการสอนสมัยใหม่และ

วัฒนธรรมชัน้เรียน 
                 

063712 ทฤษฎีและการปฏิบัตทิางการออกแบบ

หลักสูตรและการสอน                  

063717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรยีนรู้ตลอด

ชีวิต                  

063718 หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนที่มี

ลักษณะพเิศษ                  

063728 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                   

35 
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กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

 

ความรู ้
 

 

 

ทักษะ 
ทางปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
063730 การบริหารหลักสูตร                  

063732 การประเมนิและการปรบัปรุงหลักสูตรและ

การสอน 
                 

063741 การวเิคราะหข์้อมูลและการน าเสนองานวจิัย

ทางหลักสูตรและการสอน  
                 

063751 การพัฒนาวชิาชีพครูในยุคดิจิทัล                  

063794 ปัญหาพเิศษทางการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน 
                 

063798 การค้นคว้าอิสระ                  
063799 วทิยานิพนธป์ริญญาโท                  
 ความรับผิดชอบหลัก              ความรับผิดชอบรอง        

 

36 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้  

 คุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ  

        ทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 

        ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขัดแย้งและ 

        ล าดับความส าคัญ 

(1.4) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็น 

         มนุษย์ 

 ความรู ้

(2.1)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2.2)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยกุต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม                 

        กับการแก้ไขปัญหา 

(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่  

        ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ทักษะทางปัญญา 

(3.1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2)  สามารถสบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปญัหา เพื่อใช้ในการแก้ไข 

        ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกบัการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(4.1)  มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี สามารถส่ือสารกับกลุม่คนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 

        ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง 

        ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและสว่นรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่าง 

        พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม่ 

(4.3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้ 

        สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
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(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน 

       การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของส่ือ  

       การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 : หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขัน้ในการวัดและประเมนิผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3  กลุ่ม คอื อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ 

ไมม่ีค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไมม่กีารประเมนิผล  

  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ใหก้ าหนด ดังนี้ 

   อักษรล าดับขั้น       ความหมาย      ค่าล าดับขั้น 

    A ดเียี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดมีาก (very good)  3.50 

    B ดี  (good)  3.00 

    C+ ดพีอใช้ (fairly good) 2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D ออ่นมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น  ใหก้ าหนด  ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น     ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไมเ่ป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

 

 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไมม่ีการประเมนิผล  ใหก้ าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น       ความหมาย 

   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (in progress) 

   T ปริญญานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง (thesis/independent 

    ด าเนินการ    study in progress) 

   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
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  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชา นักศึกษาจะต้องไดค้่าล าดับขั้นไมต่่ ากว่า C หรือ S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอกี 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดใหว้ัดและประเมนิผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก ่กระบวน
วิชา 063798 และ 063799 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 1.   ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

   ประเมนิจากบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
   ประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑิต 
   
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน 2 แบบ ก2) 
         1.   สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 
 2. ศึกษากระบวนวชิา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
 3. มีผลการศึกษาไดค้่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00 และ     

  ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในแขนงวิชาเฉพาะไมน่อ้ยกว่า 3.00 
 4.  สอบผ่านการสอบประเมนิผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการท าวิทยานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 
 5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ไดร้ับการเผยแพร่หรือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับใหเ้ผยแพรต่ีพิมพบ์ทความฉบับเต็ม (Full paper) ใน
วารสารระดับชาตทิี่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบบั
เต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ซึ่งมชีื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) 
พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

    6. เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ย 
 การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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  หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 
         1.   สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย 

 2. ศึกษากระบวนวชิา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
 3. มีผลการศึกษาไดค้่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00 และ     
  ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในแขนงวิชาเฉพาะไมน่อ้ยกว่า 3.00 
  4.   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 5.  สอบผ่านการสอบประเมนิผลการค้นคว้าอิสระ และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมฟัง

การน าเสนอผลการท าการค้นคว้าอิสระ และ/หรือ ซักถามได้ 
 6. ผลงานการค้นคว้าอิสระ หรือสว่นหนึ่งของผลงานการคน้ควา้อสิระ ต้องได้รับการ

เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(CMU Graduate 
School Journal) หรือแหลง่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิต
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบซึ่งมชีื่อนักศึกษาเปน็ชื่อแรก (First Author) พร้อมระบุ
สังกัด (Affiliation) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

    7. เป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ย 
 การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6 : การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) สง่เสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ ์
 

2. การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) สง่เสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรือ

การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  

(1) การมีสว่นร่วมในกจิกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

     และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุน้อาจารยท์ าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิา 

(3) สง่เสริมการท าวิจัยสรา้งองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

     และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  และ

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ/มาตรฐานคุณวฒุสิาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

จ านวนอย่างน้อย 3 คนมีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรอืข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาแลว้เป็นผลงานที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ระดับปริญญาโท 

มีคุณวุฒิขัน้ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมผีลงานทางดา้นวิชาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และ เป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 

5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเปน็ผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑติ 

และผู้มีส่วนได้ -สว่นเสีย และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง

วิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

 

2. บัณฑิต 

 มีการประเมนิคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  5 ดา้น คอื 1) ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้  

3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4 ) ดา้นทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ และ 

5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การเผยแพรผ่ลงานปรญิญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ไดร้ับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพรต่ีพิมพ์บทความฉบับเตม็ (Full paper) ในวารสารระดับชาติที่มีอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาต ิที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ซึ่งมชีื่อนักศึกษาเป็น

ชื่อแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)   

ผลงานการค้นคว้าอิสระหรือสว่นหนึ่งของผลงานการคน้ควา้อสิระ ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่(CMU Graduate School Journal) หรือแหลง่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบซึ่งมีชื่อ

นักศึกษาเป็นชื่อแรก (First Author) พร้อมระบสุังกัด (Affiliation) จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา

ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เข้าปรึกษาได ้ 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผล

การด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของการรับและการสง่เสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมีความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และ

การบริหารของอาจารย์ เพื่อประเมนิแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ                  

ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงาน 
 มีการประเมนิผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง
ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา                                                       

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี4 ปีท่ี 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ

สองครัง้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขา้ร่วม

ประชุมอย่างน้อย รอ้ยละ 80 และมีการบันทกึการ

ประชุมทุกคร้ัง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค

การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค

การศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

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

อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่ 

ได้รับค าแนะน าด้านการบรหิารจัดการหลักสูตร 
x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการ พัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า
N/A N/A N/A N/A N/A 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี4 ปีท่ี 5 

ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x x 

รวมตัวบง่ชี้ (ข้อ) ในแตล่ะปี 8 10 11 11 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ขอ้ที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งชีต้อ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 9 9 

 

เกณฑ์ประเมิน:   หลักสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑ์ประเมนิ ดังนี้                         

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี ่1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี ้

ที่มีผลด าเนินการบรรลเุป้าหมายไมน่้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก 

จ านวนตัวบ่งชี้บังคบัและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8 : กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลกัสตูร 

 

1.   การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

     1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

        มีการประเมนิผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมนิมาวิเคราะห์ 

       เพื่อหาจุดออ่นและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้ 

       เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

        มีการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

        มีการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม่ 

        วิเคราะห์เพื่อหาจุดออ่นและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน  

             ให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชัน้ปี โดยอาจารย์แต่ละทา่น 

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

       ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ 

            การสอน และการใช้ส่ือในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       ประเมนิโดยนกัศึกษาปีสุดท้าย 

       ประเมนิโดยบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

       ประเมนิโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสีว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที ่7           

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่งน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิาอย่างน้อย            

1 คนที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควชิา รวบรวมข้อมูลจากการประเมนิการเรียน             

การสอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑติ และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหา

ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาและน าไปสู่การด าเนินการปรบัปรุงกระบวน

วิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทกุ ๆ 5 ป ีทั้งนี้ เพื่อใหห้ลักสูตรมี

ความทนัสมัยและสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

    กระบวนวชิาบังคบั 
 

063702 กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอนยุคใหม ่ 3(3-0-6) 

 Paradigm of Modern Curriculum and Instruction  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          กระบวนทัศน์หลักสูตรแต่ละยุค พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาชาติ การจัดการศึกษายุค

ใหม่ในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยีก่อกวน หลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชายุคใหม่ 

แนวคิดการสอนยุคใหม ่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ พลังของปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาด

ใหญต่่อวงการการศึกษา 

          Paradigm of curriculum in each era; national curriculum progression; modern educational 

management in multicultural society context and disruptive technology; modern school curriculum 

and courses; modern instructional approaches; learning management plans design; the power of 

artificial intelligence and big data on educational perspective 

 

063704 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดจิทิัล 3(3-0-6) 

 Foundations of Curriculum and Instructional Development 

in Digital Era 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนยุคดิจิทัล หลักการและกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร อิทธิพลที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรในสังคมดิจิทัล สาระส าคัญของประเภทและหลักสูตร

ระดับการศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การสอน อิทธิพลที่มี

ต่อคุณภาพการสอนของครู บทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมความเสมอภาคในการเรียนรู้ในยุค

ดจิิทัล 

         Basic concepts of curriculum and instruction in digital era; curriculum development 

principles and processes; influences on curriculum development in digital society; main strand of 

types and curriculum in each educational level; school-based curriculum development; alignment 

of curriculum to instruction; influences on teachers’ teaching quality; roles of schools in promoting 

learning equality in digital era 
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063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิทิัลเพ่ือการเรียนรู้ร่วมสมัย 3(3-0-6) 

 Innovation and Digital Technology for Contemporary 

Learning  

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

         นิยาม ขอบเขต และประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบ

ระบบการสอนที่ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เป็นฐาน เครื่องมือต่าง ๆ ของเทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมสมัย 

การวัดและการประเมินทางเทคโนโลยีการเรียนรู้ นวัตกรรมและแนวโน้มอนาคตของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหาร

หลักสูตรและการสอน 

          Definition, domain and types of innovation and digital technology for learning; technology-

based instruction system design; various tools of contemporary learning technology; measurement 

and evaluation on learning technology; innovation and future trends of innovation and digital 

technology for contemporary learning; application of innovation and technology in curriculum and 

instruction management 

 

063710 การวเิคราะห์วธิวีทิยาการสอนสมัยใหม่และวัฒนธรรมชั้นเรยีน 3(3-0-6) 

 Analysis of Modern Teaching Methodologies and Classrrom 

Culture 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การวิเคราะห์วิธีวิทยาการสอน

สมัยใหม่แบบต่าง ๆ ทักษะการสอนที่ส าคัญ การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ยุค

ใหม่ วัฒนธรรมชั้นเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการ

กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสอนความเข้าใจเชิงพหุวัฒนธรรม  

          Learning behavior in cognitive, affective and psychomotor domain; analysis of various 

modern teaching methodologies; essential teaching skills; use of learning resources for learning 

supporting in modern era; learner-centered classroom culture; creative classroom management; 

techniques for encouraging classroom participation; teaching multicultural understanding 
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063712 ทฤษฎีและการปฏิบัตทิางการออกแบบหลกัสูตรและการสอน 3(3-0-6) 

 Theories and Practices in Curriculum and Instructional Design  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          แนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ ในการออกแบบหลักสูตรและการสอน การออกแบบการ

สอนส าหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และรายบุคคล การออกแบบหลักสูตรบูรณาการ การพัฒนา

หลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          Concepts, theories and principles in curriculum and instructional design; instructional design 

for learners in large group, small group, and individual; integrated curriculum design; development 

of local and school curriculum; organizing learner-centered learning experiences  
 
 

063728 สัมมนาวจิัยทางหลักสูตรและการสอน 2(1-3-4) 

 Seminar in Research in Curriculum and Insruction  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          ประเด็นและปัญหาร่วมสมัยเกี่ยวกับหลักสูตร ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับการสอน การศึกษา

งานวิจัยและการวิเคราะห์กระบวนการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน การน าเสนอรายงานการค้นคว้า      

          Issues and contemporary problems of curriculum; issues and problems of instruction; study 

of research and analysis research process in curriculum and instruction; presentation of inquiry 

report 
 

063732 การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 

 Evaluation and Improvement of Curriculum and Instruction  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ศ.ลสท. 704 (063704) หรอืตามความเห็นชอบของผู้สอน  

          แนวคิดและหลักการในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางหลักสูตร รูปแบบการ

ประเมินหลักสูตร ตัวอย่างการประเมินหลักสูตรในหลากหลายบริบท กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

การประเมินการเรียนรู้และการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การประเมินและพัฒนาคุณภาพการสอน

ของครู ภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 

          Approaches and principles in curriculum evaluation; curriculum data assessment; models of 

curriculum evaluation; examples of curriculum evaluation in different context; curriculum 

improvement processes; learning assessment and increasing of learning quality; teachers’ 

instruction quality evaluation and development; leadership for curriculum and instructional change 

and improvement 
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    กระบวนวชิาเลือก 

063703 นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน 2(2-0-4) 

 Innovations in Curriculum and Instruction  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน ปัจจัยส าคัญที่มีผล

ต่อการน านวัตกรรมไปใช้ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แนวคิด แนวโน้มและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง

หลักสูตรและการสอน นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด รูปแบบของหลักสูตร

แนวใหม ่กระบวนการและข้ันตอนในการเผยแพร่ความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อควรค านึงในการเผยแพร่

แนวคิดใหม่ๆ ทางดา้นหลักสูตรและการสอน 

          Meaning, importance and genres of curriculum and instructional innovations; factors affecting 

the implementation of innovations; theory of change; concepts, trend, and process of curriculum and 

instructional change; curriculum and instruction innovations for promoting thinking skills; new trend of 

curriculum models; processes and procedures of knowledge diffusion; problems and obstacles of and 

recommendations for curriculum and instructional innovation diffusion 

 

063717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ 2(2-0-4) 

 Curriculum and Instruction for Lifelong Learning  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          สภาพสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของไทย การจัดการ

ศึกษาต่อเนื่อง การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดหลักสูตรส าหรับการศึกษาต่อเนื่อง และประสบการณ์การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

          Present state of Thai and world society, state and problems in organizing Thai education, 

continuing education, non-formal education, incidental or informal education, lifelong learning skills, 

technology for lifelong learning, organization of curriculum for continuing education and lifelong learning 

experiences 
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063718 หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนท่ีมีลักษณะพเิศษ 2(2-0-4) 

 Curriculum and Instruction for Learners with Special 

Characteristics 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          หลักการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ การวางแผนหลักสูตรและการสอน

เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทางสติปัญญาทางพื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรม และผู้เรียนที่มีความ

บกพร่องทางด้านต่างๆ การเรียนร่วมในชั้นเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาสื่อวัสดุหลักสูตรเพื่อ

ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ 

          Principles of teaching and learning organization for learners with special characteristics, 

curriculum and instructional planning for students with different intellectual levels, different language 

and cultural background, and with different types of disabilities. Inclusive education in basic education 

classrooms, curriculum materials development for special-characteristics students 

 

063730 การบรหิารหลักสูตร 2(2-0-4) 

 Curriculum Administration  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          แนวทางการบริหารหลักสูตร บทบาทผู้สอนในการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรและพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาเครือข่าย แหล่งเรียนรู้และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักเรียนและงานบริการนักเรียน แนวทางการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน การเยี่ยมชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ภาวะผู้น าในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษา 

          Approaches in curriculum administration, roles of instructors in learning and teaching quality 

development, building quality culture in schools, supporting learner-centered curriculum development; 

development of network, learning resources, and cooperation in curriculum and instructional 

development; management of student development activities and student service projects;  

supervision, monitoring, and evaluation of learning and teaching organization and student development 

projects; effective classroom visits; analysis of leadership in improvement and change in school 

curriculum and teaching practices 
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063741 การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนองานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 2(2-0-4) 

 Data Analysis and Presentation of Curricular and Instructional 

Research 

 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางด้านหลักสูตรและการสอน การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับ

งานวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน เทคนิคการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ค้นพบ รูปแบบการเขียน

ผลการวิจัยและการอภปิรายผลการวิจัย การเขยีนบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านหลักสูตรและ

การสอน เทคนิคการน าเสนองานวิจัยแบบมืออาชีพ 

          Quantitative and qualitative data in curriculum and instruction, choosing statistics appropriate 

for curriculum and instruction research, techniques for data analysis and interpretation, models for 

writing and discussion of research findings, writing academic articles and research articles for curricular 

and instructional use, techniques of professional research presentation 

 

063751 การพัฒนาวชิาชีพครูในยุคดิจทิัล 2(2-0-4) 

 Teaching Profession Development in Digital Era  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          บริบทวิชาชีพครูในยุคดจิิทัล มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา มาตรฐานวิชาชีพครูของนานาประเทศ 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู รูปแบบในการพัฒนาวิชาชีพครู ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศด้านหลักสูตรและการสอนส าหรับการพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจทิัล 

          Context of teaching profession in digital era; teaching profession standards of teachers’ council; 

teaching profession standards of various countries; progression in teaching profession; models of 

teaching profession development; professional learning community; best practices of curriculum and 

instruction for developing teachers’ competency in digital era 

 

063794 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1(1-0-2) 

 Special Problems in Curriculum and Instructional Development   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ ี  

          การศึกษาค้นคว้าตามความสนใจของนักศึกษาในหัวข้อและขอบข่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

และการสอนภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 

          The study of a topic or area of content related to curriculum and instruction in which students 

are interested under the supervision of the instructor. 
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    กระบวนวชิาบังคบันอกสาขาวชิา 

055771 วธิีวิทยาการวจิัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Research methodology in education  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน  

          รากฐานทางปรัชญา ทฤษฎีความรู้ความจริง หลักตรรกวิทยาในการค้นหา และสรุปความจริง

ในการวิจัย รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการวิจัยทาง

การศึกษา การจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการ

วิจัยทางการศึกษา การวิพากษ์งานวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          Philosophy foundations, epistemology, and logical principles in research inquiry and in 

drawing conclusions from research results, types and techniques of educational research, research 

methodology, research design in education, conducting research proposal for curriculum and 

learning provision development, writing of educational research report, criticize and apply the 

research results for curriculum and learning provision development, research publication, ethics 

and related regulation of research conducting 

 

ปรญิญานิพนธ์ 

063798 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกติ 

 (Independent Study)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   

          ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแลว้ หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

          Approved proposal or concurrent to independent study proposal 

 

063799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

 (Master’s Thesis)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   

          ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแลว้ หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 

          Approved proposal or concurrent to thesis proposal 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ ประจ าปี 2558-2562 (2015-2019) 

3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

 

1) ผศ.ดร.สมเกยีรต ิอินทสิงห์ (Intasingh, S.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับชาต ิ

    1. สมเกยีรต ิอินทสิงห์. (2562). การพัฒนาหลักสูตรการคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่น้นการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 32(1), 36-46. 

    2. สมเกยีรต ิอินทสิงห์, นทัต อัศภาภรณ,์ ศิริกาญจน์ บวรวิศวยศ, และ อ านาจ เลศิปัญญาธิกุล. 

(2562). การประเมนิคณุลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารศึกษาศาสตร์ปรทิัศน์, 32(1), 33-42. 

    3. อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกยีรต ิอินทสิงห์, สุนทรี คนเที่ยง และสุนันชัย ออนตะไคร้. (2562). การใช้

กิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(1), 

467-483. 

    4. อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกยีรต ิอินทสิงห์ และสุนทรี คนเที่ยง. (2562). แนวทางการพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 

3(1), 34-41. 

    5. สริิวิมล พวงมาลา, สมเกยีรต ิอินทสิงห์, นทัต อัศภาภรณ ์และสุนันชัย ออนตะไคร้. (2562).   

ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอา่นใน วิชา

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 12(1), 404-418. 

    6. สมเกยีรต ิอินทสิงห์, ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์, บุญรอด โชติวชิรา, สริะ สมนาม, ดวงหทัยรัฐ กาญจน

รัชตพงศ์ และพิชญภณ ศรีนวล. (2561). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อคุณภาพของ

หลักสูตรและเจตคติตอ่วิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 33(1), 33-40. 
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    7. สมเกยีรต ิอินทสิงห์, สุนทรี คนเทีย่ง, นิธิดา อดิภัทรนันท,์ พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว, นทตั อัศภาภรณ,์ 

ศักดา สวาทะนันทน์ และนงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวิชาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบ 3 คุณ. ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(1), 36-46. 

    8. สมเกยีรต ิอินทสิงห์. (2559). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับกราฟิกออแกไนซ์เซอร์ ส าหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปทีี่ 4. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(1), 356-368. 

    9. สมเกยีรต ิอินทสิงห์. (2559). การศึกษาทางเลอืก: หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นความ

แตกต่างระหว่างบคุคล. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(2), 1188-1206. 

    การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1. Intasingh, S., Nguenyuang, S and Saengpun, J. (2018). Teachers’ Desirable Competencies 

for Learning Organization through Lesson Study in Thailand’s Multicultural Context. 

Proceeding of The World Association of Lesson Studies Conference 2017 (WALS 2017), 

November 24-27 in Nagoya, Japan, pp. 713-725. 

    2. Intasingh, S., Swathanan, S. and Kienngam, N. (2018). The Development of Teaching 

Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision. Proceeding of The 4th 

National and International Conference on Curriculum and Instruction (NICCI) 2018, 9 

February 2018, Khon Kaen, Thailand, pp. 539-547. 

    3. Intasingh, S. (2018). Non-Science Teacher’s Teaching Science: Problems, Adaptation, and 

Anxiety. Proceeding of The 6th International Conference for Science Educators and 

Teachers. 7-9 May 2018, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, pp. 111-106. 

    4.  Intasingh, S. (2017). Ethnic Minority Students’ Needs for Multicultural Education – Based 
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และประเมินผลสัมพันธแ์หง่ประเทศไทย ครั้งที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติ

การศึกษาส าหรับยคุใหม่ วันที 28-30 มกราคม 2558 จังหวัดเชียงใหม,่ หน้า 306-319. 

     5. สุระศักดิ์ เมาเทือก, เกียรติสุดา ศรีสุข, น้ าผึ้ง อินทะเนตร และอุไรวรรณ หาญวงค.์ (2558). 

แนวทางในการสร้างรปูแบบการพัฒนาสมรรถนะครวูิทยาศาสตร์ : การใช้องค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้เพื่อเป็นเป้าหมายของการพัฒนา. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมสัมมนา การ

วิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย 

วัดผลและสถิติการศึกษาส าหรับยุคใหม่ วันที 28-30 มกราคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 

273-289. 
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6) ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม (Kienngam, N.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับชาต ิ

    1. ชลธชิา ทิพย์ดวงตา, ศักดา สวาทะนันทน์, นงลักษณ์ เขยีนงาม และพรสวรรค์ เพง่พศิ. (2561). 

ผลการใช้เพลงภาษาฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดียวของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนวฒัโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร Veridian E-Journal, 

Silpakorn University, 11(1), 273-289. 

    2. สมเกียรติ อนิทสงิห,์ สุนทรี คนเที่ยง, นิธิดา อดิภัทรนันท,์ พงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว, นทัต อัศภาภรณ์, 

ศักดา สวาทะนันทน์ และนงลักษณ์ เขยีนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวชิาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบ 3 คุณ. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์, 32(1), 36-46. 

    การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1. Intasingh, S., Swathanan, S., and Kienngam, N. (2018). The Development of Teaching 

Profession Curriculum in Accordance with the Institute’s Vision. Proceeding of The 4th 

National and International Conference on Curriculum and Instruction (NICCI) 2018, 9 

February 2018, Khon Kaen, Thailand, pp. 539-547. 

    ระดับชาต ิ

    1. สมเกียรติ อนิทสงิห,์ สุนทรี คนเที่ยง, ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขยีนงาม. (2560). 

การประเมนิหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี

การเรียนรู้ (แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสมีา ครั้งที่ 4 วิทยาลัยนครราชสมีา, หน้า 

225-234. 

    2. สมเกียรติ อนิทสงิห,์ พงษ์ศักด์ิ ไชยทิพย,์ นิธิดา อดิภัทรนันท์, นทัต อัศภาภรณ์, ศักดา สวาทะ

นันทน์ และ นงลักษณ์ เขยีนงาม. (2560). การประเมนิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวชิาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการและประกวดนวตักรรม

บัณฑิตศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 1 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 1636–1644. 
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7) ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช (Damrongpanit, S.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1. Jaikaew, P., & Damrongpanit, S. (2018). Effects of reducing the length of the questionnaire 

by multiple matrix sampling on the validity of structural equation modeling for factors 

affecting job morale. Universal Journal of Educational Research, 6(7), 1546-1562. 

    2. Damrongpanit, S. (2018). The relationship between external quality assessment and the 

progress of sixth grade student’s learning outcome of basic education in Thailand. The 

Social Sciences, 13(1), 196-205. 

    3. Damrongpanit, S., Samuttai, R., Srisuk, K., Nguenyuang, S., & Innanate, N. (2016). The 

development of indicators for utility portable electronic devices of the undergraduates. 

The Social Sciences, 11(21), 5080-5089.  

    4. Chaidi, T., & Damrongpanit, S. (2016). Development and validity testing of belief 

measurement model in Buddhism for junior high school students at Chiang Rai Buddhist 

Scripture School: An application for Multitrait-Multimethod analysis. Educational 

Research and Reviews, 11(18), 1731-1740. DOI: 10.5897/ERR2016.2729 

    5. Budsankom, P., Sawangboon, T., Damrongpanit, S., & Chuensirimongkol, J. (2015). 

Factors affecting higher order thinking skills of students: A meta-analytic structural 

equation modeling study. Educational Research and Reviews, 10(19), 2639-2652. 

DOI: 10.5897/ERR2015 

    6. Kaosa-ard, C., Waraporn Erawan, E., Damrongpanit, S., & Suksawang, P. (2015). How to 

classify the diversity of seventh grade students' mathematical process skills: An 

application of latent profile analysis. Educational Research and Reviews. 10(11): 1560-

1568. DOI: 10.5897/ERR2014.2054 

    7. Saengprom, N., Erawan, W., Damrongpanit, S., & Sakulku, J. (2015). Exploring the 

different trajectories of analytical thinking ability factors: An application of the second-

order growth curve factor model. Educational Research and Reviews, 10(7), 994-1002. 

DOI: 10.5897/ERR2015.2112 
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    ระดับชาต ิ

    1. ซื่อลื่อ นอตัวลี, ฤตินันท์ สมุทรท์ัย และสนุทรพจน์ ด ารงค์พานชิ. (2560). การพัฒนาตัวบ่งชี้

การประเมนิหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยสุพานวุง สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 

18(2), 351-359. 

    2. อรรถพล ศิริมูล และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานชิ. (2559). การพัฒนาตวับ่งชีก้ารประเมนิ

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปางตามรปูแบบ

ของแฮมมอนด์. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 15(3), 29-36. 

    การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1. Damrongpanit, S. (2018). Factors Affecting Self-Discipline as Good Citizens for the 

Undergraduates: A Multilevel Analysis. Proceedings of 10th World Conference on 

Educational Sciences, 2:20-2:40 PM, 1-3 Feb, 2018. Top Hotel Praha Congress 

Centre, Prague, Czech Republic, pp. 214-221. 

    ระดับชาต ิ

    1. นิภาพร สัญญะวงค์ และ สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2561). การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยดา้น

รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน. รายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง

ที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 

กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หนา้ 371 – 384.  

    2. พัชรารัตน์ ขัดแสน และ สุนทรพจน์ ด ารงค์พานชิ. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี

อทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ใน

เขตภาคเหนือตอนบน. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การ

สอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม.่ 

หน้า 385 – 397.  

    3. อัจฉรา กริิยาภรณ์ และสุนทรพจน์  ด ารงค์พานิช. (2561). การพัฒนาโมเดลการวัดการเรียนรู้

อย่างมีความสุขทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น.รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ครั้งที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปี

ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตรก์ารสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 455 – 467.  
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    4. วาสนา ก๋าใจ และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานชิ. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. รายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปี

ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตรก์ารสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 444 – 454.  

    5. พิมพิไล ใจแก้ว และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานชิ. (2561). การจัดชุดขอ้ค าถามดว้ยเทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเมตริกซ์เชิงพหุคูณที่มีผลต่อความตรงของโมเดลก ารวิเคราะห์เสน้ทางของ

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการฏิบัติงาน. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ครั้งที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่

ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 398 – 410.  

    รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ ์

    1. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานชิ, สุนีย์ เงนิยวง, น้ าผึ้ง อนิทะเนตร, เกียรติสุดา ศรีสุข และฤตินันท์ 

สมุทร์ทัย. (2560). แนวทางการพฒันาความมีวินัยในตนเองส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดขีอง

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลและพหุระดับและการ

วิเคราะห์อภิมาน. ทนุสนับสนุนการวิจัยจาก กลุม่งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 240 หน้า. 

    2. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ

สามและพัฒนาการของผลคะแนน O-NET ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน : การประยุกต์ใช้การ

วิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบโค้งพัฒนาการล าดับขัน้ที่สอง. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 250 หน้า. 

    3. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานชิ, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกียรติสุดา, ศรีสุข สุนีย์ เงินยวง และน้ าผึ้ง อนิ

ทะเนตร (2558). การประยุกต์ใช้การวิเคราะหก์ลุ่มแฝงเพื่อศึกษาลักษณะและจ าแนก

พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์พกพาของนักศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. ทุนอุดหนุนการวิจยังบประมาณเงนิรายได้

มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 150 หน้า. 
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8) ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์(Hanwong, U.) 

    การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

    ระดับชาต ิ

    1. อุไรวรรณ หาญวงค์, ปริวทิย์ ไวทยาชีวะ, วิชญา  ผิวค า, อมรา สุขบุญสังข์ และณัฐทรี สนิธุ

นาวา พงษพ์ิพัฒน์. (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในกระบวน

วิชาการสอนแบบโครงงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 7th PSU Education Conference “Higher 

Education for All: Surviving in Times of Change” จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา, หน้า 212 –220. 

    2. วิชญา ผิวค า, อุไรวรรณ หาญวงค์ และวีณา วโรตมะวิชญ. (2561). การส่งเสริมความสามารถ

ในการออกแบบการเรยีนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็น

ฐาน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” จัดโดย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 350-360. 

    3. อุไรวรรณ หาญวงค์. (2560). การพัฒนากจิกรรมชุมนมุนักวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ส าหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตรว์ิจัย 

ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)” 

Development of Activities in Science Club for Young Scientists at Primary School Level. 

จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, หน้า 686-699.  
 

9) อ.ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร (Jaengaksorn, N.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1) Jaengaksorn, N., Chotitham, S., and Wongwanich, S. (2018). An Evaluation of the 12 

Values among Students in Northern Thailand.  APHEIT International Journal, 7(2), 117-

129. 

    ระดับชาต ิ

    1) กนิษฐ์ ศรีเคลอืบ และณัฐพล แจ้งอักษร. (2562) การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนแบบ STAM ของนักศึกษาครู: การก าหนดจุดตัดคะแนนโดยใช้การวิเคราะห์

กลุ่มแฝง. วารสารวิธวีทิยาการวิจัย, 32(2), 133-158. 
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    2) สริยา โชติธรรม, ณัฐพล แจ้งอักษร และสุวิมล ว่องวาณิช. (2561). การสง่เสริมค่านิยม 12 

ประการของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 31(1), 126–143. 

    3) ณัฐพล แจ้งอักษร. (2561) การพัฒนาตวับ่งชีแ้ละแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียน

กลุ่มชาติพันธุ์. วารสารการวัดผลการศึกษา, 35(97), 22-32. 

    4) สริยา โชติธรรม, ณัฐพล แจ้งอักษร และสุวิมล ว่องวาณิช. (2561). การรับรู้เก่ียวกับการ

สง่เสริมค่านิยม 12 ประการของครูอาจารย์ในสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ. วารสาร

ศึกษาศาสตร์สาร, 2(3), 31-44. 

 

    การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1) Jaengaksorn, N. (2019). A Causal Model of Student Teachers’ Ambition for Becoming 

Teachers. Proceeding of The International Academic Forum (IAFOR), 8th October 2019, 

Japan, pp 754-763. 

    ระดับชาต ิ

    1) ณัฐพล แจ้งอักษร, วิชญา ผิวค า และอัมรินทร์ มีแสงนิล. (2562). ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้

บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพยีงที่มตี่อจติส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ระดับชาต ิครั้งที่ 3: การจัดการศกึษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที ่17 

กุมภาพันธ์ 2562 ณ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 

1-10. 

 

10) อ.ดร.สุนีย์ เงินยวง (Nguenyuang, S.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1. Nguenyuang, S., Busadee, N., and Rojsiraphisal, P. (2017). Developing Thai Teachers’ 

Skills in Integrating Technology into Mathematics Teaching and Learning to Enhance 

Secondary Students’ Learning. Spectrum (Educational Research Service) 29(2), ISSN: 

0740-7874(2017)101_108.  

    2. Damrongpanit, S., Samuttai, R., Srisuk, K., Nguenyuang, S., and Intanate, N. (2016). The 

Development of Indicators for Utilising Portable Electronic  Devices of the 

Undergraduates. The Social Science, 11(21), 5080-5089.  

http://scialert.net/asci/author.php?author=Suntonrapot&last=Damrongpanit
http://scialert.net/asci/author.php?author=Ruetinan&last=Samuttai
http://scialert.net/asci/author.php?author=Kiatsuda&last=Srisuk
http://scialert.net/asci/author.php?author=Sunee&last=Nguenyuang
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    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับชาต ิ

    1. Preechaamornkul, T., Adipattaranan, N., Saengsin, N., & Nguenyuang, S., (2018). 

Development of an English Multicultural Curriculum to Promote Language Skills and 

Attitudes Among Maejo University Student, Chiang Mai, Thailand. Veridian E-Journal, 

Silpakorn University, 11(4), 47-60. ISSN: 1906-3431(2018)47_60. 

 

    2. คัชรนิทร์ มหาวงศ์, สุนยี์ เงินยวง, สมศักดิ์ ภูว่ิภาดาวรรธน,์ และเกียรติสุดา ศรีสุข. (2561). การ

วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กระบวนการนิเทศเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนรว่มเพื่อ

สง่เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร, 20(2), 21-31. 

    3. พิมพ์พธู สุตานนัท์, สุนยี์ เงินยวง, น้ าผึง้ อนิทะเนตร และไพรตัน์ วงษ์งาม. (2561). กลยุทธ์การ

บริหารหลักสูตรแบบบรูณาการเพื่อส่งเสริมทักษะการด ารงชีวติในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(1), 141-161 

    4. สุดสาย ศรีศักดา, สุนยี์  เงินยวง,  เกียรติสุดา  ศรีสุข และ น้ าผึ้ง  อินทะเนตร. (2561). สภาพ

ปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะดา้นการวิจัย

ของครูอาชีวศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 12(3), 145-160. 

    5. เยาวทวิา นามคณุ, ฤตินันท์ สมุทรท์ัย, เกียรติสุดา ศรีสุข และสุนยี์ เงินยวง. (2560). การ

พัฒนาตวับ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับโรงเรียนสองภาษา ในระดับ

การศึกษาปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปตัตานี, 

28(1), 35-49. 

    6. คัชรนิทร์ มหาวงศ์, สุนยี์ เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และเกียรติสุดา ศรีสุข. (2559). 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเปน็ในการนิเทศเชิงปฏบิตัิการแบบมีสว่นรว่ม

เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 10(ฉบับพิเศษ), 159 -175. 

    7. เดช สาระจันทร์, สุนยี์ เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และฤตินันท์ สมุทรท์ัย. (2559). 

รูปแบบการนิเทศโดยใช้การเสริมพลังเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ของครคูณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต

ภาคเหนือตอนบน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

35(6), 87–99. 
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    การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

    ระดับนานาชาต ิ

    1. Intasingh, S., Nguenyuang, S and Saengpun, J. (2018). Teachers’ Desirable Competencies 

for Learning Organization through Lesson Study in Thailand’s Multicultural Context. 

Proceeding of The World Association of Lesson Studies Conference 2017 (WALS 2017), 

November 24-27 in Nagoya, Japan, pp. 713-725. 

 

    ระดับชาติ 

    1. วัลภา พิงคะสัน และสุนยี์ เงินยวง. (2561). โมเดลเชิงสาเหตุของผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขัน้พืน้ฐานของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6 สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ล าปาง-ล าพูน). เอกสารหลังการประชุมวิชาการ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ครั้งที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่

ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 431 – 443.  

    2. หนึ่งหทัย ชัยอาภร, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน,์ เกียรติสุดา ศรีสุข และสุนยี์ เงินยวง. (2558). การ

วิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้. บทความตีพิมพใ์นเอกสารการประชุมวชิาการ

ระดับชาติ การเรยีนรู้สูอ่นาคต : ทางเลือกที่หลากหลาย วันที่ 26 มิถุนายน 2558, 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, หน้า 214-228. 

    รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ ์

    1. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, สุนยี์ เงินยวง, น้ าผึ้ง อนิทะเนตร, เกียรติสุดา ศรีสุข และฤตินันท์ 

สมุทร์ทัย. (2560). แนวทางการพฒันาความมีวินัยในตนเองส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดขีอง

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลและพหุระดับและการ

วิเคราะห์อภิมาน. ทนุสนับสนุนการวิจัยจาก กลุม่งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 240 หน้า 

    2. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกียรติสุดา ศรีสุข, สุนยี์ เงินยวง และน้ าผึ้ง อินทะ

เนตร. (2559).  การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุม่แฝงเพื่อศึกษาลักษณะและจ าแนก

พฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์พกพาของนักศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม.่ เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

150 หน้า. 
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    3. นัฐจิรา บุศย์ด,ี สุนยี์ เงินยวง และพรทพิย์ โรจน์ศิรพศิาล. (2559). การพัฒนาทักษะของครู

คณิตศาสตร์ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

178 หน้า 

 

11) ผศ.สุนทรี คนเที่ยง (Konthieng, S.) 

      ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

      ระดับชาต ิ

      1. อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกยีรต ิอินทสิงห,์ สุนทรี คนเที่ยง และสุนันชัย ออนตะไคร้. (2562). การ

ใช้กิจกรรมสถานการณจ์ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีนของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University, 12(1), 

467-483. 

      2. อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกยีรต ิอินทสิงห ์และสุนทรี คนเที่ยง. (2562). แนวทางการพฒันาทักษะ

การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 

3(1), 34-41. 

      3. สมเกียรติ อนิทสงิห์, สุนทรี คนเท่ียง, นิธิดา อดิภัทรนันท์, พงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว, นทตั อัศภาภรณ์

, ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวชิาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบ 3 คุณ. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทศัน์, 32(1), 36-46. 

      การน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 

      ระดับชาต ิ

      1. สมเกียรติ อนิทสงิห์, สุนทรี คนเท่ียง, ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). 

การประเมนิหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี

การเรียนรู้ (แขนงวชิาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสมีา ครั้งที่ 4 วิทยาลัยนครราชสมีา, หน้า 

225-234. 

      2. นทัต อัศภาภรณ์, สุนทรี คนเท่ียง, นิธิดา อดิภัทรนันท์, พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ และ สมเกียรติ   

อนิทสงิห.์ (2560). การวิเคราะหค์วามสอดคล้องของกระบวนวชิากลุม่วิชาชีพครูกับ

มาตรฐานความรู้ของครุุสภา. รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการและประกวด

นวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหง่ชาติ ครั้งที่ 1 บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 1622 -

1635. 
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     3. สมเกียรติ อนิทสงิห ์และ สุนทร ีคนเที่ยง. (2560). แนวทางการสอนค่านิยม ๑๒ ประการ 

ส าหรับเยาวชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓: นวตักรรม

สรรสร้างชุมชน และสังคมไทย 4.0 วิทยาลัยสงฆล์ าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, หน้า 584 -592. 

 

     3.2 อาจารย์พเิศษ  
 

1) รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร (Chaisorn, S.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับชาต ิ

    1. สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต, เสรมิศร ีไชยศร และวีณา วโรตมะวิชญ. (2561). โปรแกรมการเจริญ

สติที่เน้นหลักการเรียนแบบมุ่งการรู้จริงท าได้เพื่อสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนิสติ

ฝึกประสบการณว์ิชาชพีครู มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา, 24(1), 

313-329. 

    2. วราภรณ์ ยศทว,ี เสรมิศร ีไชยศร, วีณา วโรตมะวชิญ และพงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว. (2560). การ

พัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณคา่ของชีวิตส าหรับนักศึกษา

พยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(พิเศษ), 365-372. 

    3. สุภาพร เตวิยะ, เสรมิศร ีไชยศร, วารณุี บุญ-หลง และฤตินนัท์ สมุทร์ทัย. (2559). ความมีจิต

สาธารณะของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เรียนโดยใช้กจิกรรมการ

เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ, 6(11), 81-96. 

    4. สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ และเสริมศรี ไชยศร. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวคิดคอนสตักติวิสตเ์ชิงสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครูยคุ

ใหม่. วารสารการวิจัยกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 9(2), 15-26. 

    5. นทัต อัศภาภรณ ์และเสรมิศร ีไชยศร. (2552). การใช้กจิกรรมแบบคิดสืบค้นเพื่อสง่เสริมความ

เข้าใจดา้นพหุวัฒนธรรม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2(2), 23-36. 

    6. พระมหาอาเดช อุปนันท์ และเสรมิศร ีไชยศร. (2552). การวเิคราะห์ความสอดคล้องของการ

เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธีกับหลักการปฏริูปการศึกษา.  วารสารการวิจัยทางการศึกษา, 

4(1), 46-61.  

    7. โรจน์รวี เล็กวิเชียร และเสรมิศร ีไชยศร. (2550). การพัฒนาทักษะชีวติประจ าวนัของเด็กที่มี

ความบกพร่องทางสตปิัญญาระดับเรียนได้โดยการฝึคกตามหลักการวิเคราะห์งานที่เน้นความ

ร่วมมือระหว่างโรงเรยีนและครอบครัว. วารสารศึกษาศาสตร์สาร, 34(2), 37-49.  
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    8. อุไรวรรณ หาญวงศ์ และเสรมิศร ีไชยศร. (2550). การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่

บูรณาการวิธกีารสอนแบบเน้นกระบวนการส าหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มคละระดับชั้น. 

วารสารศึกษาศาสตร์สาร, 34(2), 50-63. 

    9. เสริมศรี ไชยศร. (2551). องค์ประกอบทีข่าดไม่ไดข้องการเรียนรู้จริง. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับออนไลน์, 1(1), 1-8. 

    10. เสริมศรี ไชยศร. (2549). มาตรฐานคุณภาพการศึกษา : เป้าหมายที่ท้าทายความเปลีย่นแปลง. 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 35(1), 1-11. 

    หนังสือ 

    1. เสริมศรีไชยศร. (2539). พืน้ฐานการสอน. เชียงใหม: ลานนาการพิมพ์. 

    2. เสริมศรี ไชยศร. (2528). ระบบหลักสูตร-การสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: พระสงิหก์ารพิมพ์.  

    รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ ์

    1. เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพิมพ ์และสุนทรี คนเที่ยง. (2543). รายงานการวิจัยเอกสารเรื่อง 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทีพ่ึงประสงค์ในระดับปรญิญาตรี. กรุงเทพฯ: 

ทบวงมหาวทิยาลัย. 93 หน้า. 

    ผลงานสร้างสรรคบ์ทความเชิงวชิาการระดับสถาบัน 

    1. เสริมศรี ไชยศร. (2553). หลักการเบือ้งต้นของการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศกึษา. คู่มือ

อาจารย์ด้านการสอน. เชียงใหม:่ ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

หน้า 49–58. 

    2. เสริมศรี ไชยศร. (2553). ศาสตร์และศิลป์ของการสอน. คู่มอือาจารย์ด้านการสอน. เชียงใหม:่ 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, หน้า 90 –94.   

    3. เสริมศรี ไชยศร. (2551). ลักษณะจ าเป็นบางประการของโรงเรียนคุณภาพ:  ลักษณะที่ควรเร่ง

พัฒนาและธ ารงใหค้งอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรและการเรียนการสอนในบริบทของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม จัดโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5–6 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมฮ่ิลล์, หน้า 1-13. 

 

2) รศ.อ านาจ จันทร์แป้น (Junpan, A.) 

    หนังสือ 

    1. อ านาจ จันทร์แปน้. (2542). SPIE “Why What How”. เชียงใหม่: ครองช่างเชียงใหม่.  

    2. อ านาจ จันทรแ์ปน้. (2532). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีการปฏิบัติระดับโรงเรียน. เชียงใหม:่ ส.

ทรัพย์การพิมพ์.  
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    3. อ านาจ จันทร์แปน้. (2533). การประเมนิและการปรบัปรุงหลักสูตรและการสอน. เชียงใหม่: พระ

สงิหก์ารพิมพ์.  

    4. อ านาจ จันทรแ์ปน้. (2532). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. เชียงใหม่: คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม.่  

 

 

    รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์

    1. อ านาจ จันทร์แปน้. (2540). รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมนิโครงการเปิดสอนปรญิญาโทภาค

พิเศษวันเสาร-์อาทิตย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. เชียงใหม่: คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม.่ 57 หน้า. 

 

3) ผศ.ดร.ชาตร ีมณโีกศล (Maneekosol, C.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

    ระดับชาต ิ

    1. ชาตร ีมณโีกศล. (2561). การพัฒนาชดุกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะ

ความเป็นครูดา้นคณุธรรมจรยิธรรม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 12(2): 

147-163. 

    2. ปพิชญา แอ่นดอน, ชาตร ีมณีโกศล และผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์. (2560). การพัฒนา

ทักษะการอา่นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออา่นเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถ่ิน

อ าเภอจอมทอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 79 (บ้านหนอง

อาบช้าง) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพิฆเนศวร์สาร, 13(1), 59-72. 

    3. ทอปัด ทิพย์บุญมี, ชาตร ีมณีโกศล และผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์. (2560). การใช้แผนผัง

ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่

6 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหม.ูวารสารพิฆเนศวร์สาร, 13(1), 73-84. 

    4. เจษฎา แก้ววรา, ชาตร ีมณีโกศล และยุพิน อินทะยะ. (2559). การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร

ระดับประถมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. วารสารบัณฑติวิจัย, 7(2), 167-181. 

    5. อรุณี ปินค า, ชาตร ีมณีโกศล และหนูม้วน ร่มแกว้. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ ทศนยิม กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารบัณฑิตวิจัย, 7(2), 91-106. 
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    6. เมธาวด ีศรีคช, ยุพิน อินทะยะ และชาตร ีมณโีกศล. (2559). การพัฒนาการอ่านเชงิวิเคราะห์ 

และการเขยีนโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน LPC . วารสาร

บัณฑิตวิจยั, 7(1), 31-42. 

    7. สุนันทา อาจสัตร,ู สนิท สัตโยภาส และชาตร ีมณโีกศล. (2559). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วรรณคดีกลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าชา้ แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดีเป็นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนสว่นบุญโญปถัมภ ์ล าพูน. วารสารบัณฑติวิจัย, 7(1), 

43-58. 

    8. ภัทรวดี ปันติ, ชาตรี มณีโกศล และศิริพร ขปีนวฒันา. (2558). ผลการใช้วิธกีารสอนแบบ

ตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและการกลา้แสดงออก

ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้). วารสาร

บัณฑิตวิจยั, 6(2), 39-46. 

    9. ปัณชญา จักรชยัชาญ, ชาตร ีมณโีกศล และบุญรัตน์ เกษมพทิักษ์พงค์. (2558). ผลการใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบดารา ทีบีเอ็ม เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาคณติศาสตร์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง, 3(2), 54-65. 

    10. ปรวศิา น าบุญจิตร์, ชาตร ีมณโีกศล และผจงกาญจน์ ภูว่ิภาดาวรรธน์. (2558). ผลของการใช้

เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มตี่อความสามารถในการเรียนรูค้ าศัพท์ ความ

คงทนในการเรยีนรูค้ าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.่ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 3(2), 120-128
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3. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
ช่ือหลักสูตร:     

ภาษาไทย      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน 

                   และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Curriculum, Teaching and  

                   Learning Technology 

ช่ือปริญญา:      

ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และ 

                              เทคโนโลยีการเรียนรู้) 

                   ช่ือย่อ :  ศษ.ม. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยกีารเรียนรู้) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Master of Education (Curriculum,Teaching and Learning  

                              Technology) 

                   ช่ือย่อ :  M.Ed. (Curriculum, Teaching, and Learning Technology) 

ช่ือหลักสูตร:     

ภาษาไทย      หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ภาษาอังกฤษ  Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 

ช่ือปริญญา:      

ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

 

                   ช่ือย่อ :  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม : Master of Education (Curriculum and Instruction) 

 

                   ช่ือย่อ :  M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

 

- ปรับปรุงช่ือปรญิญาเน้นสาขาวิชา

เดียว โดยยกเลิกแขนงวชิาทั้ง 4 แขนง

วชิา และให้สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง 

หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 

พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

หน่วยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตร                             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวชิาเรยีน                                                ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                                ไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกติ 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกวา่ 21 หน่วยกติ 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                                17 หน่วยกติ 

       1. กระบวนวิชาบังคับรว่ม                                                         8 หน่วยกิต 

       088700 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                          3 หน่วยกติ 

       088708 เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมสมัย                                        3 หน่วยกติ 

       088791 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้   2 หน่วยกติ 

       2. กระบวนวิชาบังคับตามแขนงวิชา                                             9 หน่วยกิต 

           ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาบังคับจาก 1 แขนงวชิาต่อไปนี ้

           แขนงวิชาประถมศึกษา 

           052720 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการระดับ 

                       ประถมศึกษา                                                        3 หน่วยกติ 

           052721 การพัฒนาการสอนศิลปภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  3 หน่วยกติ 

           052724 การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา        3 หน่วยกติ 

           แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา 

           059701 การออกแบบระบบการเรียนการสอน               3 หน่วยกติ 

           059702 สื่อประสมระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม  3 หน่วยกติ 

           059744 การผลติสื่อขั้นสูงทางการศึกษา                             3 หน่วยกติ 

           แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

หน่วยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตร                            ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวชิาเรยีน                                               ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                               ไม่น้อยกวา่  25 หน่วยกติ 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกวา่  22 หน่วยกติ 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                               20 หน่วยกติ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       063702  กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอนยุคใหม่                     3 หน่วยกติ 

       063704  พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดิจทิัล         3 หน่วยกติ 

       063705  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย       3 หน่วยกิต 

 

 

-เน้นสาระวิชาใหม่ที่มี

ความส าคัญและจ าเป็นในการ

พัฒนาหลักสูตรและการสอนใน

ยุคดิจทิัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยุบแขนงวชิาทั้ง 4 แขนงวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เปิดกระบวนวชิาใหม่เพื่อเพิ่ม

สาระที่ทันสมัยในยุคการศึกษา 

4.0 และสังคมการเรียนรู้ดิจทิัล 

 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

           063710 การวเิคราะหว์ธิีการสอนและวัฒนธรรมช้ันเรียน              3 หน่วยกติ 

 

           063712 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบหลักสูตรและ 

                      การสอน                                                               3 หน่วยกติ 

           ไม่มี 

 

           063732 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการสอน               3 หน่วยกติ 

 

           แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

           066751 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา                                          3 หน่วยกติ 

           066752 แนวทางการสอนภาษาอังกฤษ                            3 หน่วยกติ 

           066753 การบูรณาการทักษะการอ่าน และการเขียนภาษา 

                       อังกฤษ                                                               3 หน่วยกติ 

1.1.2 กระบวนวิชาเลอืก                                                   ไม่น้อยกวา่ 4 หน่วยกติ 

       นักศึกษาเลอืกเรียนกระบวนวิชาในแขนงวชิา หรือเลอืกจากแขนง 

วชิาอื่นๆ ภายในสาขาวิชานี ้หรือเลอืกเรียนกระบวนวิชาที่เกี่ยวขอ้งจาก 

สาขาวิชาอื่น  

       แขนงวิชาประถมศึกษา  

       052703 การประถมศึกษากับชุมชน                                           2 หน่วยกติ 

       052725 การพัฒนาการสอนวทิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  3 หน่วยกติ 

       052727 การพัฒนาการสอนการงาน อาชีพ และเทคโนโลยีระดับ 

                  ประถมศึกษา                                                         3 หน่วยกติ 

       052761 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา  2 หน่วยกติ 

       052794 ปัญหาพิเศษทางประถมศึกษา                              1 หน่วยกติ 

       แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา  

       059703 เทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้                                           3 หน่วยกติ 

       063710  การวเิคราะหว์ิธีวทิยาการสอนสมัยใหม่และวัฒนธรรม 

                   ช้ันเรียน                                                                 3 หน่วยกติ 

       เหมือนเดิม 

 

       063728  สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                           3 หน่วยกติ 

 

       063732  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการสอน               3 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                                  ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

-ปรับช่ือวิชาและเนือ้หาที่ทันสมัย 

 

 

 

-เปิดวิชาใหม่เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการเรียนและการวิจัย 

-ปรับเน้ือหาสาระให้กระชับและ

ทันสมัยมากย่ิงขึน้ 

 

 

-ยุบแขนงวชิาเพื่อเตรียมพร้อม

เปิดเป็นหลักสูตรใหม ่ตาม

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

-เน้นวิชาบังคับที่เป็นองค์ความรู้

ส าคัญมากข้ึน ตามข้อเสนอแนะ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

-ยุบแขนงวชิาเพื่อเตรียมพร้อม

เปิดเป็นหลักสูตรใหม ่ตาม

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

 

 

 
 

 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

82 



83 
 

 

 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

       059704 การออกแบบและการพัฒนาเอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส์  3 หน่วยกติ 

       059705 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                                           3 หน่วยกติ 

       059706 สื่อใหม่ส าหรับการเรียนรู้                                           3 หน่วยกติ 

       059707 การจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ระบบดิจิทัล                3 หน่วยกติ 

       059794 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีทางการศึกษา                1 หน่วยกติ 

       แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  

       063703 นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน                              2 หน่วยกติ 

       063717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ                   2 หน่วยกติ 

       063718 หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ  2 หน่วยกติ 

       063730 การบรหิารหลักสูตร                                           2 หน่วยกติ 

       063741 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนองานวจิัยทางหลักสูตร 

                   และการสอน                                                              2 หน่วยกิต 

       ไม่มี 

 

       063794 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                1 หน่วยกติ 

 

       แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

       066754 การวัดและประเมินทักษะทางภาษา                             3 หน่วยกติ 

       066755 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษ                             3 หน่วยกติ 

       066756 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ                             3 หน่วยกติ 

       066757 การสื่อสารและวัฒนธรรม                                           3 หน่วยกติ 

       066758 กลวธิีการเรียนรู้ภาษาที่สอง                                           3 หน่วยกติ 

       066794 ปัญหาพิเศษทางการสอนภาษาอังกฤษ                              1 หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       063751  การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจทิัล                                     2 หน่วยกิต 

 

       เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือหรือนักศึกษาอาจเลอืกเรียนกระบวนวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-เปิดวชิาใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ในวิชาชีพครูตามข้อเสนอบัณฑติ 

 

 

 

 

 

-ยุบแขนงวชิาเพื่อเตรียมพร้อม

เปิดเป็นหลักสูตรใหม ่ตาม

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

 

-เพิ่มทางเลือกในการเรียนตาม

ความสนใจมากขึ้น 
 

 

ยกเลิก 

เหมือนเดิม 

ยกเลิก 

83 



84 
 

 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                                                  3 หน่วยกติ 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ 

       055771 วธิีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                                        3 หน่วยกติ 

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก     ไม่มี 

 

 

 

 

 

ข. ปรญิญานิพนธ์                                                                      12 หน่วยกิต 

       088799 วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท                                                12 หน่วยกติ 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     - ภาษาต่างประเทศ 

    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             - ไม่มี 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

    1. นักศึกษาทุกคนต้องรว่มกจิกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือ

การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวชิาอย่างน้อย 1 คร้ัง โดยให้มีการท าบันทึก

รายงานประสบการณท์ี่ได้รับ 

    2. ผลงานวทิยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวทิยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพรห่รือ

อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพรตี่พิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในวารสาร

ระดับชาติที่มีอยูใ่นฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) 

ในเอกสารเผยแพรก่ารประชุมวชิาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชา ซึ่งมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) จ านวน

อย่างน้อย 1 เร่ือง  

  

 

 

 

2.  กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง    กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พืน้ฐานบาง 

                                                     ประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษา 

                                                     จะต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับปรญิญา 

                                                     ตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                     บริหารหลักสูตร 

ข. ปรญิญานิพนธ์                                                                      12 หน่วยกิต 

       063799 วทิยานิพนธ์ปรญิญาโท                                                12 หน่วยกติ 

 

 

 

 

- เป็นการปรับความรู้พืน้ฐาน

และเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาที่ยังไม่พรอ้ม 

 
 

 
- ปรับปรุงวิชาในสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนและน ามา

ทดแทนทดแทน 

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 
ไม่ม ี แบบ 3 (แผน ข) 

หน่วยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตร                               ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวชิาเรยีน                                                  ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                                  ไม่น้อยกวา่  31 หน่วยกติ 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกวา่  28 หน่วยกติ 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                                                 20 หน่วยกติ 

       063702  กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอนยุคใหม่                        3 หน่วยกติ 

       063704  พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดิจทิัล            3 หน่วยกติ 

       063705  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย         3 หน่วยกิต 

       063710  การวเิคราะหว์ิธีวทิยาการสอนสมัยใหม่และวัฒนธรรม 

                   ช้ันเรียน                                                                    3 หน่วยกิต 

       063712  ทฤษฎีและการปฏบิัตทิางการออกแบบหลักสูตรและการสอน  3 หน่วยกติ                                         

       063728  สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                              3 หน่วยกติ 

       063732  การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน             3 หน่วยกติ 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                                                  ไม่น้อยกวา่   8 หน่วยกติ 

       063703 นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอน                              2 หน่วยกติ 

       063717  หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                   2 หน่วยกติ 

       063718  หลักสูตรและการสอนส าหรับผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ           2 หน่วยกิต 

       063730 การบริหารหลักสูตร                                           2 หน่วยกติ 

       063741  การวเิคราะหข์้อมูลและการน าเสนองานวจิัยทางหลักสูตร 

                   และการสอน                                                              2 หน่วยกิต 

       063751  การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคดิจทิัล                                     2 หน่วยกิต 

       063794  ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                1 หน่วยกติ 

หรือหรือนักศึกษาอาจเลอืกเรียนกระบวนวิชาอื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                                                  3 หน่วยกติ 

-เพิ่มแผนการเรียนให้มีความ

หลากหลายมากขึ้นตามข้อเสนอ

ของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิต 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ 

       055771  วธิีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                                    3 หน่วยกติ 

1.2.2 กระบวนวิชาเลือก     ตามความเห็นชอบของกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2.  กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง    กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พืน้ฐานบาง 

                                                     ประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษา 

                                                     จะต้องลงทะเบียนกระบวนวิชาระดับ 

                                                     ปรญิญาตรีขัน้สูง ตามความเห็นชอบขอ 

                                                     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข. ปรญิญานิพนธ์                                                                    6 หน่วยกิต 

    063798 การคน้คว้าอิสระ                                                        6 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     - ภาษาต่างประเทศ 

    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             - ไม่มี 

ง. การสอบประมวลความรู้ 

    นักศึกษาตอ้งย่ืนค าร้องขอสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ต่อ

บัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

การคน้ควา้อิสระหลัก 

จ. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบดว้ย 

    1. นักศึกษาทุกคนต้องรว่มกจิกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือ

การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวชิาอย่างน้อย 1 คร้ัง โดยให้มีการท าบันทึก

รายงานประสบการณท์ี่ได้รับ 

    2. ผลงานการคน้คว้าอิสระ หรือสว่นหน่ึงของผลงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการ

เผยแพรใ่นวารสารบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Graduate School 

Journal) หรือแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวชิาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวทิยาลัยให้ความ

เห็นชอบซึ่งมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) จ านวน

อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงวิชาในสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอนและ

น ามาใช้ส าหรับแบบ 3 86 
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4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดมิกับแผนก าหนดการศึกษาใหม ่
 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปีที่ 1 ปีที่ 1 

ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต 

055771 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3 055771 วธิีวทิยาการวจิัยทางการศึกษา 3 

088700 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3 063702 กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอนยุคใหม่ 3 

 วชิาในแขนง (บังคับ) 3 063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดิจทิัล 3 

   063710 การวเิคราะห์วิธีวทิยาการสอนและวัฒนธรรมช้ันเรียน 3 

 รวม 9  รวม 12 

ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต 

088791 สัมมนาวจิัย หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้  2 063712 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบหลักสูตรและการสอน 3 

 วชิาในแขนง (บังคับ) 6 063728 สัมมนาวจิัยทางหลักสูตรและการสอน  2 

 วชิาในแขนง (เลือก) 1 063732 การประเมินและการปรบัปรุงหลักสูตรและการสอน 3 

 สอบผ่านภาษาต่างประเทศ   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

 เสนอหัวขอ้โครงร่างฯ   เสนอหัวขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9  รวม 8 

ปีที่ 2 ปีที่ 2 

ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต 

088708 เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมสมัย 3 063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย 3 

 วชิาในแขนง (เลือก) 3  กระบวนวิชาเลือก 2 

088799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 6 063799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 3 

    ร่วมกจิกรรมศึกษาดูงาน  

 รวม 12  รวม 8 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) 

ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต 

088799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 6 063799 วทิยานิพนธ์ปริญญาโท 9 

 สอบวทิยานิพนธ์ปริญญาโท   สอบวทิยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 6  รวม 9 

                 รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 37 หน่วยกิต 

แบบ 3 (แผน ข) แบบ 3 (แผน ข) 

ไม่มี ปีที่ 1 

  ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต 

   055771 วธิีวทิยาการวจิัยทางการศึกษา 3 

   063702 กระบวนทัศนห์ลักสูตรและการสอนยุคใหม่ 3 

   063704 พืน้ฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในยุคดิจทิัล 3 

   063710 การวเิคราะห์วิธีวทิยาการสอนและวัฒนธรรมช้ันเรียน 3 

    รวม 12 

  ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต 

   063712 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบหลักสูตรและการสอน 3 

   063728 สัมมนาวจิัยทางหลักสูตรและการสอน  2 

   063732 การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 3 

    กระบวนวิชาเลือก 2 

    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

    รวม 10 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตร พ.ศ. 2563) 

 ปีที่ 2 

  ภาคเรยีนที่ 1 หน่วยกิต 

   063705 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมสมัย 3 

    กระบวนวิชาเลือก 6 

    เสนอหัวขอ้โครงร่างการคน้คว้าอิสระ  

    ร่วมกจิกรรมศึกษาดูงาน  

    รวม 9 

  ภาคเรยีนที่ 2 หน่วยกิต 

   063798 การคน้ควา้อิสระ 6 

    สอบประมวลความรู้  

    สอบการคน้คว้าอิสระ  

    รวม 6 

    รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 37 หน่วยกิต 
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5. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น การด าเนนิการ 

1. ควรเพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียนที่มคีวาม

หลากหลายทั้งการท าวทิยานิพนธ์และการค้นคว้า

อสิระ 

มีการเพิ่มแผนการเรียนทั้งแบบ 2 ท าวิทยานพินธ์

และแบบ 3 ท าการคน้คว้าอิสระ 

2. ควรท าหลักสูตรที่เจาะลึกในศาสตร์หลักสูตร

และการสอน ใหผู้้เรียนได้เรียนแบบครอบคลุม

และเน้นอัตลักษณ์ของสาขาวิชาอย่างชัดเจน 

มีการยกเลิกแขนงวิชาทั้ง 4 แขนงวิชา โดยประบ

เป็นสาขาวิชาเดียวคือ “สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน” โดยเน้นเจาะลึกในศาสตร์หลักสูตรและ

การสอน 

3. ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ 

PLC และเน้นบริบทความก้าวหน้าในอาชีพคร ู

เปิดกระบวนวชิาใหม่คอื 063751 การพัฒนา

วิชาชีพครูในยคุดิจทิัล ที่เน้นสาระสอดคล้องตาม

บริบทของระบบการบรหิารงานบคุคลของ

กระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional 

Learning Community) หรือ PLC 

4. ควรมีการเพิ่มกระบวนวชิาที่ชว่ยเสริมสร้าง

สมรรถนะการท าวิจัยเฉพาะทางมากขึน้ เนื่องจาก

มแีผนการเรยีน แบบ 2 

เปิดกระบวนวชิาใหม่ 063729 สัมมนาวิจัยทาง

หลักสูตรและการสอน เพื่อช่วยเสริมสร้าง

สมรรถนะการเรียนรู้ทางดา้นการวิจัยมากขึ้น 

 

 


