
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศกึษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 



2 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 

 

 

 

หลักสูตรที่ขอปรับปรุงน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ ครัง้ที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 

 

                                                                
            (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข)  

           ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

                                               1  พฤศจิกายน 2562   

 



3 

 

สารบัญ 

 หน้า 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร   

2.  กลุ่มหลักสูตร 

3.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

4.  แขนงวิชา 

5.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

6.  รูปแบบของหลักสูตร 

7.  สถานภาพของหลักสูตรการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

8.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

10.  ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

12.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 

      ในการวางแผนหลักสูตร 

13.  ผลกระทบ 

14.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

 

4 

5 

         6 

หมวดที่ 2 : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

7 

7 

7 

8 

หมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

9 

9 

9 

13 

23 

24 

หมวดที่ 4 : ผลการเรยีนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 

26 

26 

26 



4 

 

สารบัญ (ต่อ)             

 หน้า 

           3.    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา 

หมวดที่ 5 : หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

30 

32 

32 

33 

33 

หมวดที่ 6 : การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

34 

34 

34 

หมวดที่ 7 : การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4.    อาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

7.    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน 

35 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

38 

หมวดที่ 8 : กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

40 

40 

40 

40 

40 

ภาคผนวก 

1.  ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

2. ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4. ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  

5. ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดมิกับแผนการศึกษา 

ใหม่ 

6. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและขอ้สรุปของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

41 

42 

49 

50 

70 

 

75 

77 



1 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวทิยาลัยเชียงใหม่   

                                 คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 

       ภาษาไทย    : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   

       ภาษาอังกฤษ   :     Doctor of  Philosophy Program in Curriculum and Instruction 
 

2. กลุ่มหลักสูตร: วิชาการ 
 

3.   ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

      ภาษาไทย       :   ช่ือเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

                        :  ช่ือยอ่   ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

      ภาษาอังกฤษ   :  ช่ือเต็ม   Doctor of  Philosophy (Curriculum and Instruction) 

                        :  ช่ือยอ่   Ph.D. (Curriculum and Instruction) 
 

4.   แขนงวิชา         ไมม่ี 
 

5.  จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า  56  หน่วยกติ  
 

6.  รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  

      หลักสูตร แบบ 2.1 

เป็นหลักสูตรแบบ 2.1 (ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) ก าหนดเวลาศึกษา  3 ปี

การศึกษา  ใช้เวลาอยา่งมากไมเ่กิน 6 ปีการศึกษา 
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 6.2 ภาษาที่ใช้    

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ ในกระบวนวิชา 063809 ทฤษฎีและพลวัต

กระบวนการทางหลักสูตรและการสอน  

 6.3 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ 

     6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอืน่ 

 ช่ือสถาบัน  ……………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผูใ้ห้ปรญิญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาไดรั้บปริญญาจาก 2 สถาบัน  

     6.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 

 ให้ปรญิญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีว และเป็นปริญญาร่วมกับ ……………………     

 ให้ปรญิญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  

 

7.   สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2563 

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ ……./2562 

 เมื่อวันที่ ….. เดอืน …………………….. พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ ……./2562 

     เมื่อวันที ่….. เดอืน …………………….. พ.ศ. 2562 
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8.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 

9.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 ครู/อาจารย์   
 บุคลากรทางการศึกษา 
 นักวิชาการศึกษา 
 ศึกษานิเทศก์ 
 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 นักเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

10.  ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษา (สาขา), สถาบัน, ประเทศ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

 ป.บัณฑิต (วชิาชีพครู), 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2553 

 วท.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

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

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

 คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 

 ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

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

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2552 

 ศษ.ม. (คณิตศาสตรศกึษา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

 ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 
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11.  สถานที่จัดการเรยีนการสอน  
 ในสถานที่ต้ัง   
 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 

 
12.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  
         ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของประเทศสามารถ
พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญเติบโตได้อยา่งย่ังยืน ท่ามกลางระบบเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยและเทคโนโลยีดิจทิัลเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของระบบการผลิต ระบบ
การบริการ และการท างานของหน่วยงานราชการ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) 
ข้อมูลขนาดใหญ ่(Big data) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถอ านวยความสะดวกได้ใน
การท างานเกือบทุกอย่าง (Internet of things: IoT) เป็นต้น ท าให้กระบวนทัศน์การท างานและการ
เรียนรู้แบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยียัง เข้ามาสร้างโอกาสและในขณะเดียวกันก็เข้ามา
เปลี่ยนแปลงหรือยุติ (Disruption) อาชีพต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้คนในยุคนี้และในอนาคตมี
พฤติกรรม การใช้ชีวิต การประกอบสัมมาอาชีพ ค่านิยม และวิธีคิดเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการศึกษา
จึงเป็นกลไกส าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมก าลังคนที่จะเข้าเข้าสู่ยุค 4.0 น้ี 
โดยเฉพาะศาสตร์ทางดา้นหลักสูตรและการสอน ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ ประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ต้องมุ่งเน้นประเด็นทักษะหรือสมรรถนะ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเปลี่ยนเป็นเชิง
รุก (Active learning) มากขึน้ การวัดและประเมินผลที่เน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้มากกว่าการ
ตัดสินผล การจัดแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ 
รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ของผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา 
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเฉพาะทาง (Specification) และเชิงลึก (In-depth) ภายใต้พื้นฐานปรัชญา
และความเช่ือที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของแตล่ะบุคคล  
 
           12.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
         สังคมในศตวรรษที่ 21 ได้ก้าวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) มากขึ้น 
ประชากรมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมกันอย่างหลากหลาย ดังน้ัน
ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ ช่วยเหลือ 
สง่เสริม สนับสนุนกันและกัน มีมติิมุมมองความคิดในระดับสากลมากขึ้น มีทักษะในการเป็นพลเมือง
โลก เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างสังคมต่าง ๆ ในโลกได้อย่างมี
ความสุขและสันติ อีกทั้งภาคเอกชนไดส้ร้างและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) ต่าง ๆ
มากมาย สง่ผลให้สังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ วิธีคิคและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับจึงเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการเรียนรู้ของเยาวชนในยุค Gen Z และ Gen Alpha แตกต่างไปจาก
เดิม เทคโนโลยีกลายมาเป็นสื่อกลางในการเช่ือมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัด  ดังน้ัน
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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงต้องมีการปรับปรุงประเด็นสาระ ทักษะ และคุณลักษณะที่พัฒนา
ผู้เรยีนในหลักสูตรน้ีให้สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง
เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาน ทักษะการคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการประกอบสัมมาอาชีพ ทักษะการท าความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม และทักษะในการสื่อสาร 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษายุคใหม่  รวมทั้งเพ่ิมเติมประเด็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรยุคใหม่ การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การวิจัยเฉพาะทางเชิงลึกตาม
ศาสตร์หลักสูตรและการสอน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมดังกล่าว 

 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

       13.1  การพัฒนาหลักสูตร 

      จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมดังที่กล่าวมาในข้อ 12.1 และ 12.2 ส่งผลให้ต้อง

มีการปรับจุดเน้นของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และ

ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัลในยุค 4.0 ดังน้ันหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จึงมเีป้าหมายอยูท่ี่การผลติบุคลากรที่จะเป็นผูน้ าและผู้วิจัยในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ ในขณะเดียวทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ มุ่งเน้นการสร้างและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา แขนงวิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้เตรียมความพร้อมในการแยกออกไปเปิดเป็นสาขาวิชาใหม่ เพ่ือตอบ

โจทยท์ิศทางและแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560-2579 เช่นเดียวกับแขนงวิชาประถมศึกษาและ

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ที่ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา

ทักษะทางภาษาอังกฤษ จึงได้เตรียมความพร้อมในการแยกออกไปเปิดเป็นสาขาวิชาใหม่ จึงท าให้

หลักสูตรน้ีคงเหลือเพียงแขนงวิชาเดียว จึงปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่และใช้ช่ือสาขาวิชาใหม่เป็น 

“สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน” แตยั่งคงไว้ซึ่งความเข้มแข็งขององค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพ เน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในดา้นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการ

กระบวนการวิจัยทางการศึกษา ประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร กระบวนทัศน์การ

พัฒนาหลักสูตร วิทยาการด้านการสอนและการเรียนรู้ กระบวนการวิจัยขั้นสูง และนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล เพ่ือตอบโจทยก์ารจัดการศึกษาในยุค 4.0 และการพัฒนา

สังคมให้มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
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        13.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน     

       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีภารกิจส าคัญในการผลติบัณฑิตที่มีความรูคู้่คุณธรรม

สอดคล้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้อย่างลุ่มลึกในเชิงปรัชญาและทฤษฎีทาง

ศาสตร์หลักสูตร การสอน และการวิจัย มีทักษะในการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งจัดการศึกษาโดยใช้ศาสตร์การสอน

แนวใหม่เพ่ือการรับใช้สังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล

ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งก้าวสู่ปีที่ 55 ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีและทันสมัยขึ้น 

(CMU Transformation) เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

สามารถครองตน ครองคน และครองงาน รวมถึงมีมโนส านึกที่ดต่ีอสังคม 
 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

      14.1 กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร อ่ืน 

หมวดวิชา กระบวนวิชา เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร

โดยตรง 

ภาควิชาและคณะ 

ที่เปิดสอน 

กระบวนวิชานี้ 

หมายเหต ุ

กระบวนวิชา

บังคับรว่ม 

055800 ไมใ่ช่ ภาควิชาพืน้ฐาน

และการพัฒนา

การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

           14.2  กระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรยีน     

    ไมม่ ี  
 

          14.3  การบรหิารจัดการ 

             บริหารโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ งจะประกอบด้วย อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน

ทั้งของสาขาวิชาโดยรวม และของทั้งสองแขนงวิชาในหลักสูตร 

           ส าหรับกระบวนวิชาในข้อ 14.1 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา เป็น

ผู้จัดการเรียนการสอนตามความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรด าเนนิการติดต่อ

ประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน

ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา  

      หลักสูตรและการสอนเป็นระบบและกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก 

ระดับและทุกรูปแบบการศึกษา รวมทั้งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

บุคคลของประเทศ รวมทั้งสร้างผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางดา้นหลักสูตรและการสอน 

1.2  วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

      1) มีความคิดกว้างไกล เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการศึกษา มุ่งมั่นในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและการศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ความคิดที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ทุกด้านให้กับผู้เรียนทุกระดับและทุก

รูปแบบของการศึกษา 

  2) มีความเช่ียวชาญทางดา้นการวิเคราะห์และการวิจัยที่เน้นการสร้างเสริมองค์ความรู้ 

ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎี

หรือหลักการต่างๆ สู่การคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม ออกแบบหลักสูตรและการสอนที่เหมาะสมกับ

บริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

  3) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางดา้นหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มี 

ความเช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนโดยการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนอย่างสม่ าเสมอ 

  4) ตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบและมคีุณธรรม สามารถส่งเสริม 

ให้บุคคลในวิชาชีพครูมจีิตส านึกพร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีน   

 

2.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศกึษา 

ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้ (PLOs) 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แสดงออกถงึภาวะผู้น าทางหลักสูตรและการสอนที่ดี ประยุกต์ใช้องค์

ความรูท้างศาสตร์หลักสูตรและการสอนในการออกแบบและจัดประสบการณเ์พ่ือพัฒนา

ผู้เรยีนในแต่ละระดับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด

สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถส่ือสารแลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ปีที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้ (PLOs) 

2 วางแผนการท าโครงร่างการวิจัยระดับปรญิญาเอก โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี หลักการ

ทางการพัฒนาหลักสูตร ศาสตร์การสอน กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้สู่การออกแบบ

การวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างวิมี

วิจารณญาณในการด าเนินการวิจัย เช่ือมโยงประเด็นปัญหาการวิจัยสู่การแสวงหาแนว

ทางการหาค าตอบหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานและการน าเสนอ

อย่างสร้างสรรค์และชี้น าสังคมได้ตามความเหมาะสม 

3 ด าเนินการวิจัยตามวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษาในการท าดุษฎีนิพนธ์ โดยต้ังอยู่บนพื้นฐาน

คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สืบค้น 

น าเสนอ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการวิจัยทางการศึกษา ศาสตร์หลักสูตรและการสอน 

วิธีวิทยาการทางการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางหลักสูตรและสอนโดย

อาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและใช้

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปรืมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพให้

ค าแนะน าปรึกษา นิเทศ ติตตามการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพได้อย่างมีนวัตกรรม 

สามารถเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่และตีพิมพ์ผ่านวารสารทางวิชาการได้ สามารถ

สื่อสารและน าเสนอผลงานวิจัยต่อสารธารณะได้ 

 

3.  แผนพัฒนาปรับปรงุ    

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

การปรับปรุงหลักสูตรทุกระยะ 

5 ป ี

 

▪ จัดสัมมนานักศึกษาและ

คณาจารย์ประจ าทุกปี 

▪ รวบรวมตดิตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตร

รวมภายใน 5 ปี เพ่ือ

วิเคราะห์และประมวล

ความพึงพอใจและ

ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

▪ ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

เอกที่ไดง้านท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

▪ ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญา

เอกที่ไดรั้บเงินเดอืนเร่ิมต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

▪ ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดปี   

 ระบบทวิภาค   โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเปน็ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   1 ภาคการศึกษาปกติ   มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห ์

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 

1.2 การจัดการศกึษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

   มีภาคการศึกษาพิเศษ 

  ไมม่ีภาคการศึกษาพิเศษ 

 

2. การด าเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

               ในเวลาราชการ 

               นอกเวลาราชการ (ระบุ)   

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาที่ 1   เดอืนมิถุนายน - เดอืนพฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาที่ 2   เดอืนธันวาคม - เดอืนเมษายน 

               ในเวลาราชการ  (แบบ 2.1) 

   นอกเวลาราชการ (แบบ 2.1)   

  วันเสาร์และวันอาทิตย์   เวลา 09.00-16.00 น. 

  วันจันทรแ์ละวันศุกร์      เวลา 16.30-19.30 น. 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

               ในเวลาราชการ 

              นอกเวลาราชการ (ระบุ)   
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     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  หลักสูตร แบบ 2.1 

  1.   เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแตล่ะ 

ปีการศึกษา 

  2.   ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 

สกอ. รับทราบ และมีพ้ืนความรูค้วามสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 

  3.   ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทสาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่ สกอ. รับทราบ 

และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมทั้งมีพ้ืนความรู้

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าดุษฎีนิพนธ์ได้ 

  4.   มีผลงานทางวิชาการหรอืผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

องค์กร ที่แสดงถึงความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  

  5.   มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เร่ือง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑติศึกษา 

  6.   คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรูด้า้นภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ 

  ความรูด้า้นคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไมเ่พียงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลอืกได ้ 

  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาวิจัยได้ไม่ชัดเจน 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 สง่เสริมการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ 

 จัดโครงการสง่เสริมความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนและการวิจัย 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนคิการเรยีน  

     ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล  

       ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการท าวิจัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ปีการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 

ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

แบบ 2.1 ภาคปกต ิ(วันจันทร์-ศุกร์)           

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 3  3  3  3  3  

จ านวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสตูร           

ช้ันปีที่ 1 3  3  3  3  3  

ช้ันปีที่ 2   3  3  3  3  

ช้ันปีที่ 3     3  3  3  

รวม 3  6  9  9  9  

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ      3  3  3 

แบบ 2.1 ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์)           

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 10  10  10  10  10  

จ านวนนักศึกษาที่สะสมในหลักสตูร           

ช้ันปีที่ 1 10  10  10  10  10  

ช้ันปีที่ 2   10  10  10  10  

ช้ันปีที่ 3     10  10  10  

รวม 10  20  30  30  30  

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ      10  10  10 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

    1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอต้ังงบประมาณ 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

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

วิจัย 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 340,000 2,760,000 

บรกิารวิชาการแกส่ังคม - 810,000 - 810,000 - 810,000 

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

สนับสนนุวิชาการ 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

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

30,000,000 - - - - - 

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

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

            2. ค่าใช้จา่ยต่อหัว 

     หลักสูตร ภาคปกติ   แบบ 2.1   ภาคปกติ 159,030 บาท/ตลอดหลักสูตร 

     หลักสูตร ภาคพิเศษ  แบบ 2.1   ภาคพเิศษ 180,000 บาท/ตลอดหลักสูตร 
 

     2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชัน้เรียน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย  

   เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่ือง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา 

การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  

 3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  

 หลักสูตร แบบ 2.1    จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร   ไมน้่อยกว่า 56 หน่วยกิต 
 

 3.1.2    โครงสร้างหลักสูตร  

  หลักสูตร แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรยีน  ไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต 

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศกึษา ไม่น้อยกว่า 20  หน่วยกิต 

  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 17  หน่วยกิต 

   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

    063809 ทฤษฎีและพลวัตของกระบวนการทางหลักสูตรและ

การสอน  

  4   หน่วยกิต 

    063831  นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับหลักสูตรและการสอน

ในยุคดิจทิัล 

3   หน่วยกิต 

    063841 การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางหลักสูตรและการสอน  3 หน่วยกิต 

    063848 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                                                2 หน่วยกิต 

   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5  หน่วยกิต 

    063804 นวัตกรรมและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน    

3   หน่วยกิต 

    063806 วัฒนธรรมการเรียนและพฤติกรรมการสอน                              2   หน่วยกิต 

    063810 หลักสูตรและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและจิตพิสัย                                           3   หน่วยกิต 

    063813 หลักสูตรและการสอนเพ่ือเป้าหมายและกลุ่มสาระ

เฉพาะ        

3   หน่วยกิต 

    063850 ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู     2   หน่วยกิต 

    063851 กลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการระดับอุดมศึกษายุค

ใหม่ 

2   หน่วยกิต 

    063717   หลักสูตรและการสอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2   หน่วยกิต 

    หรือนักศึกษาอาจเลอืกเรยีนกระบวนวิชาอื่นๆ ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
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  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  3 หน่วยกิต 

   1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ   

    055800 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางการศึกษา 3   หน่วยกิต 

   1.2.2 กระบวนวิชาเลือก    

        ตามความเห็นชอบของกรรมการบรหิารหลักสูตร 

  

    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 

     

กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่

จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะตอ้งลงทะเบียน

กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสู งตามความ

เห็นชอบ ของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

ข. ปรญิญานพินธ์ 36  หน่วยกิต 

 063899 ดุษฎนิีพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย               ภาษาต่างประเทศ 

2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                        ไมม่ ี
 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ 

1) นักศึกษาทุกคนต้องรว่มกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือศึกษาค้นคว้า หรือฝึกปฏิบัตงิานในเร่ือง 

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการของสาขาวิชา ภายในระยะเวลาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

ภายในประเทศหรือตา่งประเทศอย่างน้อย 1 ครัง้ อาจเป็นกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดให้หรอืเป็นการ

ประสานงานติดต่อของนักศึกษาเองโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

ประจ าสาขาวิชา และนักศึกษาต้องท าบันทึกรายงานประสบการณท์ี่ได้รับน าเสนอต่อสาขาวิชา 

2) ผลงานดุษฎนิีพนธ์หรือสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่หรือ

อย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 

paper) ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, 

Web of Science ซึ่งมช่ืีอนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation)  

3) เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 

paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง ซึ่งมช่ืีอ

นักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) 
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จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพ่ือประเมินความ

พร้อมและความสามารถในการท าดุษฎนิีพนธ์ก่อนการเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาที่จะสอบ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธห์ลักและยื่นค าร้องตอ่บัณฑิตวิทยาลัย 

ในกรณีที่นักศึกษาสอบไมผ่่านให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครัง้ โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ 

การสอบแก้ตัวใหม่ต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก   

หากสอบแก้ตัวไม่ผา่น อาจยื่นค าร้องตอ่คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชา พิจารณาเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขออนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโทในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 
 

หมายเหต ุ  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  หมายถึง  กระบวนวิชาในสาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน คือ  ศ.ลส. (063XXX)   

กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในสาขาวิชาประเมินผล

และวิจัยการศึกษา คือ  ศ.ว. (055XXX)   

 

 Type 2.1 : For students with Master’s Degree 

Total credits a minimum of 56 Credits 

A. Course work a minimum of 20  Credits 

 1. Graduate Courses a minimum of 20  Credits 

  1.1 Field of Specialization a minimum of 17  Credits 

   1.1.1 Required Courses  12 Credits 

    063809 Theories and Dynamics of Curriculum and 

Instruction Processes 

  4   Credits 

    063831 Innovation and Technology for Curriculum and 

Instruction in Digital Era 

3   Credits 

    063841 Advanced Research for Specific Areas in 

Curriculum and Instruction 

3 Credits 

    063848 Seminar in Curriculum and Instructional Research                                                2 Credits 

   1.1.2 Elective Courses a minimum of 5  Credits 

    063804 Innovations and Trends in Curriculum and 

Instructional Development            

3   Credits 
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    063806 Learning Culture and Teaching Behaviors       2   Credits 

    063810 Curriculum and Instruction for Life Skills and 

Affective Domain Development  

 3   Credits 

    063813 Curriculum and Instruction for Specific Purposes 

and Content Areas 

3   Credits 

    063850 Teacher Education and Development of Teaching 

Profession  

2   Credits 

    063851 Strategies for Academic Affairs Development of 

Higher Education in New Era  

2   Credits 

    063717 Curriculum and Instruction for Lifelong Learning  2   Credits 

    or students may select other courses with the consent of 

program administrative committee 

  

  1.2 Courses from Other Fields  3 Credits 

   1.2.1 Required Course   

    055800 Advanced Research Methodology in Education 3   Credits 

   1.2.2 Elective Courses    Consent of program administrative 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 36  Credits 

 063899 Dissertation 36 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-tour program,  an academic investigation,  

or a practicum  project either in Thailand or abroad for according to the time period given in the 

study plan. This activity may be arranged by the program or by students themselves according 
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to their interests and must be approved by the program committee. Students must submit a  

written report on their experiences to  the program committee. 

2. At least one paper based on dissertation or a part of dissertation must be published or 

at least accepted for publication in an international journal which must be listed in ISI, Scopus, 

IEEE, PubMed, or Web of Science database in which the student’s name is listed as the first 

author and state affiliation. 

3. At least one paper based on dissertation or a part of dissertation must be presented in 

an international conference that was accepted by curriculum committee in which the student’s 

name is listed as the first author and state affiliation. 
 

E.  Qualifying Examination 

 Before submitting a dissertation proposal, a student must pass a qualifying examination 

to be assured of his/her readiness and ability to conduct the dissertation. With the approval of 

his/her major advisor, the student applies to the Graduate School before taking the examination.  

An unsuccessful examinee is to be re-examined within the following regular semester. 

Reapplication is  also necessary.  If the re-examination is unsuccessful the second time,  

one can request to be transferred to a Master’s Degree program in the same or related field 

through the Graduate Program Administrative Committee and the Graduate School respectively. 

 

Note:   Courses in the field of concentration mean the courses in Curriculum and  

  Instruction Program which is EDCI (063XXX)  

Courses from Other Fields mean the courses in Eduational Evaluation and 

Research Program which is EDM (055XXX)  
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3.1.3 กระบวนวิชา   

  (1)  หมวดวิชาบังคับ  

  หน่วยกิต 

063809 ทฤษฎีและพลวัตของกระบวนการทางหลักสูตรและการสอน  4(4-0-8) 

 Theories and Dynamics of Curriculum and Instructional Processes  

063831 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับหลักสูตรและการสอนในยุคดจิิทัล 3(3-0-6) 

 Innovation and Technology for Curriculum and Instruction in Digital 

Era 

 

063841 การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 

 Advanced Research for Specific Areas in Curriculum and Instruction  

063848 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                                                                                          2(1-3-4) 

 Seminar in Curriculum and Instructional Research    
 

  (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

  หน่วยกิต 

063804 นวัตกรรมและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  3(3-0-6) 

 Innovations and Trends in Curriculum and Instructional Development  

063806 วัฒนธรรมการเรียนและพฤติกรรมการสอน                             2(2-0-4) 

 Learning Culture and Teaching Behaviors                                                            

063810 หลักสูตรและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและจิตพิสัย                                          3(3-0-6) 

 Curriculum and Instruction for Life Skills and Affective Domain 

Development 

 

063813 หลักสูตรและการสอนเพ่ือเป้าหมายและกลุ่มสาระเฉพาะ        3(3-0-6) 

 Curriculum and Instruction for Specific Purposes and Content Areas                                                       

063850 ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู     2(2-0-4) 

 Teacher Education and Development of Teaching Profession  

063851 กลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการระดับอุดมศึกษายุคใหม่ 2(2-0-4) 

 Strategies for Academic Affairs Development of Higher Education in 

New Era 

 

063717 หลักสูตรและการสอนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(2-0-4) 

 Curriculum and Instruction for Lifelong Learning  
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 (3) หมวดวิชาบังคับ / เลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ   

  หน่วยกิต 

055800 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 Advanced Research Methodology in Education  

 

 (4) หมวดปรญิญานิพนธ์ 

063899 ดุษฎีนพินธ์ 36  หน่วยกิต 

 (Dissertation)  

หมายเหต ุ   ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   

   รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังต่อไปนี้ 

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

    055 = สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา 

    063 = สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 2.  เลขหลักร้อย    แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา 

 3.  เลขหลักสบิ  

        เลข  0, 1    แสดงถึง  กระบวนวิชาของแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

        เลข  2, 3    แสดงถึง  กระบวนวิชาของแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      เลข  4, 5 และสูงกว่า  แสดงถึง  กระบวนวิชาขั้นสูงของทั้งสองแขนงวิชา 

 4.  หลักหน่วย      แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของกระบวนวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศกึษา     แบบ 2.1  ภาคปกตแิละภาคพเิศษ 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต 

063809 ทฤษฎแีละพลวัตของกระบวนการ

ทางหลักสูตรและการสอน 

Theories and Dynamics of 

Curriculum and Instructional 

Processes 

4 063831 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ส าหรับหลกัสูตรและการสอนใน

ยุคดิจทิัล 

Innovation and Technology for 

Curriculum and Instruction in 

Digital Era 

3 

055800 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง

การศึกษา 

Advanced Research Methodology 

in Education 

3 063841  การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทาง

หลักสตูรและการสอน 

Advanced Research for Specific 

Areas in Curriculum and 

Instruction 

3 

063848 สัมมนาวิจัยทางหลักสตูรและการ

สอน  

Seminar in Curriculum and 

Instructional Research                                                         

2  กระบวนวชิาเลือก 

Elective Course 

2 

    พัฒนาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

Develop Dissertation Proposal 

 

    สอบผ่านเง่ือนไข

ภาษาต่างประเทศ 

Pass Foreingn Language 

Examination Requirement 

 

 รวม 9  รวม 8 

ปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

 กระบวนวชิาเลือก 

Elective Course 
3 063899 ดุษฎีนิพนธ์  

Dissertation 

12 

 สอบวัดคุณสมบัติ 

Test in Qualifying Examination 

    

 เสนอหัวข้อโครงรา่งดุษฎีนิพนธ์ 

Present Dissertation Proposal 

    

 ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน 

Paticipate in a Study-Tour 

Activity 

    

 รวม 3  รวม 12 
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ปท่ีี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกติ ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกติ 

063899 ดุษฎีนิพนธ์  

Dissertation 

12 063899 ดุษฎีนิพนธ์  

Dissertation 

12 

    สอบดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation Defense 

 

 รวม 12  รวม 12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   56   หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  

 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, สาขา, สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม 
(จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1. ผศ.ดร.สมเกียรติ 

อินทสิงห์ 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

12 3 12 6 25(25) 

  ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

     

  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),  

              มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2553 

     

  วท.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

     

2. ผศ.ดร.นทัต 
อัศภาภรณ์ 

ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 
9 2 9 3 12(6) 

  คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
     

  ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

     

3. อ.ดร.ศักดา   

สวาทะนันทน ์

ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

3 4.5 9 6 13(6) 

  ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, สาขา, สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

4. รศ.ดร.เกียรติสดุา 
ศรีสุข 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545 

9 3 6 6 23(9) 

  ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
 

     

5. ผศ.ดร.น้ าผ้ึง  

อินทะเนตร 

กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา),

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

12 9 12  9 25(18) 

  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546 
     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), (เกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541 
 

     

6. ผศ.ดร.นงลักษณ์ 

เขียนงาม  

ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2551 

9 5 9 3 17(5) 

  วท.ม. (จิตวิทยาโรงเรียน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

     

  วท.บ. (จิตวิทยาโรงเรียน),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2528 
 

     

7. ผศ.ดร.สุนทรพจน์   

ด ารงพานิช 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศกึษา), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
9 6 9 6 36(18) 

  ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา),

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545 

     

  กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 
 

     

8. ผศ.ดร.อุไรวรรณ 
หาญวงค์ 

ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2551 

12 9 12 6 16(3) 

  ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

     

  วท.บ. (วิทยาศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 
 

     

9. อ.ดร.ณัฐพล 
แจ้งอักษร 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศกึษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 

12 6 12 9 10(7) 

  ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยการศกึษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา, สาขา, สถาบัน, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 

ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 

12 9 12  9 26(15) 

  ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

     

  ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), (เกียรตินิยมอันดับ

สอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

     

หมายเหตุ  1. อาจารย์ล าดับที่ 1-3* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

  2. อาจารย์ล าดับที่ 1-10 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.2 อาจารย์พเิศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการรวม 
(จ านวนเรื่องใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

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

Instruction). University of Connecticut, 

U.S.A., 1975 

ข้าราชการบ านาญ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29(16) 

2 ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),  

มศว. ประสานมิตร, 2539 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24(10) 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1  ผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  -ไมม่-ี 

4.2 ช่วงเวลา  

  -ไมม่-ี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

-ไมม่-ี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย   

 5.1  ค าอธิยายโดยย่อ 

  นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 ต้องท าดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

เป็นการฝึกกระบวนการคิดและการท างานที่เป็นระบบ  โดยประยุกต์ทฤษฎีความรู้ทางด้านการ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการสร้างสรรค์หรือพัฒนา

คุณภาพครู คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีน และบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนการสอน การท า

ดุษฎีนิพนธ์เป็นการท าวิจัยเต็มรูปแบบ  

  นอกจากน้ันยังเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้หรือศึกษาเพ่ือขยายความรู้แนวคิด

ใหม่ ส าหรับการพัฒนาประสบการณก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

  การท าดุษฎีนิพนธ์จะช่วยสง่เสริมมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้หลายประการ ดังนี้ 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

2) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของ 

สาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4) คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

5) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

  6) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

  7) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

  8) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ 

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

  9) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ 

ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  10) สามารถส่ือสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลอืกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา 

  แบบ 2.1   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  และปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

  แบบ 2.1      36  หน่วยกิต 
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5.5     การเตรยีมการ 

  มีการจัดให้เรยีนกระบวนวิชาที่ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการท าวิจัย การก าหนด

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดให้มีการประชุมชี้แจง ก าหนดวันน าเสนอหัวข้อโครงร่างฯ

และการน าเสนอผลงาน เตรียมเอกสารขั้นตอนของการด าเนินการและการประเมินผลให้นักศึกษา

ได้รับทราบ จัดให้มกีารแตง่ต้ังคณะกรรมการที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ประกอบดว้ยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีกอย่างน้อย 2 คน ตามความเหมาะสมของหัวข้อและตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1) มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการสอบดุษฎนิีพนธ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2) ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่หรอือย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความฉบับ

เต็ม (Full paper) ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, 

PubMed หรือ Web of Science ซึ่งมช่ืีอนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด 

(Affiliation) 

3) เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นบทความฉบับ

เต็ม (Full paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เร่ือง 

ซึ่งมช่ืีอนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation)  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรยีนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา  

 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องเพ่ือการออกแบบหลักสูตร การเรียน

การสอน และพัฒนาวิชาชีพ ได้อยา่งสร้างสรรค์

และมีระบบ 

1) ใช้การศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์และ 

การลงมือปฏิบัติจริง 

2) มีความสามารถส่ือสาร น าเสนอข้อมูลที่แสดง

ถึงความลุม่ลกึในความรู้และความคิดเชิงตรรกะ 

2) สง่เสริมให้มกีารอภิปราย แลกเปลี่ยน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเน้นการ

น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษในกระบวน 

วิชาสัมมนาวิจัย และมีกจิกรรมการศึกษา 

ดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1   คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1   ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

  3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขัดแยง้

และล าดับความส าคัญ 

 4) เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์ 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

        บูรณาการและสอดแทรกแนวคิดด้านคณุธรรม จริยธรรมในการสอน โดยเน้นระบบ

การคิดทีเ่ป็นเหตุเป็นผล มีขอ้มูลที่ครบถ้วนเพ่ือการวิเคราะห์และวินิจฉัยที่ถูกต้อง และสง่เสริมให้

ผู้เรยีนปฏิบัตตินให้เป็นผูน้ าตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างาน การใช้ชีวิต

และในชุมชน 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

          สังเกตผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยผู้เรยีนจะต้องแสดงความคิดเห็น วินิจฉัย 

บนข้อมูลที่เพยีงพอและการประพฤติ ปฏิบัติตนของผู้เรยีน ประเมินจากกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 

2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้   

 1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือ 

ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
                 4) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้  

          จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีผ่านกระบวนการและสื่อ         

การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรยีนได้มีความรูท้ี่ถอ่งแท้โดยผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์

การวิจัยและพัฒนา และสามารถน าเสนอแนวคิดในการที่จะต่อยอดความรูไ้ปสู่การพัฒนาวิชาการ

และวิชาชีพ และมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการได้ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู ้ 

           ผ่านการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้           

การประมวลความรูจ้ากแหลง่ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น วเิคราะห ์วิจารณ ์และให้ข้อเสนอแนะ 

ประเมินผลงานและโครงการ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

 1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
  2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ใน 

การแก้ไขปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 
 3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

        เน้นการเรียนการสอนในลักษณะปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)             

การเรียนเน้นการวิจัย (Research–based Learning) การเรียนรู้โดยการสบืค้นแบบรว่มมือ 

(Collaborative inquiry-based learning learning) การอภิปราย การวิเคราะห์ และกรณีศึกษา (Case 

Study) การถามค าถามระดับสูง (Socratis method)  
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

         ผ่านการทดสอบ ช้ินงาน การแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์         

การสังเคราะห์ การน าเสนอผลงาน และพฤติกรรมที่แสดงออก 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ  

 1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุม่คนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสทิธิภาพ 

 2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูริ้เริ่ม 

แสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ  

        จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการท างานแบบรว่มมือ แบบมีสว่นร่วม และผ่าน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดงานวิชาการ การท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีปฏิบัติ

ในชุมชน สถานศึกษา 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  

       การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างานที่มีการวางแผน การแบ่งงาน รับผิดชอบงาน  

ประเมินงาน และแสดงความคิดเห็นต่อประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานผ่านความสัมพันธ์ 

ของสมาชกิและความรับผิดชอบของสมาชกิแตล่ะคน 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้ 
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลอืกใช้รูปแบบ 

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   ผ่านกิจกรรม ศึกษาค้นคว้า และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของตนเองโดยเน้นเร่ือง 

การใช้เทคโนโลยีอยา่งฉลาด เลอืกใช้งานไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม น่าเชื่อถอื มีกจิกรรมให้ผู้เรียนได้

วิเคราะห์ตัวเลขในเชิงสถิติเพื่อการเข้าใจ แปลความ และตีความได้อยา่งถูกต้อง ผ่านกรณีศึกษา 

(Case Study) พร้อมได้มกีารน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและส่ือสารดว้ยการพูด เขียนอย่างมี

ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินจากการสื่อสารที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เลอืกใช้เทคโนโลยี ความน่าเช่ือถือ 

ของข้อมูล ความรูท้ี่ผ่านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ แปลความ ตีความ และการน าเสนอ



30 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

ความรู้ 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยี

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 

055800 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางการศึกษา                  

063809 ทฤษฎแีละพลวัตของกระบวนการทางหลกัสูตรและการ

สอน  
                

 

 

063831   นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับหลักสตูรและการสอนใน

ยุคดิจทิัล 
                 

063804 นวัตกรรมและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน    
                 

063806 วัฒนธรรมการเรียนและพฤตกิรรมการสอน                                              

063810 หลักสตูรและการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิตและจิตพิสัย                                                           

063813 หลักสูตรและการสอนเพื่อเป้าหมายและกลุ่มสาระเฉพาะ                         

063841 การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางหลกัสูตรและการสอน                   

063848 สัมมนาวิจัยทางหลักสตูรและการสอน                                                                 

063850 ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู                      

063851 กลยุทธก์ารพัฒนางานวชิาการในระดับอุดมศกึษายุค

ใหม ่    
                 

063717 หลักสตูรและการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     

063899 ดุษฎนีิพนธ์                  

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรยีนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้  
คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
 วิชาการและวิชาชีพ 
2.   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
3.   มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขขอ้ขัดแยง้และล าดับ
 ความส าคัญ 
4. เคารพสทิธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความรู ้
1.   มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
2.   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม                 
        กับการแก้ไขปัญหา 
3.   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา   
        เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4.   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
1.   คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
2.   สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
 อย่างสร้างสรรค์ 
3.  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 อย่างมีประสทิธิภาพ 
2.   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผูริ้เริ่มแสดงประเด็น 

        ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
 ตนเองและของกลุ่ม 
3.   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.   มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
 และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน 

       การแก้ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งอย่างสร้างสรรค์ 
3.  สามารถส่ือสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปลา่และการเขียน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อ  
       การน าเสนออย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขัน้ในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              

โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขัน้เป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มี 

ค่าล าดับขั้น และอักษรล าดับขั้นที่ยังไมม่ีการประเมินผล  

  (1) อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี ้

   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 

    A ดเีย่ียม         (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 อ่อนมาก (very poor) 1.00 

    F ตก (failed) 0.00 

 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไมเ่ป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไมม่ีการประเมินผล  ให้ก าหนดดังนี้ 

  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 

   I การวัดผลยังไมส่มบูรณ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (in progress) 

   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 

   T วิทยานิพนธ์ยังอยู่ในระหว่าง (thesis in progress) 

    ด าเนนิการ     

 กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นักศึกษาจะตอ้งได้ค่าล าดับขั้นไมต่่ ากว่า 

C หรือ S มิฉะน้ันจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา   

063899 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

     1)  การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา 

     2)  การทวนสอบในระดับหลักสูตร พิจารณาจาก 

2.1)  ภาวะการไดง้านท าของบัณฑติ ท างานตรงสาขา 
      2.2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
      2.3)  การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  1)  ประเมินจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

2)  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

   

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  หลักสูตร  แบบ 2.1 

         1.   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

2.   สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 

 3.   ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงือ่นไขของสาขาวิชา 

 4. มีผลการศึกษาไดค้่าล าดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้น 

  สะสมเฉล่ียในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 

 5.  สอบผ่านการสอบประเมินผลปรญิญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

การน าเสนอผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือ ซักถามได้ 

 6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรืออย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็น

บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ที่อยู่

ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science ซึ่งมีช่ือนักศึกษา

เป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) 

 7.   เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นบทความฉบับเต็ม 

(Full paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 

อย่างน้อย 1 เร่ือง ซึ่งมีช่ือนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด 

(Affiliation)  

    8. เป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดว้ย 

 การพิจารณาเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2) สง่เสริมอาจารย์ให้มกีารเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร

ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู งานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

3) คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ โดยมีโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลของ สกอ. 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม 

2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

3) สง่เสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน            

และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

จ านวนอยา่งน้อย 3 คนมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเทา่

ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปรญิญาแลว้เป็นผลงานที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้

บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ขึน้ไป และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาแลว้

เป็นผลงานที่ไดรั้บการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนได้ สว่นเสยี และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทาง

วิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

 

2. บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  5 ดา้น คอื 1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 2) ดา้นความรู ้  3) 

ดา้นทักษะทางปัญญา 4) ดา้นทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) 

ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตร   แบบ 2.1  

ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร่หรอือย่าง

น้อยต้องด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ใน

วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of 

Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์หรอืสว่นหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 

paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ซึ่งมช่ืีอนักศึกษาเป็นช่ือแรก 

(First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) อย่างน้อย 1 เร่ือง 

 

3.  นักศกึษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม  โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ

นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา

ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

เข้าปรึกษาได ้ 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผล

การด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ

ของการรับและการสง่เสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
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 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด

สอน และมคีวามก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และ

การบรหิารของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนนิงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน

ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพ่ือช่วยเหลือ                  

ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้  อย่างเพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสทิธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน

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

ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตรอย่างนอ้ยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ย ร้อยละ 80 และมีการ

บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา 
x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 

วันหลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 

ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนนิงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ไดร้ับการแต่งตัง้ใหม่ ได้รับ

ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทกุคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ 

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 
N/A N/A N/A N/A N/A 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   x x 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแตล่ะปี 8 9 10 11 11 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 

ตัวบ่งช้ีตอ้งผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 9 

 

เกณฑ์ประเมนิ:   หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้                        

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนนิการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ี 

ที่มีผลด าเนนิการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก 

จ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแตล่ะปี  
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

  วิเคราะหเ์พ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสิตแตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

     1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นักศึกษาไดป้ระเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน 

  และการใช้ส่ือในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

       ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

       ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนนิงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 

ที่ไดรั้บการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพ่ือทราบปัญหาของการ

บรหิารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา และน าไปสู่การด าเนนิการปรับปรุงกระบวนวิชาและ

หลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

 1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 2. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารย์ 

 4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

 5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับ 

 แผนการศึกษาใหม่ 

        6. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุง 

      หลักสูตร 
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1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   
1.1  กระบวนวิชาบังคับ 

063809 ศ.ลส. 809 ทฤษฎีและพลวัตของกระบวนการทางหลักสูตรและการสอน 4(4-0-8) 

 Theories and Dynamics of Curriculum and Instructional 

Processes 

 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 มโนทัศน์และกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

ระหว่างหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์

ผู้เรยีนและทฤษฎีการเรียนรู้สู่กระบวนการวางแผนหลักสูตรและการสอน ยุทธศาสตร์การสอนส าหรับ

สังคมยุคดิจทิัล พลวัตแห่งการสอนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ในช้ันเรียน 

และในบริบทการเรียนรู้อื่นๆ วิธีการประเมินการเรียนรู้ ทฤษฎีและกระบวนการทางการประเมินและ

ปรับปรุงหลักสูตร พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การน าเสนอแผนหลักสูตร 

 Concepts and paradigms relating to curriculum. Curriculum Theories. Interrelations among 

curriculum, teaching, and learning. Principles and models of curriculum development. Analysis of 

learners and learning theories to curriculum and instructional planning processes. Instructional 

strategies digital societies. Dynamics of teaching in 21st century. Curriculum implementation in 

schools, classrooms, and other learning contexts. Learning assessment methods. Theories and 

processes of curriculum evaluation and improvement. Dynamics of curriculum changes. Presentation 

of curriculum plans.  

 

063831   ศ.ลส. 831 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับหลักสูตรและการสอน

ในยุคดิจิทัล 

3(3-0-6) 

 Innovation and Technology for Curriculum and 

Instruction in Digital Era 

 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 ภาพรวมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การ

วางแผนและการจัดการในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การ

สอน และการฝึกอบรม ทฤษฎี หลักการ วิธีการสอน รูปแบบ ค าแนะน า และกรอบแนวคิดด้านการบูร

ณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้เพ่ือการจัดการข้อมูล/

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ในการจัดระบบ 
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ถ่ายทอด ส่งผ่านเนื้อหาทางการศึกษาและกลยุทธ์การสอน การติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันความรู้และ

ประสบการณ ์การน าเสนอและการท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

Overview of innovation and technologies for develop educational system in digital era; planning 

and management strategies in adopting innovation and learning technologies to develop curriculum, 

instruction and training; theories, principles, teaching methods, models, guidelines and frameworks related 

to innovation and learning technologies integration; innovation and learning technologies for effective 

information management; applying innovation and learning technologies to organize, transfer and deliver 

educational contents and instructional strategies; communication, knowledge and experiences sharing, 

presentation and work collaboratively with others via digital technology 

 

063841    ศ.ลส. 841 การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางหลักสูตรและการสอน  3(3-0-6) 
 Advanced Research for Specific Areas in Curriculum 

and Instruction 
 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ศ.ว. 800 (055800) หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 การก าหนดปัญหาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แบบแผนในการวิจัย แนวคิดการวิจัยและ
พัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและขั้นตอนของกระบวนการวิจัย
ทางหลักสูตรและการสอน การออกแบบเคร่ืองมือในการวิจัยอิงเนื้อหาทางหลักสูตรและการสอน การ
เขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยใน
เวทีระดับนานาชาติ 
 Stating the research problems in curriculum and instruction. Research patterns. Concepts of 
research and development, participatory action research, and evaluation research. Analysis and 
synthesis of literature and related research. Design of conceptual framework and research 
procedure in curriculum and instruction. Design research tools focusing on curriculum and instruction 
contents. Writing research proposal. Writing academic articles and research articles. Techniques for 
presenting a research paper at an international conference. 
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063848 ศ.ลส. 848 สัมมนาวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                                                      2(1-3-4) 

  Seminar in Curriculum and Instructional Research    

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

การศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รายงานสภาพปัญหาการเรียนการสอนปัจจุบัน 

การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การเสนอแผนการแก้ปัญหาส าหรับการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน 

Investigation of research findings relating to curriculum, report on  learning and teaching 

conditions and problems, analysis of the problems and their causes, proposals of problem-solving 

plans for analysis and discussion  

 

1.2 กระบวนวิชาเลือก 

063804 ศ.ลส. 804 นวัตกรรมและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  3(3-0-6) 
  Innovations and Trends in Curriculum and  

Instructional Development 
 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในปัจจุบัน มุมมองแห่งอนาคตทางการศึกษาใหม่ใน

สังคมยุคดิจิทัล นวัตกรรมหลักสูตรและการสอนในการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

อาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก กรณีศึกษา

เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนของนานาประเทศ การสืบค้น

เกี่ยวกับสภาพ ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาหลักสูตรและการสอนตามความ

ต้องการของสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา 

 Current issues in curriculum and instructional development. New future perspectives of 

education in digital society. Curriculum and instructional innovation of early childhood education, 

basic education, vocational education, higher education, non-formal education and informal 

education, and alternative education. Case studies of innovation development trends in curriculum 

and instruction in different countries. Inquiry into conditions, success, problems, and approaches to 

problem-solving in curriculum and instruction according to the needs of 21st century society. 

Developing professional learning community for increasing educational management quality. 
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063806 ศ.ลส. 806 วัฒนธรรมการเรยีนและพฤติกรรมการสอน                             2(2-0-4) 

  Learning Culture and Teaching Behaviors                                                            

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 พฤติกรรมการเรียนในและนอกช้ันเรียน พฤติกรรมการสอนในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน

ต่างๆกัน การจัดการช้ันเรียนและการลดพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ การสังเกตการสอนและการให้ข้อมูล

ย้อนกลับการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการสอน การสร้างวัฒนธรรมการเรียนและ               

การสอนที่มคีุณภาพ 

 Students’ learning behaviors in and out of classes, teaching behaviors in various 

instructional environments, classroom management and reduction of undesirable behaviors,  

teaching observation and provision of feedback, teaching and learning behavior observation forms, 

building the culture of quality learning and teaching 

 

063810 ศ.ลส. 810 หลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ 

จติพสิัย                                          

3(3-0-6) 

  Curriculum and Instruction for Life Skills and 

Affective Domain Development 

 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
ทักษะชีวิต ค่านิยม และ จิตส านึก ที่จ าเป็นส าหรับสังคมไทย จริยธรรมที่ควรส่งเสริม                  

การปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ค่านยิม จิตส านึก และจริยธรรมที่พึงประสงค์ การออกแบบหลักสูตร

และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและมิติด้านจิตพิสัยต่างๆ 

 Life skills, values and awareness essential for Thai society, ethics that should be enhanced, 

cultivation and development of desirable life skills, values, awareness and ethics, curriculum and 

instructional design for development of life skills and the various dimensions of the affective domain 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

063813 ศ.ลส. 813 หลักสูตรและการสอนเพื่อเป้าหมายและกลุ่มสาระ

เฉพาะ        

3(3-0-6) 

  Curriculum and Instruction for Specific Purposes 

and Content Areas           

 

 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไมม่ ี

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเฉพาะกลุม่ผู้เรียนและเฉพาะ

สาระการเรียน การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย 

บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในบริบทที่หลากหลาย แนวทางการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

การสอนของครูผู้สอน 

 Theories and principles relating to curriculum and instructional development for particular 

groups of learners and specific content, planning  effective learning experiences for different target 

groups, teachers’ roles in organizing learning in various contexts, approaches for the enrichment of 

teachers’ knowledge and teaching skills 

 

063850 ศ.ลส. 850 ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู     2(2-0-4) 

  Teacher Education and Development of Teaching 

Profession 

 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 ปรัชญา แนวคิด และหลักการของครุศึกษา หลักสูตรผลิตครูและการพัฒนาประสบการณ์

วิชาชีพครู บทบาทของสถาบันและองค์กรพัฒนาวิชาชีพครู แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลศิ 

Philosophy, concepts, and principles of teacher education, teacher training curricula and 

teaching professional experience development, roles of institutes and organizations responsible for 

teaching profession development, ways for developing teaching profession towards excellence 
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063851 ศ.ลส. 851 กลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการระดับอุดมศึกษายุคใหม่     2(2-0-4) 

  Strategies for Academic Affairs Development of 

Higher Education in New Era 

 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 ขอบข่ายงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา ความท้าทายของงานวิชาการระดับอุดมศึกษาในบริบท

สังคมไทยและกระแสโลก กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร การสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการทั้งในระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

แบบปฏิบัติที่เป็นเลศิของมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลกในการพัฒนางานวิชาการระดับอุดมศึกษา 

Scopes of academic affairs in higher education. Challenges of academic affairs in Thai 

context and world trends. Strategies for curriculum development, instruction, and curriculum quality 

assurance. Strategies for academic affairs administration including division, department, faculty, and 

university levels. Best practices of top international university in academic affairs development in 

higher education. 

 

063717 ศ.ลส. 717 หลักสูตรและการสอนเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 2(2-0-4) 

  Curriculum and Instruction for Lifelong Learning  

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไมม่ี 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

สภาพสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของไทย การ

จัดการศึกษาต่อเน่ือง การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดหลักสูตรส าหรับการศึกษาต่อเน่ือง และ

ประสบการณก์ารเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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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1.3 กระบวนวิชาบังคับนอกสาขาวิชาเฉพาะ  

055800 ศ.ว. 800 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา 3(3-0-6) 
  Advanced Research Methodology in Education  

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไมม่ ี
ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
  ปรัชญา แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีการวิจัย มโนทัศน์การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ
เชิงผสม การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย เทคนิคการเลือก
ประชากรและตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการน าผลงานวิจัย
มาใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  Philosophy, approaches, principles, and research methodology. Concept of quantitative, 
qualitative, and mixed research. Research design. Research tools and their quality verification. 
Techniques for selecting population and samples. Data collecting. Analysis of quantitative and 
qualitative data. Research results interpretation. Research reports writing. Research evaluation and 
implication for educational development  
 
      1.4  ปรญิญานพินธ์  

063899  ศ.ลส. 899 ดุษฎีนพินธ์ 

Dissertation 

36 หน่วยกิต 

เง่ือนไขที่ต้องผ่านก่อน:  

 ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแลว้ หรือ ลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่าง 
Approved proposal or concurrent with dissertation proposal 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
 

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

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. สมเกียรติ อินทสงิห์. (2562). การพัฒนาหลักสูตรการคิดส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
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แห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรม

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



54 

 

    3. สริิวิมล พวงมาลา, สมเกียรติ อินทสงิห์, นทัต อัศภาภรณ์ และสุนันชัย ออนตะไคร้. (2562). ผล

การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เพ่ือพัฒนาความสามารถทางดา้นการอ่านใน วิชา

ภาษาไทยของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 12(1), 404-418. 

    4. สมเกียรติ อินทสงิห์, สุนทร ีคนเที่ยง, นิธดิา อดภิัทรนันท์, พงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว, นทัต อัศภาภรณ์, 

ศักดา สวาทะนันทน ์และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวิชาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

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

    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. สมเกียรติ อินทสงิห์, พงษ์ศักด์ิ ไชยทิพย์, นิธดิา อดภิัทรนันท์, นทัต อัศภาภรณ์, ศักดา สวาทะ

นันทน ์และนงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ หน้า 1636–1644. 

    2. นทัต อัศภาภรณ์, สุนทร ีคนเที่ยง, นิธิดา อดภิัทรนันท์, พงษ์ศักด์ิ ไชยทิพย์ และสมเกียรติ    

อินทสงิห์. (2560). การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของกระบวนวิชากลุม่วิชาชีพครูกับมาตรฐาน

ความรูข้องคุรุสภา. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 1622 -1635. 

 

3) อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ (Swathanan, S.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. ชลธิชา ทิพย์ดวงตา, ศักดา สวาทะนันทน์, นงลักษณ์ เขียนงาม และพรสวรรค์ เพ่งพิศ. (2561). 

ผลการใช้เพลงภาษาฝร่ังเศสเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดยีวของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร Veridian E-Journal, 

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

    2. สมเกียรติ อินทสงิห์, สุนทร ีคนเที่ยง, นิธดิา อดภิัทรนันท์, พงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว, นทัต อัศภาภรณ์, 

ศักดา สวาทะนันทน์ และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวิชาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบ 3 คุณ. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 32(1), 36-46. 
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    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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. 

    ระดับชาติ 

    1. ศักดา สวาทะนันทน์, สมเกียรติ อินทสงิห์, อรสา สนธิ, และสุลีกาญ ธิแจ้. (2562). ทักษะการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ครัง้ที่ 7 วันที่ 16 พฤศจิกายน 

2562 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น, หน้า 657-666. 

    2. สมเกียรติ อินทสงิห์, สุนทร ีคนเที่ยง, ศักดา สวาทะนันทน์ และนงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี

การเรียนรู้ (แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสมีา ครัง้ที่ 4 วิทยาลัยนครราชสมีา, หน้า 225-

234. 

    3. สมเกียรติ อินทสงิห์, พงษ์ศักด์ิ ไชยทิพย์, นิธดิา อดภิัทรนันท์, นทัต อัศภาภรณ์, ศักดา สวาทะ

นันทน ์และนงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 1636–1644. 
 

4) รศ.ดร.เกยีรตสิุดา ศรสีุข (Srisuk, K.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    1. 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. 

    ระดับชาติ 

     1. คมคาย ไพฑูรย์, น้ าผึง้ อินทะเนตร และเกยีรตสิุดา ศรสีุข. (2561). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูพ่ีเลี้ยงที่สง่เสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(1), 42-56. 
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     2. คัชรินทร ์มหาวงศ์, สุนีย์ เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, และเกยีรตสิุดา ศรสีุข. (2561). การ

วิเคราะห์องคป์ระกอบและตัวบ่งช้ีกระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริม

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(2), 21-31. 

     3. เยาวทิวา นามคุณ, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกยีรตสิุดา ศรสีุข และสุนีย์ เงินยวง. (2560). การ

พัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับโรงเรียนสองภาษา ในระดับ

การศึกษาปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 

28(1), 35-49. 

     4. คัชรินทร ์มหาวงศ์, สุนีย์ เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และเกยีรตสิุดา ศรสีุข. (2559). 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือ

สง่เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 10(ฉบับพิเศษ), 159 -175. 

     5. สุระศักด์ิ เมาเทือก, เกยีรตสิุดา ศรสีุข, น้ าผึง้ อินทะเนตร และอุไรวรรณ หาญวงค์. (2558). 

การใช้การสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

สง่เสริมการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียน. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 3(1), 

13-36. 

     6. สุระศักดิ์ เมาเทือก, เกยีรตสิุดา ศรสีุข, น้ าผึง้ อินทะเนตร และอุไรวรรณ หาญวงค์. (2558). มิติ

ของการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสง่เสริมการรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน. วารสารกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 9(1), 77-90. 

     การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

     ระดับชาติ 

     1. หน่ึงหทัย ชัยอาภร, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, เกยีรตสิุดา ศรสีุข และสุนีย์ เงินยวง. (2558). การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ.้ รายสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้สู่

อนาคต : ทางเลอืกที่หลากหลาย วันที่ 26 มิถุนายน 2558, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, หน้า 

214-228. 

     2. สุระศักดิ์ เมาเทือก, เกยีรตสิุดา ศรสีุข, น้ าผึง้ อินทะเนตร และอุไรวรรณ หาญวงค์. (2558). 

แนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ : การใช้องค์ประกอบและตัว

บ่งช้ีเพ่ือเปนนเป้าหมายของการพัฒนา. รายสบืเน่ืองจากการประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผลและ

ประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติ

การศึกษาส าหรับยุคใหม่ วันที 28-30 มกราคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 273-289. 

 



57 

 

5) ผศ.ดร.น้ าผึ้ง อินทะเนตร (Intanate, N.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    1. 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.  

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. คมคาย ไพฑูรย์, น้ าผึ้ง อินทะเนตร และเกียรติสุดา ศรีสุข. (2561). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูพ่ีเลี้ยงที่สง่เสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 12(1), 42-56. 

    2. น้ าผึ้ง อินทะเนตร และปิยะณัฐ กันทา. (2561). การวิเคราะห์กลุ่มแฝงความต้องการจ าเป็นดา้น

การประเมินการเรียนรู้ของครู. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(3), 89-103. 

    3. สายฝน แสนใจพรหม และน้ าผึ้ง  อินทะเนตร. (2561). รูปแบบการพัฒนาบทบาทครูพ่ีเลี้ยงใน

การสง่เสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 20(3), 210-223. 

    4. น้ าผึ้ง  อินทะเนตร. (2561). การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ที่สอนผ่านการ

แก้ปัญหา: กรณีศึกษาครูที่จัดการเรียนการสอนดว้ยวิธกีารแบบเปิด. วารสารวิธีวิทยาการ

วิจัย, 31(1), 71-92. 

    5. พิเศรษฐ์ ไชยสุภา และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2561). องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของการจดัการ

เครอืข่ายความรว่มมือในการบรหิารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ที่พิเศษ

ภาคเหนือตอนบน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(2), 119-137. 

    6. พิเศรษฐ์ ไชยสุภา และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2561). กลยุทธ์การจัดการเครอืข่ายความร่วมมือใน

การบรหิารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ที่พิเศษภาคเหนือตอนบน. 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 12(2), 291-309. 

    7. สายฝน แสนใจพรม และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2560). บทบาทครูพ่ีเลี้ยงในการสง่เสริม

ความสามารถ ดา้นการจัดการเรยีนรขูองนักศึกษาฝึกประสบการณว์ชิาชีพคร.ู วารสารวชิาการ

มหาวทิยาลัยฟารอ์ีสเทอร์น, 11(3), 133-146. 

    8. กันยารัตน์ เอือ้มอัมพร, น้ าผึ้ง อินทะเนตร, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และฤตินันท์ สมุทร์ทัย 

(2559). การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการประเมินการบรหิารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 4(3), 361-374. 
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    9. พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, มนัส ยอดค า และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2558). 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนครูพลศึกษาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแก่

นักเรยีนประถมศึกษา. วารสารคณะพละศึกษา, 18(2), 116-131.  

    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    1. Saengpun, J., and Intanate, N. (2017). When a University Scholar experienced as a School 

Teacher: Professional Learning with Lesson Study. Proceedings of World Association of 

Lesson Studies International Conference 2017, 24-26 Novembe 2017, Nagoya 

University, Japan, pp. 821-832. 

     2. Laohajaratsang, T., Noparit, T., Intanate, N. & Jaturapataraporn, J.  (2015). The Assessment 

of Newly Designed Chiang Mai University Instructors’ 21st Century Learning Management 

Approaches. Proceeding of the “South East Asian Higher Education Summit 2015 

(SEAHES 2015) on Future Education: Knowledge, Pedagogy, Technology & Learning 

Spaces”,  8-9 December 2015 in Selangor, Malaysia, pp. 643-652. 

    3. Saengpun, J., Tananone, A., and Intanate, N. (2015). Lesson Study as A Means for 

Developing Student Teachers’ Classroom Research Capabilities. Proceedings in 9th World 

Association of Lesson Studies International Conference 2015, 24-25 November 2015, 

Khon Kaen University, Thailand, pp. 1123-1134. 

     ระดับชาติ 

     1. เจนสมุทร แสงพันธ์ และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2560). การประเมินสภาวะความเปนนปัญหาของ

นักเรยีนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนที่ใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธกีารแบบ

เปิด.  รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ คร้ังที่ 22 ประจ าปี 2560. 

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม:่ EDM23, หน้า 1-

15. 

     2. ปิยะณัฐ กันทา และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2559). องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีสมรรถนะของครูด้าน

การประเมินการเรียนรู้. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครัง้ที่6: Local Wisdom and Sustainable Development วันที่ 

26 พฤษภาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 2578-2587. 

     3. น้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2558). การบันทึกการสังเกตการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีนใน

ช้ันเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธกีารแบบเปิด.  รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ คร้ังที่ 20 ประจ าปี 2558 ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 
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ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, 

หน้า 601-610. 

     4. ฆนธรส ไชยสุต, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และน้ าผึ้ง อินทะเนตร. (2558). 

การพัฒนารูปแบบการประเมินบทบาทครูในการสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. รายงานสบืเนืองจากการประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผล

และประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผลและสถิติ

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

     5. สุระศักด์ิ เมาเทือก, เกียรติสุดา ศรีสุข, น้ าผึ้ง อินทะเนตร และอุไรวรรณ หาญวงค์. (2558). 

แนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ : การใช้องค์ประกอบและ

ตัวบ่งช้ีเพ่ือเปนนเป้าหมายของการพัฒนา. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมสัมมนา การวิจัย 

วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผล

และสถิติการศึกษาส าหรับยุคใหม่ วันที 28-30 มกราคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 273-

289. 

 

6) ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม (Kienngam, N.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. ชลธิชา ทิพย์ดวงตา, ศักดา สวาทะนันทน์, นงลักษณ์ เขียนงาม และพรสวรรค์ เพ่งพิศ. (2561). 

ผลการใช้เพลงภาษาฝร่ังเศสเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนประโยคความเดยีวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร Veridian E-Journal, 

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

    2. สมเกียรติ อินทสงิห์, สุนทร ีคนเที่ยง, นิธดิา อดภิัทรนันท์, พงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว, นทัต อัศภาภรณ์, 

ศักดา สวาทะนันทน ์และนงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การวิพากษ์กระบวนวิชาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

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

    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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. 
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    ระดับชาติ 

    1. สมเกียรติ อินทสงิห์, สุนทร ีคนเที่ยง, ศักดา สวาทะนันทน ์และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี

การเรียนรู้ (แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสมีา ครัง้ที่ 4 วิทยาลัยนครราชสมีา, หน้า 225-

234. 

    2. สมเกียรติ อินทสงิห์, พงษ์ศักด์ิ ไชยทิพย์, นิธดิา อดภิัทรนันท์, นทัต อัศภาภรณ์, ศักดา สวาทะ

นันทน ์และ นงลักษณ์ เขียนงาม. (2560). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน้า 1636–1644. 

 

7) ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช (Damrongpanit, S.) 

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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 

https://www.researchgate.net/researcher/2115737265_Thirachai_Chaidi
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    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 

    ระดับชาติ 

    1. ซื่อลื่อ นอตัวลี, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2560). การพัฒนาตัวบ่งช้ีการ
ประเมินหลักสูตรปรญิญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 18(2), 351-
359. 

    2. อรรถพล ศิริมูล และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2559). การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมินหลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางตามรูปแบบของแฮม

มอนด.์ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 15(3), 29-36. 
    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
    ระดับนานาชาติ 
    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. 

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

รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มผีลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรยีน. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 

1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. หน้า 371 – 384.  

    2. พัชรารัตน์ ขัดแสน และ สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขต
ภาคเหนือตอนบน. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอน

แนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 
385 – 397.  
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    3. อัจฉรา กิริยาภรณ์ และสุนทรพจน์  ด ารงค์พานิช. (2561). การพัฒนาโมเดลการวัดการเรียนรู้

อย่างมีความสุขทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น.รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปี

ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที ่2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 455 – 467.  

    4. วาสนา ก๋าใจ และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

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

ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที ่2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 444 – 454.  

    5. พิมพิไล ใจแก้ว และสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2561). การจัดชุดข้อค าถามดว้ยเทคนคิการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเมตริกซ์เชงิพหุคูณที่มีผลต่อความตรงของโมเดลก ารวิเคราะห์เสน้ทางของ

ปัจจัยที่มผีลต่อขวัญก าลังใจในการฏิบัติงาน. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่

ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 398 – 410.  

    รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

    1. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, สุนีย์ เงินยวง, น้ าผึง้ อินทะเนตร, เกียรติสุดา ศรีสุข และฤตินันท์ 

สมุทร์ทัย. (2560). แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองส าหรับการเปนนพลเมืองที่ดีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลและพหุระดับและการ

วิเคราะห์อภิมาน. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กลุม่งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 240 หน้า. 

    2. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามและพัฒนาการของผลคะแนน O-NET ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน : การประยุกต์ใช้การ

วิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบโค้งพัฒนาการล าดับขัน้ที่สอง. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 250 หน้า. 

    3. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, ฤตินันท์ สมุทรท์ัย, เกียรติสุดา, ศรีสุข สุนีย์ เงินยวง และน้ าผึ้ง อินทะ

เนตร (2558). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพ่ือศึกษาลักษณะและจ าแนกพฤติกรรม

การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 150 หน้า. 
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8) ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค ์(Hanwong, U.) 

    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. อุไรวรรณ หาญวงค์, ปรวิิทย ์ไวทยาชีวะ, วิชญา  ผิวค า, อมรา สุขบุญสังข์ และณัฐทรี สินธุนาวา 

พงษ์พิพัฒน์. (2561). รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปนนฐานในกระบวนวิชาการ

สอนแบบโครงงานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for 

All: Surviving in Times of Change” จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่

จังหวัดสงขลา, หน้า 212 –220. 

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

การออกแบบการเรยีนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเปนนฐาน. 

รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 

1 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม,่ หน้า 350-360. 

    3. อุไรวรรณ หาญวงค์. (2560). การพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ส าหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา. รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ศกึษาศาสตร์วิจัย 

ครัง้ที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)” 

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

จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์จังหวัดสงขลา, หน้า 686-699.  
 

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

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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. 

    ระดับชาติ 

    1) กนิษฐ์ ศรีเคลอืบ และณัฐพล แจ้งอักษร. (2562) การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการจัดการ

เรียนการสอนแบบ STAM ของนักศึกษาครู: การก าหนดจุดตัดคะแนนโดยใช้การวิเคราะห์

กลุ่มแฝง. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 32(2), 133-158. 

    2) สริยา โชติธรรม, ณัฐพล แจ้งอักษร และสุวิมล ว่องวาณิช. (2561). การสง่เสริมค่านิยม 12 

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



64 

 

    3) ณฐัพล แจ้งอักษร. (2561) การพัฒนาตัวบ่งช้ีและแบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรยีน

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

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

ค่านยิม 12 ประการของครูอาจารย์ในสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์

สาร, 2(3), 31-44. 

    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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. 

    ระดับชาติ 

    1) ณัฐพล แจ้งอักษร, วิชญา ผิวค า และอมัรินทร ์มีแสงนิล. (2562). ผลการใช้กจิกรรมการเรียนรู้

บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของนักเรยีนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ระดับชาติ คร้ังที่ 3: การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที ่17 

กุมภาพันธ์ 2562 ณ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร, 1-

10. 

 

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

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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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    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    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. คัชรินทร ์มหาวงศ์, สุนย์ี เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, และเกียรติสุดา ศรีสุข. (2561). การ

วิเคราะห์องคป์ระกอบและตัวบ่งช้ีกระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือ

สง่เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

    3. พิมพ์พธู สุตานันท์, สุนย์ี เงินยวง, น้ าผึง้ อินทะเนตร และไพรัตน์ วงษ์งาม. (2561). กลยุทธ์การ

บรหิารหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อสง่เสริมทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 13(1), 141-161 

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

ปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการนิเทศเพ่ือสง่เสริมสมรรถนะดา้นการวิจัยของ

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

    5. เยาวทิวา นามคุณ, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, เกียรติสุดา ศรีสุข และสุนย์ี เงินยวง. (2560). การพัฒนา

ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับโรงเรียนสองภาษา ในระดับการศึกษา

ปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี, 28(1), 35-

49. 

    6. คัชรินทร ์มหาวงศ์, สุนย์ี เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และเกียรติสุดา ศรีสุข. (2559). 

สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมเพ่ือ

สง่เสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 10(ฉบับพิเศษ), 159 -175. 

    7. เดช สาระจันทร์, สุนย์ี เงินยวง, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ และฤตินันท์ สมุทร์ทัย. (2559). รูปแบบ

การนิเทศโดยใช้การเสริมพลังเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู

คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เขตภาคเหนือ

ตอนบน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(6), 87–99. 
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    การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 

    ระดับนานาชาติ 

    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. 

    ระดับชาต ิ

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

ระดับชาติขัน้พ้ืนฐานของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ล าปาง-ล าพูน). เอกสารหลังการประชุมวิชาการ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 1 (Proceedings of ACE) “50 ปีศึกษาศาสตร์ สู่

ศาสตร์การสอนแนวใหม่” วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 431 – 443.  

    2. หน่ึงหทัย ชัยอาภร, สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์, เกียรติสุดา ศรีสุข และสุนย์ี เงินยวง. (2558). การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ.้ บทความตพิีมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ การ

เรียนรู้สู่อนาคต : ทางเลอืกที่หลากหลาย วันที ่26 มิถุนายน 2558, มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิต, หน้า 214-228. 

    รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

    1. สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, สุนย์ี เงินยวง, น้ าผึง้ อินทะเนตร, เกียรติสุดา ศรีสุข และฤตินันท์ สมุทร์

ทัย. (2560). แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองส าหรับการเป็นพลเมืองที่ดีของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลและพหุระดับและการ

วิเคราะห์อภิมาน. ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กลุ่มงานวินัย กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 240 หน้า 

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

เนตร. (2559).  การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงเพ่ือศึกษาลักษณะและจ าแนก

พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 150 หน้า. 

    3. นัฐจิรา บุศย์ดี, สุนย์ี เงินยวง และพรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล. (2559). การพัฒนาทักษะของครู

คณิตศาสตร์ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 178 หน้า 
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     3.2 อาจารย์พเิศษ  
 

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

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

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

สติที่เนน้หลักการเรียนแบบมุ่งการรู้จริงท าได้เพ่ือสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนสิติ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา, 24(1), 

313-329. 

    2. วราภรณ์ ยศทวี, เสริมศร ีไชยศร, วีณา วโรตมะวิชญ และพงษ์ศักด์ิ แป้นแก้ว. (2560). การ

พัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตส าหรับนักศึกษา

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

    3. สุภาพร เตวิยะ, เสริมศร ีไชยศร, วารุณี บุญ-หลง และฤตินันท์ สมุทร์ทัย. (2559). ความมีจิต

สาธารณะของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เรียนโดยใช้กจิกรรมการ

เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ, 6(11), 81-96. 

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

แนวคิดคอนสตักติวิสต์เชงิสังคม เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่จ าเป็นส าหรับวิชาชีพครูยุค

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

    5. นทัต อัศภาภรณ์ และเสริมศร ีไชยศร. (2552). การใช้กจิกรรมแบบคิดสบืค้นเพ่ือสง่เสริมความ

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

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

เรียนการสอนตามแนวพุทธวิธกีับหลักการปฏิรูปการศึกษา.  วารสารการวิจัยทางการศึกษา, 

4(1), 46-61.  

    7. โรจน์รวี เล็กวิเชียร และเสริมศร ีไชยศร. (2550). การพัฒนาทักษะชีวิตประจ าวันของเด็กที่มี

ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้โดยการฝึคกตามหลักการวิเคราะห์งานที่เน้นความ

ร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัว. วารสารศึกษาศาสตร์สาร, 34(2), 37-49.  

    8. อุไรวรรณ หาญวงศ์ และเสริมศร ีไชยศร. (2550). การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่

บูรณาการวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการส าหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มคละระดับช้ัน. 

วารสารศึกษาศาสตร์สาร, 34(2), 50-63. 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับออนไลน์, 1(1), 1-8. 
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    10. เสริมศรี ไชยศร. (2549). มาตรฐานคุณภาพการศึกษา : เป้าหมายที่ท้าทายความเปลีย่นแปลง. 

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

    หนังสือ 

    1. เสริมศรีไชยศร. (2539). พ้ืนฐานการสอน. เชียงใหม ลานนาการพิมพ์. 

    2. เสริมศรี ไชยศร. (2528). ระบบหลักสูตร-การสอน. (พิมพ์คร้ังที่ 2). เชียงใหม่: พระสงิห์การพิมพ์.  

    รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

    1. เสริมศรี ไชยศร, สุรพล บัวพมิพ์ และสุนทร ีคนเที่ยง. (2543). รายงานการวิจัยเอกสารเร่ือง 

หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับปรญิญาตรี. กรุงเทพฯ: 

ทบวงมหาวิทยาลัย. 93 หน้า. 

    ผลงานสร้างสรรค์บทความเชิงวิชาการระดับสถาบัน 

    1. เสริมศรี ไชยศร. (2553). หลักการเบือ้งต้นของการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. คู่มืออาจารย์

ดา้นการสอน. เชียงใหม่: ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 49–58. 

    2. เสริมศรี ไชยศร. (2553). ศาสตร์และศิลป์ของการสอน. คู่มืออาจารย์ด้านการสอน. เชียงใหม่: 

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 90 –94.   

    3. เสริมศรี ไชยศร. (2551). ลักษณะจ าเปนนบางประการของโรงเรียนคุณภาพ:  ลักษณะที่ควรเรง่

พัฒนาและธ ารงให้คงอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง. รายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง หลักสูตรและการเรียนการสอนในบรบิทของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม จัดโดย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับปรญิญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ 

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

 

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

    ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

    ระดับชาติ 

    1. ชาตร ีมณีโกศล. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

ความเป็นครูดา้นคุณธรรมจริยธรรม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 12(2): 

147-163. 

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

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเตมิที่มีเนื้อหาท้องถิ่น

อ าเภอจอมทอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบ

ช้าง) อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม.่ วารสารพิฆเนศวรส์าร, 13(1), 59-72. 
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    3. ทอปัด ทิพย์บุญม,ี ชาตรี มณีโกศล และผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์. (2560). การใช้แผนผัง

ความคิดเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู.วารสารพิฆเนศวรส์าร, 13(1), 73-84. 

    4. เจษฎา แก้ววรา, ชาตรี มณีโกศล และยุพิน อินทะยะ. (2559). การศึกษาเปรยีบเทียบหลักสูตร

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

    5. อรุณี ปินค า, ชาตร ีมณีโกศล และหนูม้วน ร่มแก้ว. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน หน่วยการเรียนรู้ ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารบัณฑิตวิจัย, 7(2), 91-106. 

    6. เมธาวด ีศรีคช, ยุพิน อินทะยะ และชาตร ีมณโีกศล. (2559). การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

และการเขียนโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลเิทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน LPC . วารสารบัณฑิต

วิจัย, 7(1), 31-42. 

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

วรรณคดกีลอนดอกสร้อยร าพึงในป่าช้า แบบบูรณาการตามแนวคิดวรรณคดเีป็นฐาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่นบุญโญปถัมภ ์ล าพูน. วารสารบัณฑิตวิจัย, 7(1), 43-

58. 

    8. ภัทรวดี ปันติ, ชาตร ีมณโีกศล และศิริพร ขีปนวัฒนา. (2558). ผลการใช้วิธกีารสอนแบบ

ตอบสนองด้วยท่าทางที่มต่ีอทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและการกล้าแสดงออกของ

นักเรยีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้). วารสารบัณฑิตวิจัย, 

6(2), 39-46. 

    9. ปัณชญา จักรชัยชาญ, ชาตร ีมณโีกศล และบุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงค์. (2558). ผลการใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบดารา ทีบีเอ็ม เพ่ือสง่เสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง, 3(2), 54-65. 

    10. ปรวิศา น าบุญจิตร์, ชาตร ีมณโีกศล และผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์. (2558). ผลของการใช้

เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ ความ

คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 3(2), 120-128. 
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4. ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
ช่ือหลักสูตร:     

ภาษาไทย      หลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน 

                   และเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Curriculum, Teaching and  

                   Learning Technology 

ช่ือปริญญา:      

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี 

                              การเรียนรู้) 

                   ชื่อย่อ :  ปร.ด. (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยกีารเรียนรู้) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Curriculum,Teaching and Learning  

                              Technology) 

                   ชื่อย่อ :  Ph.D. (Curriculum, Teaching, and Learning Technology) 

ช่ือหลักสูตร:     

ภาษาไทย      หลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                    

ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Curriculum and  Instruction 

                    

ช่ือปริญญา:      

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

                               

                   ชื่อย่อ :  ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)   

                               

                   ชื่อย่อ :  Ph.D. (Curriculum and Instruction) 

 

- ปรับปรุงชือ่ปรญิญาเพื่อเน้น

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนเพียง

สาขาเดียว และให้สอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง 

หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปรญิญา 

พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร                                 ไม่น้อยกว่า      56 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร                                ไม่น้อยกว่า      56 หน่วยกิต    

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต    

    1. กระบวนวชิาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต     1. กระบวนวชิาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต      

        1.1 กระบวนวิชาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต         1.1 กระบวนวิชาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต -ย้ายหน่วยกิตไปไว้ในวชิานอก

สาขาวชิาเฉพาะ                   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต               1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ  12 หน่วยกิต 

                     (ก) กระบวนวชิาบังคับร่วม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต                      ยกเลิก   -คงเหลือเฉพาะวิชาบังคับของสาขา 

วิชาหลกัสูตรและการสอนเท่านั้น 

ไม่มีแขนงวิชาย่อย 

 055800 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา 3 หน่วยกิต         -ย้ายไปอยู่ในวิชานอกสาขาวชิาเฉพาะ 

 088801 ทฤษฎแีละพลวัตของกระบวนวิชาทาง

หลักสตูรการสอน และการเรียนรู้ 

 

4 หน่วยกติ 

      

 088830 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อ

การพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

 

3 หน่วยกิต 

     

     063809 ทฤษฎแีละพลวัตของกระบวนวิชาทาง

หลักสตูรและการสอน  

 

4 หน่วยกติ 

-เปิดวิชาใหม่เพื่อทดแทนวิชาบังคับ

ร่วมและเน้นศาสตร์เฉพาะทางมากขึน้ 

     063831 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับ

หลักสตูรและการสอนในยุคดิจทิลั 

 

3 หน่วยกิต 

-เปิดวิชาใหม่เพื่อทดแทนวิชาบังคับ

ร่วมและเน้นเคร่ืองมือในยุคดิจทิัล 

      (ข) กระบวนวิชาบังคับตามแขนงวชิา 5 หน่วยกิต                            ยกเลิก  -คงเหลือเฉพาะวิชาบังคับของสาขา 

วิชาหลกัสูตรและการสอนเท่านั้น 

ไม่มีแขนงวิชาย่อย 

           ให้นักศึกษาเรียนกระบวนวชิาบังคับจาก 1 แขนงวิชาตอ่ไปนี้       ยกเลิก 

      แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน        ยกเลิก  

      063841 การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางหลกัสูตรและ

การสอน 

 

3 หน่วยกิต 

    

 

 

 063848 สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 2 หน่วยกิต      

      แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา      

    059841 การวิจัยขั้นสูงเฉพาะทางเทคโนโลยี

การศึกษา 

 

3 หน่วยกิต 

    - ยกเลิกแขนงวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเปน็หัก

สูตรใหมต่ามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี    059822 สัมมนาวิจัยการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน    2 หน่วยกิต     
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต               1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต  

 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน   ยกเลิก  - ยกเลิกแขนงวิชาย่อยทั้งหมด 

 063804 นวัตกรรมและแนวโน้มการพัฒนา

หลักสตูรและการสอน 

 

3 หน่วยกิต 

      

 063806 วัฒนธรรมการเรียนและพฤตกิรรมการสอน 2 หน่วยกิต       

 063810 หลักสตูรและการสอนเพื่อพัฒนา 

ทักษะชีวติและจิตพสิัย 

 

3 หน่วยกิต 

      

 063813 หลักสตูรและการสอนเพื่อเป้าหมาย 

และกลุ่มสาระเฉพาะ 

3 หน่วยกิต       

 063850 ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู 2 หน่วยกิต       

 063851 กลยุทธก์ารพัฒนางานวชิาการ

ระดับอุดมศึกษายุคใหม่     

2 หน่วยกิต       

   063717 หลักสตูรและการสอนเพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวติ    

 

2 หน่วยกิต 

      

 หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

   

 แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา      

 059821 การออกแบบการสอนขัน้สูง 3 หน่วยกิต      

 059823 การออกแบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต      

 059824 เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย 3 หน่วยกิต      

 059825 ผู้น าทางเทคโนโลยีในองคก์รทางการศึกษา 2 หน่วยกิต      

 059826 การบรหิารจัดการโครงการพัฒนา
ทรัพยากรการศึกษา 

 
2 หน่วยกิต 

    - ยกเลิกแขนงวิชาเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 

 059706 สื่อใหมส่ าหรับการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต      

 059707 การจัดการทรัพยากรทางการเรียนรู้

ระบบดิจติอล 

3 หน่วยกิต      

 หรือนักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
        1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                           บรหิารหลักสตูร 

        1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ                                     3 หน่วยกติ 

 

- เพิ่มกระบวนวิชาบังคับและ

กระบวนวชิาเลือก 

             ไม่มี  1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  

             ไม่มี   055800 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการศึกษา 3 หน่วยกิต - ย้ายมาจากกระบวนวิชาบังคับร่วม 

             ไม่มี  1.2.2 กระบวนวิชาเลือก   

             ไม่มี   ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 

 - เปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนเพื่อเพิ่มพนู

ความรู้ตามความสนใจเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการท าดุษฎนีิพนธ์ 

    2.  กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีขั้นสูง  กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พืน้ฐานบาง

ประการที่จ าเป็นส าหรับการ 

ศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

กระบวนวชิาระดับปริญญาตรีขั้นสูง 

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสตูร 

            

ข. ปริญญานิพนธ์  ข. ปริญญานิพนธ์   

-ปรับปรุงวิชาและน ามาทดแทน 088899 ดุษฎนีิพนธ์ 36 หน่วยกิต 063899   ดุษฎนีิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหนว่ยกิตสะสม              ค. กระบวนวชิาที่ไม่นับหนว่ยกิตสะสม               

       1. ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย     ภาษาต่างประเทศ  
        
     เหมือนเดิม 

  

       2. ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา             ไม่มี    

ง. กิจกรรมทางวิชาการ     

       1) นักศึกษาทุกคนต้องร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือศึกษาค้นคว้า 

หรือฝึกปฏบิัติงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวชิาการของสาขาวิชา ภายใน

ระยะเวลาตามแผนการศกึษาของหลกัสูตร ภายในประเทศหรือ

ต่างประเทศอย่างน้อย 1 คร้ัง อาจเป็นกิจกรรมที่สาขาวิชาจดัให้หรือ

เป็นการประสานงานติดต่อของนักศึกษาเองโดยได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา และนักศึกษาต้องท า

บันทึกรายงานประสบการณ์ที่ได้รับน าเสนอต่อสาขาวิชา 

    

 

เหมือนเดิม 

เหมือนเดิม 

73 



 74 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2562 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 เหตุผลในการปรับปรุง 
     2) ผลงานดุษฎนีิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎนีิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์

เผยแพรห่รืออย่างน้อยต้องด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพรเ่ป็น

บทความฉบับเต็ม (Full paper) ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed, Web of Science ซ่ึงมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

(First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation)  

   

     3) เสนอผลงานดุษฎนีิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของผลงานดุษฎนีพินธ์ที่เป็นบทความฉบับ

เต็ม (Full paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่าง

น้อย 1 เร่ือง ซ่ึงมีชื่อนักศึกษาเปน็ชื่อแรก (First Author) พร้อมระบุสังกัด (Affiliation) 

  

จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

    นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) เพื่อประเมิน
ความพร้อมและความสามารถในการท าวทิยานิพนธ์ก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาที่จะสอบต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและยื่น
ค าร้องต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
    ในกรณีที่สอบไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องย่ืนค าร้องขอสอบใหม่ 
การสอบแก้ตัวใหม่ต้องสอบให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป นับจากการสอบ
คร้ังแรก  หากสอบแก้ตัวไม่ผ่าน อาจยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา พิจารณาเสนอความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัยในการขอ
อนุมัติโอนไปเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธ์กันได้ 

      
 

 

 
 

 

           เหมือนเดิม 

 

          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต  
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5. ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่     แบบ 2.1 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ปทีี่ 1 ปทีี่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

088801 ทฤษฎีและพลวัตของกระบวนการทางหลักสูตร การสอน 

และการเรียนรู้ 

4 063809 ทฤษฎีและพลวัตของกระบวนการทางหลักสูตรและการ

สอน 

4 

055800 ระเบียบวธิวีจิัยข้ันสูงทางการศกึษา 3 055800 ระเบียบวธิวีจิัยข้ันสูงทางการศกึษา 3 

059822 

หรือ  

063848 

กระบวนวชิาบังคับในแขนงวชิาเฉพาะ 2 063848 สัมมนาวจิัยทางหลักสูตรและการสอน                                                                                          2 

รวม 9 รวม 9 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

088830 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร

และการสอน 

3 063831 นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับหลักสูตรและการสอนใน

ยุคดิจทัิล 

3 

059841 

หรือ 

063841 

กระบวนวชิาบังคับในแขนงวชิาเฉพาะ 3 063841  การวจิัยข้ันสูงเฉพาะทางหลักสูตรและการสอน 3 

 กระบวนวชิาเลือกในแขนง 2  กระบวนวชิาเลือก 2 

 พัฒนาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์   พัฒนาหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์  

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ   สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ  

รวม 8 รวม 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 



 76 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาใหม่ 

ปทีี่ 2 ปทีี่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

 กระบวนวชิาเลือกในแขนง 3  กระบวนวชิาเลือก 3 

 สอบวัดคุณสมบัติ   สอบวัดคุณสมบัติ  

 เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์   เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  

    ร่วมกิจกรรมศกึษาดูงาน  

รวม 3 รวม 3 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

088899 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 063899 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

รวม 12 รวม 12 

 ปทีี่ 3 ปทีี่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

088899 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 063899 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

รวม 12 รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

063899 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 063899 ดุษฎีนิพนธ์ 12 

 สอบดุษฎีนิพนธ์   สอบดุษฎีนพินธ์  

รวม 12 รวม 12 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   56   หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   56   หน่วยกิต 
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6. ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น การด าเนนิการ 

1. ปรัชญาของหลักสูตร มีลักษณะการเขียนที่เป็น

เป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควร

ปรบัปรุงให้เห็นธรรมชาติของศาสตร์ที่น ามาบูรณา

การสร้างหลักสูตร 

มีการแก้ไข ปรับปรุง และลดข้อความในปรัชญา

ของหลักสูตรลง ให้มีความกระชับ ชัดเจน และ

มุ่งเนน้ธรรมชาติของศาสตร์ต่างๆ ที่น ามารวมกัน

เพ่ือสร้างเป็นหลักสูตร แตยั่งคงข้อความที่แสดง

ให้เห็นเป้าหมายของหลักสูตรบางส่วน เพ่ือให้เห็น

ภาพรวมของพืน้ฐานความเช่ือและแนวคิดที่ใช้ 

2. ควรมีการปรับหลักสูตรให้เน้นความลกึของ

ศาสตร์หลักสูตรและการสอนโดยเฉพาะ เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายแห่ง ต้องการดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณวุฒติรงในสาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน 

มีการปรับช่ือจาก “สาขาวิชาหลักสูตร การสอน 

และเทคโนโลยีการเรียนรู้” เป็น “สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน” โดยยกเลิกแขนงวิชาย่อย

ทั้ง 2 แขนงวิชา เป็นหลักสูตรที่ไม่มแีขนงวิชา เพ่ิม

เน้นการเรียนรู้เชงิลึกเฉพาะศาสตร์ 

3. ควรเพ่ิมวิธกีารจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based 

curriculum) และหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

(Competency-based curriculum) โดยให้มีการ

วิเคราะห์ เปรยีบเทียบ รวมถึงแนวทางการน าไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ

เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 และโลกยุคศตวรรษที่ 

21 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ เพ่ิมเนื้อหาสาระในประเด็นน้ี

ในกระบวนวิชาบังคับ คือ 063809 ทฤษฎีและ

พลวัตกระบวนการทางหลักสูตรและการสอน 

4. ควรมีกระบวนวิชาที่เน้นการบูรณาการ TPACK 

ในการออกแบบหลักสูตรและการสอน ทั้งในส่วน

เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางดจิิทัล 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ เพ่ิมเนื้อหาสาระในประเด็นน้ี

ในกระบวนวิชาบังคับ คือ 063831 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีส าหรับหลักสูตรและการสอนในยุค

ดจิิทัล 

5. ควรเพ่ิมความเข้มข้นในการน าเสนองานวิจัยใน

ระดับปรญิญาเอก ทั้งในสว่นของวารสารทาง

วิชาการและการน าเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ  

ก าหนดเงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไป

ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ที่เน้นทั้งการ

ตีพิมพ์ผลงานสว่นหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูลที่สาขาวิชา

รับรองและน าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

 


